
marketing europe & anatolia / 25

Köşe

Dııınnn dııınn dındındın Aygaaaazzz. Bu melodiyi ilk 
duyduğumuzda çoğumuz hemen pencereye koşup aaa 
ne geçiyor acaba demiştik. İlk zamanlar hoş melodisiyle 
sempati kazanan, sonraları çok sık sokaktan geçtiği 
dönemlerde fenalık getiren bu melodi öyle ya da böyle 
beynimize kazındı. Aygaz'ı bilmeyen duymayan da 
kalmadı. Daha sonra rakipleri de benzer melodilerle 
sokaklarda gezmeye başlasa da, biz hep Aygaz'ı 
hatırladık. Bunları neden anlatıyorum? Birazdan 
İpragaz reklamından bahsedeceğim, Aygaz ve İpragaz 
marka konumlandırma arasındaki farkı görelim diye 
yazıyorum. Turkcell'li İpragaz reklam filminde "tuhaf" bir 
senaryoyla karşımıza çıkıyor. Turkcellioğulları senaryosu 
devam filminde Osmanlı döneminden eski bir sokak 
canlandırması görüyoruz. İpragaz at arabası yoldan 
geçiyor. Bir ev kadını camdan sarkarak "İpragaz ev 
tüpü ne kadar" diye soruyor. İlk acaiplik burada başlıyor. 
Siz hiç "ev tüpü ne kadar" diye soran birini duydunuz 
mu? Ben duymadım. Eskiden bizim evimizde de tüp 
kullanılırdı. Bitince tüpçü aranır, ya da yoldan geçerken 
görünce tüüüppçüüü diye seslenip tüp istenirdi. Ev tipi 
falan denmezdi. Neyse devam edelim, kadın tüpçüden 
indirim istiyor, camdan söylemek yetmez diye düşünüp 
aşağı kapıya iniyor. 3 kuruş indirim alıcam diye tüpçüyle 
nazlı nazlı konuşuyor. Pes yani diyorum. Çocuk tüpçüden 
mi, sütçüden mi diye pek çok karikatürün yapıldığı bir 
ülkede, bunu çağrıştıran bir reklam filmi Turkcell'e de, 
İpragaz'a da hiç yakışmamış bence. Bir de dikkatinizi 
çekti mi bilmiyorum, kadın pazarlık yapıp indirim istiyor 
ama tüp almıyor! Tüpçü desen, siz de çok iyi gaz 
veriyorsunuz diyor, sonra çekip gidiyor. Valla siz ne 
düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bana çok itici geldi. 
Turkcell Kadınlar Kulübü güzel düşünülmüş bir proje. 
Gönül isterdi ki reklam filmi de aynı güzellikte olsun. 

Geçtiğimiz günlerde Turkcell Teknoloji Zirvesi'ne katıldım. 
Sunumlar şahaneydi. Mobil teknolojinin dünü, bugünü ve 
yarınını öyle güzel anlattılar ki, günün sonunda vay be 
cebimde müthiş bir cihaz taşıyorum diye çok havalı bir 
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şekilde eve döndüm :) 
Turkcell Kadınlar Kulübü reklamı bende sınıfta kaldı, 
ama görme engelliler için hazırladıkları "Hayal Ortağım" 
reklam filmi 10 numara. Haberleri ve köşe yazarlarını 
sesli dinlemek çok güzel bir proje. Reklam filmi de çok 
samimi, çok insani olmuş. Kimseyi engelli olduğu için 
rencide etmeden, duygu sömürüsü yapmadan mesajı 
çok net ve güzel vermişler. Yani artık çekiyor, çekmiyor 
çekişmesini geride bırakıp, kişiye özel mobil projeler 
üretmeye başlamışlar. Tebrikler, alkışlar :)

Enza Mobilya'nın "Yeni bir hayata" sloganıyla yayınlanan 
reklam filmlerine bayıldım. Genç, neşeli, mutlu aileleden 
oluşan kadrosu pozitif bir enerji yayıyor. Genç aile, 
evlerine gelen arkadaşlarıyla yemek yerken yemek 
odası mobilyalarını, sonra salonda tv izlerden koltuk 
takımı ve tv ünitesini görüyorsunuz. Ürün modelleri de, 
seçilen oyuncular da çok hoş. Reklam filmi ürünü ve 
kullanım detaylarını da çok güzel anlatmış. Tüm ekibi 
tebrik ediyorum. Bugünlerde yeni bir tv ünitesi almayı 
düşünüyorum. Galiba Enza Mobilya'yı ziyaret edeceğim :)

Liberty Sigorta'nın yeni reklam filmini gördünüz mü? "Size 
birşey olmasın" gibi çok güzel bir sloganı var. Ama son 
filmi çok absürd olmuş. Liberty elemanı bir kamyonetle 
çarpışmış, kamyonet devrilmiş, etrafa elmalar saçılmış. 
Liberty elemanı arabadan çıkıyor, başlıyor kaskoyla, 
trafik sigortasını birleştirdikleri yeni sigorta ürünlerini 
anlatmaya. İyi de önce bir kamyonetin sürücüsüne bak, 
abi iyi misin, bişeyin var mı diye sor? Sonra anlat ne 
anlatacaksan. Hani önemli olan size bişay olmasındı. Bu 
oldu mu şimdi, bence olmadı. Sonra bir de dalga geçer 
gibi elmayı alıp ısırıyor Amasya mı diye soruyor, cevap 
çok güzel: Niğde! Son bölümü rakip sigorta şirketinin 
ajansı yazmış gibi. Geçti Bor'un pazarı sür eşeği Niğde'ye 
geldi aklıma :)))Not: Bu sayıdaki yazım aylardır köşe 
yazılarımı takip eden, okuyan, yorumlayan, gelecek sayıyı 
merakla bekliyorum diyen tüm arkadaşlarım, sevenlerim, 
takipçilerim için. İyi ki varsınız... Yeni yıl hepinize sevinç, 
sağlık, mutluluk, şans, para getirsin :)
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Hayat en güzel hediye...




