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Markaların mesajlarını hedef kitlelerine iletmede ve itibarlarını artırma yolunda 
iş birliğine gittiği marka yüzleri kimi zaman olumlu ve başarılı sonuçlar 
doğururken, kimi zaman tüketiciler tarafından hatırlanmıyor bile. 

Marka yüzlerini
nasıl bilirdiniz?
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Ünlü kullanımı markaların ürünlerini, kampanyalarını ve vermek istedikleri mesajları hedef kitlesine anlatma yolunda sıklıkla 
tercih ettikleri bir pazarlama stratejisi. Amerika’da ünlü kullanımı %50’lerde iken, Türkiye’de %70’lere ulaşıyor. Markalar için en 
doğru ve uygun ünlüyü bulup, uzun dönemli bir iş birliğine girmek ise önemli bir karar ve iyi düşünülmesi gereken bir süreç. 
Zira, Hamish Pringle’nin “Ünlü Satar” (Celebrity Sells) kitabına göre marka ve ünlü kişi ile doğru eşleştirildiğinde satışlar 2’ye, 
hatta 3’e katlanabiliyor. Yanlış ünlü seçimi ise markaya ciddi zarar verebiliyor.

Kıvanç kendisini hatırlatıyor
Katılımcıların son zamanlarda ünlülerin yer aldığı TV reklamlarından en fazla hatırladığı 
markaların başında Mavi Jeans ve Coca Cola geliyor. Kıvanç Tatlıtuğ tarafından temsil edilen 
iki markayı da hatırlayanlar, markaların yüzü sorulduğunda Kıvanç Tatlıtuğ’u hatırlıyor. Ancak 
araştırmanın dikkat çeken sonucuna göre, Coca Cola ve Mavi Jeans markalarının ilk akla gelme 
oranı erkeklerde daha yüksek. Genel olarak bakıldığında ünlüler ve yüzü oldukları markalar, 
bazı isimlerden birden çok markayla iş birliği içerisinde olmasına rağmen katılımcılar tarafından 
doğru şekilde eşleştiriliyor. Bu durum insanların artık bir ünlünün birden fazla markanın yüzü 
olmasına alışmaya başladığını gösteriyor.
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PRAGMA Araştırma ve Danışmanlık, The Brand Age dergisine özel ‘’Marka-Ünlü İş Birlikleri Bilinirlik Araştırması’’nı gerçekleştirdi. 
Çalışma 14-16 Mayıs 2018 tarihleri arasında online araştırma metodolojisi ile gerçekleştirilmiştir.  Marka-Ünlü Eşleştirme 
Araştırması, Türkiye temsili İBBS-1 kapsamında yer alan 12 bölgede hata payı +/- 5 olmak üzere toplam 384 görüşme ile 
gerçekleştirilmiştir.

İ
zleyicilerin reklamlarda tanıdıkları bir yüz gördüklerinde dikkat 
kesildikleri vurgulanıyor. Ünlülerin etkili ve doğru olarak kullanıl-
dığı reklamlarda izleyicilerde güven, beğeni, etkilenme duyguları 
harekete geçiyor. Bu duygular da satın alma davranışını tetikliyor. 

Nöropazarlama testlerinde de görülüyor ki başarılı celebrity kulla-
nımlarında beynin “medial orbitofrontal corteks” bölgesinde anlamlı 
hareket gözleniyor. Peki, neden celebrity kullanan her reklam marka 
sadakati yaratamıyor ya da satın alma davranışını olumlu yönde 
etkilemiyor. Nöropazarlamanın buna verdiği cevap çok açık ve net. 
Celebirty kullanımı etkiyi artıracağı gibi izleyenlerin üründen ve 
markadan soğumalarına da yol açabilir. Dolayısıyla her getirisi yüksek 
olan şey gibi reklamda ünlü kullanımı da son derece riskli. Çünkü 

markaların milyonlarca doları gözden çıkararak markaları için seçtiği 
elçiler ve sürdürdüğü reklam kampanyaları bazen tüketiciler tarafın-
dan ‘hatırlanmıyor’ bile. Oldukça hassas olan bu strateji, marka yüzü 
dikkatli seçilmediği takdirde yalnızca harcanan paranın boşa gitme-
siyle kalmayıp markaya büyük ölçüde zarar verebiliyor. Ancak doğru 
kriterlerde, marka kimliğine uygun bir ünlü markayı temsil ettiğinde, 
iş birliğinin karşılığı, yapılan yatırımdan çok daha fazlası olarak dönü-
yor. Bu strateji itibar ve imajın yanı sıra satış konusunda da oldukça 
etkili oluyor. PRAGMA Araştırma ve Danışmanlık, The Brand Age için 
yaptığı ‘’Marka-Ünlü İş Birlikleri Bilinirlik Araştırması’’ ile iş birliklerinin 
kimi zaman aslında göründüğü kadar kolay ve sanıldığı kadar başarılı 
olmadığını ortaya koydu. 
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Kıvanç X Coca-Cola 
beraberliği sevildi

Tüketici sevdiği yüzü 
markada görmek istiyor

Başarılı Bulunan Marka ve Ünlü İş Birlikleri

Katılımcılara yardımlı olarak 
sorulan marka-ünlü iş 
birliklerinde TV reklamlarında 
en fazla bilinen iş birliklerinin 
başında Coca-Cola & Kıvanç 
Tatlıtuğ geliyor. Özellikle 18-
24 yaş arası gençlerde bu iş 

birliğinin bilinirlik oranı, diğer yaş gruplarına göre açık ara 
farkla daha yüksek düzeyde. Ardından %58 görülme oranıyla 
Turkcell’in reklamlarında yer alan Fedon, Kıvanç’ı takip ediyor. 
DeFacto üçüncü sırada yer alırken, DeFacto’yla en fazla 
eşleştirilen ünlü Aras Bulut İynemli oluyor. Altıncı sırada yer 
alan LC Waikiki’nin eşleştiği ünlünün hatırlanma oranının 
%74 olduğunu görüyoruz. Bu durum İrem Helvacıoğlu ile 
kurulan iş birliğinin henüz hedef kitle zihninde yer etmediğini 
gösteriyor. QNB Finansbank’ın son reklamlarında ise markayı 
Selma Ergenç temsil etse de QNB Finansbank ve Yılmaz 
Erdoğan eşleştirmesinin de hala katılımcılar tarafından 
unutulmadığı gözlemleniyor. 

Tüketiciler reklam yüzünün ünlülerin markaya olan etkisinin 
pozitif yönde olduğunu belirtiyor. Bunun sebebi, sevdikleri 
ünlüleri satın aldıkları markalara yakıştırmaları ve böylelikle 
markaya güvenlerinin artması. Marka-ünlü iş birlikleri 
özellikle kadınları daha pozitif etkiliyor. Nitekim araştırmaya 
katılan hiçbir kadın marka-ünlü iş birliğinin kendisini negatif 
etkilemediğini belirtiyor. Bir diğer yandan tüketiciler, satın 
aldığı markaların nasıl olmasını bekliyorsa, markayı temsil 
eden isimden de aynı beklenti içerisinde oluyor. Tüketiciler 
için sevdikleri markaların yüzü olan isimler de topluma karşı 
duyarlı ve başarılı olmak zorunda. Ancak tüketici için hala 
markanın kendisi daha önemli ve reklam yüzünün markanın 
önüne geçilmesi istenmiyor.

Katılımcıların yaptığı marka – ünlü eşleştirmesi sonucunda en 
başarılı buldukları iş birliklerinin başında Coco Cola & Kıvanç 
Tatlıtuğ geliyor. Sonuçlar, reklam yayınlandığı andan itibaren 
Tatlıtuğ’un Mavi Jeans iş birliği ile kıyaslandığı, Coca Cola’nın 
seçiminin yanlış olduğu eleştirilerine de yanıt niteliğinde. 
Akabinde ise Kıvanç Tatlıtuğ’un temsil ettiği diğer bir marka 
olan Mavi Jeans görülüyor. Bu durum Kıvanç Tatlıtuğ’un 
sevilen bir reklam yüzü olduğunu gösteriyor. 

Bilinen Marka ve Ünlü İş Birlikleri

İlk Akla Gelen Marka ve Ünlü İş Birlikleri

Coca Cola
Kıvanç Tatlıtuğ

Mavi Jeans
Kıvanç Tatlıtuğ

Opet
Ata Demirel

&
Metin Akpınar

Türkiye İş
Bankası

Cem Yılmaz

DeFacto
Aras İynemli

&
Hande Erçel

Garanti 
Bankası
Engin 

Günaydın

%18 %11 %8 %6 %5 %5
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Ünlüler markaya dikkat çekiyor

Multi iş birliklerine alışıldı

Hayaller Tarkan!

Ünlülerin markaya olan en büyük katkıları, markanın 
bilinirliğinin ve farkındalığının artması oluyor. Reklam 
yüzü ünlülerin de sevilen kişiler olduğu göz önünde 
bulundurulduğunda; bu duygusal eşleştirme markaya güçlü 
bir imaj ve prestij olarak yansıyor. Sonuç olarak tüketicinin 
marka sadakati pekişmiş oluyor. Ayrıca katılımcıların %76’lık 
büyük bir çoğunluğu marka-ünlü iş birliğinin reklamı başarılı 
kıldığını belirtiyor. Ancak bu iş birliğinin mutlaka markanın 
kimliğine, değerlerine uygun ve markanın hedef kitlesi 
tarafından sevilen bir ünlü ile yapılması gerekiyor.  

Farklı markaların iletişim çalışmalarında aynı ünlü ile iş birliği 
içerisine girmesi tüketicilerin genellikle kafasını karıştırsa da 
artık bu duruma alıştıklarını görüyoruz. Araştırmaya katılan 
her beş kişiden biri bu durumun kendilerinde bir karmaşaya 
sebebiyet vermediğini belirtiyor. Ayrıca, bu durumun marka 
itibarına ya da ünlünün itibarına etkisine baktığımızda her 
10 kişiden dördü birden fazla marka ile yapılan iş birliğinin 
ne ünlünün ne de markanın itibarını azaltmayacağını ifade 
ediyor. Burada markanın kendi iletişim dilini oluşturması ve 
ünlünün markayı geri plana itmesine izin verilmemesinin asıl 
önemli olan nokta olduğunu belirtelim.

Tüketicinin nezdinde marka-ünlü iş birliği olarak Mavi Jeans 
– Kıvanç Tatlıtuğ ve İş Bankası – Cem Yılmaz eşleştirmesi en 
ideal olan projeler. Ancak gerçekleşmemiş olmasına rağmen 
tüketicinin en çok beklediği bir iş birliği var ki: Coca Cola – 
Tarkan!

Marka-Ünlü İş Birlikleri Marka Temsilcilerin Sahip Olması Gerekenler

Marka-Ünlü İş Birliği Değerlendirmesi

Marka-Ünlü İş Birliği Değerlendirmesi

İdeal Marka-Ünlü İş Birliği
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Fenomenler ünlüler kadar etkili değil
Sosyal medya fenomenleri, tüketicilerin azınlığı tarafından takip ediliyor. Takip edilenlerin başında ise Enes Batur, Danla Biliç 
ve Keremcan Durmaz geliyor. Bu kitlenin de sadece yarısı fenomenlerin reklamlarını izliyor. Fenomenlerin markaya olan pozitif 
etkisi (%45) ise ünlülerinki kadar (%77) kuvvetli değil. Bunun temel sebebi, tüketicilerin fenomenleri ünlülere göre daha 
samimi bulmaları ve reklam kaygısı olmaksızın onlarla paylaşımda bulunma beklentisi. Dolayısıyla reklam kullanan sosyal 
medya fenomenlerine karşı tutum beklenildiği gibi pozitif olmayabiliyor.

Sosyal Medya Davranışları

Marka - Fenomen İş Birlikleri

Marka - Fenomen İş Birlikleri
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