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BAŞARILI

reklamlar ve/veya
kampanyalar,
markaları ve insanları
yakınlaştırır
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Ancak Markanızla İnsanlar arasında
gerçekten bir bağ kurabildiğiniz nokta,
araştırmanın en

erken safhalarıdır…

…Büyük Fikrinizi nasıl hayata geçireceğinizi
keşfettiğiniz ve kreatif ekipleri
heyecanlandıran, hızlı, serbest yöntemlerle
kreatif süreci desteklediğiniz noktadır.
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En kabataslak, riskli & heyecanlı kreatif fikirleriniz
getirin.

hangi kreatif fikrin...
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Büyük fikri en iyi şekilde ileteceğini
Tüketiciyi yakalayacağını & teşvik
edeceğini
Tüketicilerin markayı yeni bir şekilde
görmesini sağlayacağını
Rekabete karşı farklılık sunacacağını
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Kampanyalaştırılabileceğini

2

3

tespit etmek için bir basamak görevi görür.
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Prodüksiyona yatırım yapmadan önce test edin
Farklı artikülasyonları, stilleri
ve yaratıcı unsurları keşfedin

Animatik

Kampanya
Konseptleri

Bitmiş Reklamlar
Müzik, Slogan, Ünlüler

Storyboard

Demo

Videoboard

Moodboard

Basılı İlanlar
Radyo Spotları
Mock Up

…esnek, hızlı ve sınırsız
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Tespit & Derin Dalış Yöntemleri

Kantitatif
Gelişim yollarını – ve gelişme noktasına
nasıl ulaşılacağını anlayın.

Kalitatif
Varış noktasının nasıl görünmesi
gerektiğini anlayın.

6

Kanti & kali sinerjisi sayesinde

1

Kantitatif sonuçların analizi, kalitatifin
çerçevesini oluşturur

2

Kalitatif tüm fırsatları ve engelleri
keşfedebilir

3

'Beyaz alanların' tanımlanmasını
mümkün kılar – yaratıcı süreç için bir
katalizör etkisi görür

4 Tüm tarafların sorularını canlı/hızlı bir
şekilde cevaplar
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Kreatif hikayelere ilham vermek ve onları
beslemek için bir Hothouse yaratıyoruz
Ajans
Reklam
veren

İnsanlar

IPSOS

Marka

Ipsos Connect Hothouse

1

Hızlı fikir üretimi & irdeleme

2

Tüketicilerle Canlı Sohbetler

3

Gerçek zamanlı karar süreçleri
için ilgili tüm tarafların aktif
katılımı
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Kreatifleri beslemek için Adlab
yaklaşımı

Kreatif

Stage 1:
Kantitatif Kapsam Belirleme

Ajans
Reklam

Veren

İnsanlar

IPSOS

Marka

Stage 2:
Gelişim Alanlarının Kalitatif Keşfi

Kreatif Hothouse (1 gün)
Büyük fikri anlatan her bir
kreatif yolun güçlü yanlarını
ve fırsatlarını anlamak.

En güçlü yolu daha da
güçlendirmek için derin
dalış.

Potansiyeli maksimize etmek için temiz
bir yol
9

Hızlı. Esnek. İçgörü dolu.
Kreatif

1. BÖLÜM

2. BÖLÜM

Offline Kanti oturumlar:
Tüketici reklamlara spontan olarak nasıl tepki
veriyor?

Kanti debrief
Sizin önünüzde Kali oturumlar
Final sözlü debrief

Amaçlar:
Tespit & Rölatif Ölçümleme

Amaçlar :
Ne öğrendik? Potansiyel nedir?
Kreatif ekibe enerji verir ve geliştirme alanlarını tespit eder
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Offline Metodolojimiz Nasıl çalışır?
Kreatif
Nasıl çalışır?
1. İletişimlerin değerlendirmesi için keypad'lerin
kullanıldığı 1 saatlik Kantitatif oturumlar

2. Eş zamanlı Kantitatif sonuçlar: anında çıkar ve
araştırmacı tarafından gözden geçirilir

1. BÖLÜM

2. BÖLÜM

Offline KANTİ
Tüketici senaryoya
spontan olarak nasıl
tepki veriyor?

KALİ
Neden?
Potansiyel nedir?

3. Kalitatif grup kantitatif bölümün hemen ardından
gerçekleşir; kantiatif bölümde tanımlanan hipotezler
üzerinden ilerler

4. Analizlere dair bir fikir sahibi olmak adına günün
sonunda Kantitatif debrief
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KeyPad Kullanımı

• Katılımcılar, bireysel kumandalar (keypad) kullanarak bir seri kapalı
uçlu soruya cevap verirler. Bu cevaplar, kantitatif oturum devam
ederken, müşteri izleme odasında canlı bir şekilde görülebilir.
• Sonuçlar, alt gruplar kırılımında da incelenebilir.
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Online Metodolojimiz Nasıl Çalışır?
Kreatif

1. BÖLÜM

2. BÖLÜM

Online Kanti Oturumlar:
Tüketici reklamlara spontan olarak nasıl tepki
veriyor?

Kanti debrief
Sizin önünüzde veya Online Kali oturumlar
Final sözlü debrief

Amaçlar:
Tespit & Rölatif Ölçümleme

Amaçlar :
Ne öğrendik? Potansiyel nedir?
Kreatif ekibe enerji verir ve geliştirme alanlarını tespit eder
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Kantitatif soru formu tasarımımız

Spontan tepkiler

İkna

Opsiyonel modüller
(Metdolojimize eklenebilen modüller)
Markaya Yakınlık

Beğeni

Reklam Profili

Copy Evalutor
Censydiam
Emoti*Scape

Marka İmaj Unsurları

Markaya Atfetme

Mesaj İletimi
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Kantitatif Soru Akışı
Senaryo Gösterimi Öncesi:
•
•

(Pre) Marka Satın Alma İhtimali
(Pre) Markaya Duyulan Yakınlık

Birinci Senaryo Gösterimi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(Post) Marka Satın Alma İhtimali
(Post) Markaya Duyulan Yakınlık
Açık Uçlu Sorular: Spontan Tepkiler ve Algılanan
Ana Mesaj
Genel Beğeni
Senaryo Profili (eğlenceli, inandırıcı, bilgilendirici,
Pronet hakkında düşündüklerimle uyumlu, bana
önemli şeyler söyleyen, vb)
Dikkat Çekme ve Hatırlanma
Markaya Atfetme
Markaya Karşı Duygu ve Düşüncelerde Değişiklik
Mesaj İletimi, İnandırıcılığı ve Uygunluğu
Marka İmaj Unsurları

İkinci Senaryo Gösterimi:
•

Açık Uçlu sorular ve Marka İmaj Unsurları hariç
tüm sorular sorulur.

Karşılaştırma Bölümü:
•

Markayı satın almaya en çok teşvik eden; en çok
dikkat çekip, hatırlanacak; mesajını en iyi ileten;
en beğenilen senaryo

Kalitatif Akıştan Bölümler
Markalı Hatırlanma:
Senaryonuın hatırlanan unsurları ne?
Reklam olarak çekilse ve yayınlansa onu izlettirecek,
dikkat çekici olan şeyler ne?
İlgiyi bozan herhangi bir unsur var mı?
Reklam senaryosunda markayla ilişkilendirilen unsurlar
neler? Herhhangi bir bariyer söz konusu mu?

Mesaj İletimi ve Tüketicinin Çıkarımı:
Reklam insanlara spontan olarak hangi mesaj(lar)ı
veriyor? Bu mesaj onlar için önemli mi? Reklamın mesaj
iletimini engelleyen, kafa karıştırıcı bir şey var mı?
Kaçırılan noktalar neler?

Duygusal Rezonans:
Tüketiciyi duygusal olarak bağlayan / engelleyen
detaylar neler? Senaryonun neresi bunu başarıyor /
nerede eksik kalıyor?

Tepki:
Bariyerler? Mesaj ve senaryo içeriği istenen tepkiyi
yaratabilecek potansiyelde mi? Senaryo, kategorideki
diğer reklamlardan farklı mı? Tüketiciye hitap ediyor
mu?

Raporlama Örneği
Birinci Rota

İkinci Rota

TEPKİ

İkna

Marka İmajı

ERİŞİM

Görünürlük

Markaya Atfetme
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Raporlama Örneği
Senaryo 2 anlamlı derecede daha eğlenceli, ve insanların televziyonda görmek isteyeceği bir reklam olarak
değerlendirilmektedir. Mevcut kreatif fikir üzerinden yapılan ürün gösterimi sayesinde,insanlar ürünü kullandıklarını
düşündüklerinde daha çok tatmin olmaktadır (Senaryo 1'den yönelimsel olarak yüksek).

A

A

Senaryo 1
Senaryo 2

Kalitatif İçgörüler
 Senaryo 2, izleyiciyi angaje eden hikayesi
sebebiyle eğlenceli ve komik
bulunmaktadır; izleyiciler nezdinde heyecan
yaratmayı başararak kendini tekrar
izletebilecek bir reklamdır.
"izlemesi gerçekten çok zevkli olur.
Gördüğümde kendimi gülümsemek zorunda
hissederim." [Senaryo 2]

Soru: Aşağıda senaryoyu tanımlamakta kullanılabilecek bazı ifadeler göreceksiniz. Lütfen okuyacağım tüm ifadelere katılıp katılmama derecenizi 3. Tamamen
katılıyorum, 2. Biraz katılıyorum, 1. Katılmıyorum olmak üzere belirtiniz. [Top Box (% Tamamen katılıyorum) sonuçları gösterilmektedir]
Baz: Her reklam için N=100
AB/ ab: Reklamların aldığı skorlar arasında %95 güven aralığında birbirinden anlamlı derecede ayrışan farklılıklar
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Connect: LABs Ekibi
Ebru Özdemir
Insight Partner
LAB Yöntemlerinden Sorumlu Yönetici

Ayşe Su Doğru
Project Executive & Moderatör
Betül Gülersen
Field Developer
Efe Serhat Bir
Data Operator
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Yasal Notlar

© 2015 Ipsos – All rights reserved.
This proposal constitutes the sole and exclusive property of Ipsos. Ipsos retains all copyrights and other rights over, without
limitation, Ipsos' trademarks, technologies, methodologies, analyses and know how included or arising out of this proposal.The
addressee of this proposal undertakes to maintain it confidential and not to disclose all or part of its content to any third party
without the prior written consent of Ipsos. The addressee undertakes to use this proposal solely for its own needs (and the
needs of its affiliated companies as the case may be), only for the purpose of evaluating the proposal for services of Ipsos. No
other use is permitted.
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Başarınız için yanınızdayız…

Oyun
değiştirenler..
.

Ipsos , Centrum İş Merkezi Aydınevler No:3, 34854
Küçükyalı – İstanbul

AdLab Stüdyosu, Ipsos Fulya Ofis, 19 Mayıs Mah. 19
Mayıs Cad. No:37, UBM Plaza, Kat:1 Fulya / Şişli– İstanbul

T : +90 [216] 587 1111, F : +90 [216] 417 6565

T : +90 [212] 216 0005, F : +90 [212] 216 0504

www.ipsos-.com

www.ipsos-.com

www.arastirmakutuphanesi.com

www.arastirmakutuphanesi.com
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