
da güçlerini bir 
araya getirdi!



Hane paneli…
Her daim yemek onunla 
başlar ama hele dönem 
Ramazan olunca, yeri 

gerçekten ayrıdır!

Sosyal dinleme…
Sofrada su, ekmek ne ise sosyal 
medyada konuşulanlar da öyle, 

ona kulak tıkayamayız, 
Ramazan’da bile!

Online platform…
İçeriğinde sizin de söz sahibi 
olduğunuz, şekillendirdiğiniz 
bir ana yemek olmalı tabi ki 

bir Ramazan sofrasında!

Etnografi…
O küçük haliyle kattığı lezzet 
var ya, sanki o olmasa tüm 

yemek boşa gidecek…

Sürpriz 
tatlı!

Onsuz yemek 
tamam olmaz!



Hane Menüsü – 8,000 TL+KDV
14,000 haneden oluşan, ülke geneline yayılmış Türkiye temsili örneklem üzerinden,
• Ramazan’da gıda ve içecek trendleri
• Yaz Ramazan’ı diğer sezonlara göre nasıl geçiyor?
• Yılın geneline kıyasla hangi perakendeciler Ramazan’da daha önde oluyor?
• Bölgelere göre Ramazan’da harcama trendleri nasıl değişiyor?
• Farklı alışveriş kümelerinde ve sosyal kümelerde Ramazan harcamaları farklılık gösteriyor mu, nasıl?

Tüketici Ziyafeti – 7,000 TL+KDV
• Online Platform

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Trabzon / Erzurum illerinde minimum 30 katılımcı ile Ramazan ve 
bayram boyunca Ramazan algısı, duygular, yapılan hazırlıklar, günlük yaşantıda ve alışkanlıklarda meydana 
gelen farklar ve ilgili pek çok konuda görüşmeler

• Etnografiler
İstanbul’da yapılacak yine yukarıdaki içeriği besleyecek 5 etnografi çalışması

• Sosyal Dinleme
Önceden belirlenen kilit kelimelerle Ramazan ve bayram boyunca sosyal medya portalları üzerinden tüm 
içeriğin takip edilmesi, kodlama ve çapraz analizlerle incelenmesi

Klasikler

Özel Lezzetler

Tatlılar

Iftar Menüsü

Herhangi bir menü alana, tatlı bizden!
Son 4 yılın Ramazan döneminde tüm sektörlerde medya yatırımları, yayınlanan vs hatırlanan reklam sayısı, 

spesifik Ramazan temalı reklam yapan firmalar
2016 Ramazan döneminde hatırlanması yüksek olan, WOM ve beğeni alan reklamlar, Ramazan temalı 

reklamlardan öğrenmeler, öne çıkan reklamların ortak özellikleri

13,500



Unutmayın!

Hazırlığında rol oynadığınızda yemek 
sizin için daha lezzetli hale gelir!

Özellikle merak ettiğiniz konuları, daha detaylı 
analiz edilmesini istediğiniz markalarınızı ve 

markalarınızla ilintili kavramları sosyal dinleme ve 
online platform üzerine entegre etmek üzere 
Ramazan süresince talepte bulunabilirsiniz! 

Canlı olarak devam edecek bu çalışmalarda her 
zaman söyleyecek bir sözünüz olabilir…

0 216 587 11 11

pelin.halacoglu@ipsos.com

gokce.tatlisu@ipsos.com  hane paneli modülü

seyma.kuroglu@ipsos.com  kalitatif modüller

gulgun.kucukoren@ipsos.com  kalitatif modüller
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