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Sen neyin peşindesin?...

( kelebeğin
fırtınası)

Türk Hava Yolları’nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı’nda yayına giren yeni reklam filmi milyonların
beğenisini kazandı.THY'nin bu filmi şimdiye kadar
yayınlanan filmlerinden çok farklı. Sıcacık gülümsemeleri
ve içten davranışlarıyla sempati toplayan minik oyuncuları
hepimizi etkilemeyi başardı. Uçakları çok seven 4 köylü
çocuğun kendi köylerine de uçak gelmesini hayal etmesi
ve bunun için düğünden çaldıkları lambalarla köydeki
toprak yolu piste dönüştürme çabaları çok sevimli. Hele
bir de "çok istersek geler belki" yok mu, her izlediğimde
''canııııımm'' diyorum ve yüzümde kocaman bir
gülümseme oluşuyor. Bunların hepsi iyi güzel ama, işte o
''ama'' bölümü işin sinir bozucu tarafı.
Başka bir açıdan baktığınız zaman reklamın ana teması
THY uçuşları değil, havalimanı olup olmaması. Hükümetin
bütün seçim kampanyası boyunca İstanbul'da 3. havaalanı
yapımı ile ilgili propagandası bu reklamla devam ediyor
gibi görünüyor. Bu açıdan bakınca da o güzelim sıcacık
duygular insanın yüzünde donup kalıyor. Neyse biz yine
canımızı sıkmayalım, filme dönelim. Iğdır Havaalanının
açılışını konu alan film, Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı
İmecik Köyü'nde çekilmiş. Filmin kahramanları, ilkokul
öğrencileri Oğuzhan Yavuz, Elvan Büyükkursak, Nihat
Küçükkursak ve Kerim Ardıç yönetmen Bahadır Karataş’ın
köye gerçekleştirdiği ziyaretle keşfedilmiş. Birkaç
deneme çekiminin ardından performansları beğenilen
İmecik köyünün 4 çocuk yıldızı, hayatları boyunca
unutamayacakları çok güzel bir deneyim yaşamışlar.
Bisiklet, tablet bilgisayar, ayakkabı ve giyeceğin yanında
ailelerine 1250 lira para verilen çocuklar, uçağa da ilk
kez çekimler için İstanbul’a geldiklerinde binmişler. Hepsi
birbirinden yetenekli çocuklardan, uçak başının üstünden
yere doğru süzülürken asker selamı çakan Kerim Ardıç
benim favorim :)
Çocuk yıldızlar süper, yaratıcı ekip çok güzel bir iş
çıkarmış, yapım da çok başarılı. Emeği geçen herkesi
alkışlıyorum.

şehriye diyor; sulu, çorbamsı, makarnamsı bişey. Reklam
filmindeki oyuncu önce çatalla yiyip, sonra suyunu içiyor
falan. Aman ne bileyim sulu sepken neydüğü belirsiz
bişey gibi geldi bana. Merak edip web sitesinden ürünü
inceledim. Sitedeki fotoğraflarında sulu falan değil,
makarna kıvamında gibi duruyor. Alıp denemek lazım.
Ama açıkca söyleyeyim, internet sitesinden bakmasaydım,
denemek bile istemezdim. Reklam hoş, ama satışa
yönlendirmede etkisi nedir görmek lazım.

Diğer dikkatimi çeken reklam ''Nudo'na su ko''.
İsmi çok güzel düşünülmüş, Japonca gibi, sevimli ve
komik olmuş. Ama sattıkları ne tam anlamadım. Kıvırcık

Bu sayıdaki yazım her zaman bizim için en iyisini yapmaya
çalışan, fedakar, canım annem için. Anneler günün kutlu
olsun tatlı şukufem benim :)

Yaz sezonu yaklaşırken dondurma reklamları haz kazandı
yani pardon hız kazandı diyecektim :)
Algida'nın sürekli cinsellik çağrıştıran haz peşindeysen
reklam filmlerine Panda dondurma çok güzel bir gönderme
yapmış. Algida olayın dozunu giitkçe artırdığı için artık
mahalle bakkalından Magnum isteyemez hale geldik.
Düşünsenize adam kalkıp ''ooo neyin peşindesin sen'' diye
bıyık altından gülse ne cevap vereceğiz. ''haz peşindeyim''
mi diyelim yani. Alt tarafı dondurma ya, nedir öyle ayılıp
bayılmalar, göz süzmeler, uzaklara bakmalar falan. Panda
pek çoğumuzun düşüncesini dile getirip bu saçmalıkları
anlatan bir reklam çekmiş. Sosyal medyanın ilgisini çeken
paylaşım rekorları kıran filmde olaydaki abartılı unsurların
hepsiyle dalga geçiliyor. Dondurmadaki bu furya son
zamanlarda çikolata reklamlarına da sıçramıştı. Çikolata
yerken kendinden geçen, hayallere dalan, ya da ordan
oraya hoplayıp zıplayan insanları gördükçe fenalık geliyor
artık içime :)
Son olarak Elidor'un canlandırıcı kuru şampuan
reklamından bahsetmek istiyorum. Susuz yaz
kapımızdayken, kuru şampuan ürünü çok tutacak gibi
görünüyor :) Film çok ışıltılı, çok pırıltılı, pozitif enerji veren
bir reklam olmuş. Saçınızı yıkayacak vaktiniz yoksa saç
spreyi gibi saçınıza sıkıp birkaç dakika diplere masaj
yapıyorsunuz. Hoooop pıspırıl havalı saçlar geri geliyor :)
Vaat çok iddialı, alıp denemek lazım.
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