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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Bir ürün ve hizmetin tanıtılabilmesi için hazırlanan reklam veya reklam
kampanyasının en önemli aşamalarından biri reklam ortamının seçimidir.
Reklam ortamları hedef kitle ve mesajın buluştuğu noktalardır.
Reklam ortamı seçiminde hitap edilecek kitlenin özelliklerinin belirlenmesi,
kullanılacak reklam araçlarının özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir.
Reklam ortamlarının seçiminde verilecek yanlış bir karar reklamın hedef kitleye
ulaşamamasına sebep olacaktır, reklam saptanan amaca ulaşamayacak yapılan tüm
çalışmaların başarısız olmasına neden olabilecektir.
Reklam Ortamları, modülünde basılı reklam ortamları, görsel-işitsel, reklam ortamları
ve diğer reklam ortamları incelenecek ve bu reklam ortamlarının avantaj ve dezavantajları
incelenecektir.
Reklamcılıkla ilgili yapacağımız çalışmalarda reklam ortamlarının önemini
kavrayarak yapılacak reklam ya da reklam kampanyaları çalışmalarında reklam ortamı
seçiminde daha bilinçli bir bakış açısına sahip olacaksınız.
Bu yüzden elinizdeki kaynağın sizlere rehber olacağını umuyoruz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ-1

Uygun ortam
inceleyebileceksiniz.

ve

şartlar

hazır

olduğunda

basılı

reklamların

özelliklerini

ARAŞTIRMA




Ulusal ve yerel basında yer alan gazetelerde yayınlanan reklamları inceleyiniz.
Farklı dergi türlerinde yer alan reklamların genel özelliklerini araştırınız.
Firmaların yayınladıkları el ilanı, katalog ve broşürlerden farklı örnekler
toplayıp arkadaşlarınızla inceleyiniz.

1. BASILI REKLAM ORTAMLARI
Ürün ya da hizmet sunumu için planlanan reklam ya da reklam kampanyasının en
önemli aşamalarından biri reklam ortamının seçilmesidir. Yapılacak yanlış seçim reklam
mesajının hedef kitleye ulaşamamasına sebep olur. Bu da yapılan harcamaların, zamanın ve
emeğin boşa gitmesine neden olur. Reklam ortamları mesaj ve hedef kitlenin buluştuğu
yerdir. Reklam ortamı seçiminde reklam araçlarının ve hedef kitlenin özelliklerinin
belirlenmiş olması gerekir. Reklam ancak böylece saptanan amaca erişmiş olur.
Kitle iletişim araçlarının ayrıcalıklı konumları medyaları kullananların değişik
biçimde yararlanmalarını gerektirir. Reklam kampanyası süreci içinde medya kullanım kararı
alınırken kullanım biçimleri önem kazanır.
Basılı medyalar, mesajların hedef kitlesine yazı, fotoğraf, grafik ve benzeri görsel
unsurlarla ulaştırıldığı medyalardır.
Basılı reklam araçları ile yapılan reklamlar yayın yapan reklam araçlarında yer alan
reklamlara göre daha kalıcıdır. Basılı reklam ortamlarıyla reklamlar hedef kitleye kolaylıkla
ulaşırlar, okuyucuya gün boyu seslenirler.
Basılı reklam ortamlarında reklamlar, yayın yapan reklam ortamlarına göre daha az
bütçe gerektirirler. Reklam verenin, reklamı son teslim tarihinin kısa olması güncel olaylarla
bağlantılı reklam verebilme şansını arttırır.
Basılı reklamlar kesilip saklanabilir, tekrar gözden geçirilebilir.

1.1. Gazeteler
Gazetelerin ekonomik ve siyasi yönden çok hareketli geçen çağımızda, insan
yaşantısında çok önemli bir yeri vardır. Gazete okumak, toplumun vazgeçilmez
alışkanlıklarından biridir. Çağdaş toplumlarda gazete okumayan insan yok denecek kadar
azdır. Gazete, günümüzde en önemli enformasyon kaynaklarından biridir.
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Gazeteler, reklamcılığın gelişmesinde önemli bir yere sahiptir. Yüksek adette baskı
yapan gazetelerin çoğalması, baskı tekniklerinin gelişimi bir reklam aracı olarak gazetenin
önemini arttırmıştır. Kişi basına düşen reklam maliyetinin azlığı da dikkat çeken bir
noktadır.
Basılı reklam araçları arasında etkisi en çok olan ve tüketilen gazetelerdir. Gazeteleri
farklı açılardan incelemek mümkündür.




Gazetenin satıldığı bölge (dağıtım alanı)
Yayın sıklığı
İçerikleri

Gazeteler dağıtım alanı olarak üç grupta incelenir. Uluslararası, ulusal, yerel.
Uluslararası dağıtımı olan gazeteler uluslararası olarak nitelendirilir. Bütün bir ülkede
dağıtımı olan gazeteler ulusal, sadece belli bir bölgede dağıtımı olan gazeteler yerel gazeteler
olarak adlandırılır.
Ülkemizde yayınlanan gazetelerin okuyucularına zamanın da ulaşmaları kendi dağıtım
örgütleri ya da dağıtım şirketleri aracılığıyla olmaktadır. Gazeteler okuyucusuna zamanında
ulaşmak için değişik merkezlerde basılma yolunu seçmişlerdir.
Yerel gazetelere verilen reklamlar, o yörenin toplumsal ve ekonomik özelliklerine
göre düzenlenebilir. Üretici ve perakendecinin birlikte reklam yapmaları için uygun bir
araçtır. Üreticinin hazırlattığı reklamlar, perakendeci eliyle yerel gazetelerde yayımlanabilir.
Gazete reklam verenin bütçe ve amaçları doğrultusunda büyük ya da küçük tüketici
kitlelerine hitap etme imkânı vardır.
Gazeteler yayın sıklığı açısından günlük, haftalık ve aylık olarak yayınlandığı saate
göre ise sabah ve akşam gazeteleri olarak ayrılabilir. Türkiye’de gazeteler genellikle günlük
olarak yayınlanır.
Gazeteler içerikleri açısından farklı konulara yer verebilirler. Bazıları siyasi bazıları
ekonomi bazıları magazin haberlerine ağırlık verirler. Gazeteler değişik sosyal gruplara ait
olan ve değişik konulara ilgi duyan kişilere hitap etme imkânı sağlar.
Gazetelerde bir ailenin bütün fertlerini ilgilendiren haberler mevcuttur. Belli bölümleri
okuyana yöneltilen reklamlar için gazete reklamları daha etkili olmaktadır. Örneğin, kadın
moda sayfalarına serpiştirilen bayan giyim reklamları, çoğu kez bayan okuyucuları satın
almaya yöneltir. Reklamlarda hitap edilen grup mutlaka dikkate alınmalıdır. Bir ekonomi
gazetesinde yer alacak reklamlar, iş adamlarına yönelik olmalıdır. Bir giyim eşyası
reklamının moda sayfasında, bir finans kurumu reklamının ekonomi sayfasında yer alması
bu reklamların hedef kitlesine ulaşma imkânını arttırır.
Alıcıları bütün yurda yayılmış olan ürünlerin reklamlarının baskı sayısı yüksek ulusal
gazetelerde yayınlanması gerekir. Sadece belli bir ilde bulunan bir firmanın ya da mağazanın
reklamının yerel bir gazetede yayınlanması daha doğru olacaktır.
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Gazetelerde ticari reklamların yanı sıra ilanlar, küçük ilanlar yayınlanır. İlanların
hedef kitle üzerinde harekete geçirme, istek yaratma özellikleri yoktur. Bu tür ilanlar
genellikle haberdar etme özelliği taşırlar. Bu nedenle ilanların dizgileri ve düzenlemeleri
gazeteler tarafından gerçekleşir. Ticari reklamların düzenlenmesi, reklam veren ve reklam
ajansı tarafından gerçekleştirilir ve bunlar genellikle reklam kampanyasının bir parçasıdırlar.

Resim1.1: Gazetede yayınlanan reklam örneği

Gazetelere reklam kabul edilmesi, gazetelerin ilan servisleri vasıtasıyla gerçekleştirilir.
Baskı hazırlığı nedeniyle yayın tarihinden belli bir süre önce gazeteye teslim edilmesi
gerekir.
Gazetelerin reklam ölçüsü birimi sütun/santimdir. Bir sütun/santim; bir santimetre
yükseklikte ve bir sütun genişlikte alanı ifade eder. Reklama ödenecek bedel ‘reklam
alanının (sütun)x reklam alanının yüksekliği (cm) x birim fiyatı (TL./st/cm) = toplam bedel
(TL) olarak hesaplanır. Gazeteler, reklamlara ilişkin uygulayacakları ücret tarifelerini
önceden hazırlayarak firmalara duyururlar. Gazeteler bu tarife üzerinden reklam ajanslarına
belli bir indirim sağlayabilirler. Firmalar ajans sistemiyle reklamları yayınlatıyorsa ödeme
ajansa yapılır, gazetelere ödemeyi ajans yapar. Bu durumda ilan sahibi gazeteyle görüşme
yapmaz.
İlan doğrudan gazeteye verilirse yayından önce bedeli ödenir. Küçük ilanlarda gazete
kendi yazımı ile dizer, isteğe göre çerçeve içinde basar. Bunlar sınıflandırılmış küçük ilanlar
tarifesinde yayınlanır. Bunlardan kelime başına ücret alınır.
Ülkemizde daha önce belirtildiği gibi sütun/cm birimi kullanılır. Bu birim bir sütun
genişliğindeki alanın fiyatıdır. Gazetelerin çoğu sekiz sütuna bölünmüştür. Yükseklik ise
52,5 cm dir. Tam sayfa gazete ilanı 8.52,5 = 420 cm eder.
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1.1.1. Bir Reklam Ortamı Olarak Gazetenin Avantajları
Gazetelerin okuyucu kitleleri ekonomik, sosyal ve demografik özellikleri açısından
birtakım farklılıklar gösterir. Reklam veren değişik gazeteleri kullanarak hedef kitlesine
ulaşma şansını arttırabilir. Aynı zamanda ulusal gazetelerin bölgesel baskı yapmaları, yerel
gazetelerin varlığı bölgesel reklamlarda hedef kitleye ulaşılması ve maliyet açısından
kolaylık sağlar. Gazete, geniş ve dağınık bir kitleye ulaşabilir. Her sosyal sınıftan insan
gazete edinebilir. Halkın inandığı ve güvendiği gazetelerin seçimi ile reklamın prestiji
sağlanır. Halk güvendiği bir gazetede çıkan reklama olumlu bir şekilde bakacaktır.
Reklam medyaları arasında en süratli ve en kolay reklam yapma imkânına sahip
medyadır. Reklamın yayın tarihinden bir gün önce teslim edilmesi yeterlidir. Bu durum
güncel olaylarla bağlantılı reklam yapabilme imkânı sağladığı gibi konu güncelliğini
yitirmeden mesaj hedef kitlesine ulaşabilmektedir.
Aynı zamanda kısa bir sürede yayınlatma son anda değişiklik yapma serbestliği sağlar.
Yer uygun olduğundan her türlü bilgi verebilir. Sözcük sayısı kısıtlı değildir. Telefon
numarası, fiyat, adres gibi bilgileri okuyucunun saklayabilme imkânı vardır. Aynı zamanda
okuyucu ya da hedef kitle reklamı istediği kadar inceleme fırsatına sahiptir.
Gazetelerin yayın frekanslarının yüksek olması hedef kitleye daha sık hitap etme
imkânı sağlar. Ayrıca gazetelerde istenilen yerin, istenilen yoğunlukta kullanılma imkânı ı
vardır. Gazeteyi bir reklam ortamı seçen reklam veren frekans ve yoğunluk kararında
serbesttir. Gazetelerin belli sayfalarının belli konularca ağırlık vermesi nedeniyle reklamı
yapılan mal ya da hizmet için hedeflenen kitleye uygun ortamın seçilmesi mümkündür.
Gazetelerde reklam maliyeti ile ilgili olarak kabul görmüş hesaplama yöntemine göre
kişi başına maliyet aşağıdaki şekilde bulunur.

Gazetede kısa bir sürede istediğinizi yayınlatabilir, aynı zamanda haber vererek
istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. Firmalar ve reklam ajansları tirajları ve hitap ettikleri
kitle düşünülerek hazırlanan reklamları ayrıntılı ve geniş olarak hazırlama imkânına
sahiptirler. Gazetelerin avantajları yanında bir takım dezavantajları olduğu görülür. Basılı
medyalar, arasında en kötü kâğıda basılmış olanıdır. Kötü basılmış bir reklamın ilgi çekme
ve istenilen mesajı verme özelliği aza düşecektir ve hedef kitle bu yüzden olumsuz şekilde
etkilenecektir.
Günümüz koşullarında, büyük kitleler, dar bir zamanda kendi ilgi alanları
doğrultusundaki bölümleri inceleyerek gazeteden yararlanma yolunu seçerler. Bu konuda
reklam verenin dikkat etmesi gereken husus, reklamın, hedef kitlenin beklentilerine cevap
veren sayfalarda basılması ve ilk bakışta dikkat çekecek, çarpıcı bir şekilde hazırlanması
gerekir. Ayrıca ulaştığı kişi sayısına göre gazetede reklamlar ucuza mal olur.
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1.2. Dergiler
Basılı reklamların ikinci büyük grubunu dergiler oluşturur. Değişik merkezlerde
basılan dergilerin ulusal çapta ya da belirli bölgede, geniş kitlelere yönelik ya da belirli bazı
meslek veya özellikler çerçevesinde belirlenmiş kişilere dağıtımı yapılır. Ülkemizde çıkan
dergileri şöyle sınıflandırmak mümkündür. İlk grupta, genel konuları ele alan ve okuyucu
kitlesi en fazla olan dergiler yer alır. İkinci grupta ise, daha özel nitelikleri olan bir okuyucu
kitlesine hitap eden ve bu kitlenin ilgileri doğrultusunda konuları işleyen dergiler vardır. Bir
başka grup ise meslek dergileridir. Bu tip dergiler bir mesleğin mensuplarına yöneliktir. Son
grup ise özel yayınlar ve okul dergileridir. Dergiler konuları açısından çok çeşitli
olduklarından ve genellikle ele aldıkları konuları gazetelere oranla daha geniş ve
derinlemesine incelerler. Bu yüzden okuyucu kitleleri daha belirgindir. Dergiler haftalık,
aylık, üç aylık ve yıllık gibi belli aralıklarla çıkarılır. Genellikle ulusal çapta basılır veya
belli bir meslek dalına dağıtımı yapılır. Dağıtım kanalları genellikle gazetelerle aynıdır.
Sayfa sayıları ve baskı kaliteleri gazetelere oranla hem daha çok hem de daha iyidir.
Baskı ve kâğıt kalitelerinin daha yüksek olması renkli reklamlar ve prestij temasını işleyen
reklamlar için daha uygundur.
Dergilerin içeriklerinin belli konularda yoğunlaşması ve hitap ettiği okuyucu
grubunun belirli olması reklam açısından avantaj sağlar. Reklamın hedefe ulaşması
kolaylaşır. Örneğin,: yeni çıkan bir bilgisayar modelinin, bilgisayar dergilerine; doktor ve
eczacılara yönelik bir reklamın tıp dergilerine verilmesi, mesajın hedefe ulaşmasını
kolaylaştırır.

Resim1.2: Dergi reklamı örneği.

7

Yayın periyodu açısından haftalık, aylık yıllık periyotlarla yayınlanan dergiler okunma
süreleri açısından daha uzun ömürlüdür. Yeni sayıları çıkıncaya kadar güncelliklerini
korurlar. Konuları daha derinlemesine incelediklerinden araştırma ve röportajlara yer
verdiklerinden dolayı değişik kişiler tarafından okunurlar. Dergide çıkan reklamın göze
çarpma ihtimali fazladır. Ciltlenip biriktirildiği bekleme salonlarında, yolculuklarda
toplumun her kesimine hitap etmektedirler. Saklanma ve uzun sürede okunma şansları
yüksektir.
Ayrıca sürekli ve belirli reklam kampanyalarında haftalık, en çok aylık periyotlu
dergiler kullanılmalıdır. Daha aralıklarla yayın yapan dergiler, yalnızca saygınlık ve
hatırlatma reklamlarında tercih edilebilir.
Bir reklam medyası olarak dergilerin bir takım dezavantajları vardır.
Dergilerin yayın periyotlarının uzun olması nedeniyle güncel konularla bağlantılı
olarak hazırlanan reklamlar için uygun değildir. Uzun aralıklarla yayınlanması reklam
mesajlarının kullanıcı üzerindeki etkisinin azalmasına neden olur.
Gazeteler günlük olarak hazırlanırken, dergiler daha uzun zaman diliminde
hazırlanmaktadır. Dergilerde hazırlanış süresi açısından ani değişiklikler yapılamaz, kısa
süreli reklamlarda kullanılamaz, önceden planlanmış kampanyalarda ve sürekli reklam
çalışmalarında kullanılır. Ayrıca dergilerin büyük bölümü hemen hemen tüm ülkeye yayılır.
Bu yüzden yerel özellik taşıyan reklamlarda hedef kitleye ulaşma zorluğu vardır. Gazeteler
bu sorunları bölgesel baskı ile ortadan kaldırmıştır.
Dergiler için reklam büyüklük ilanları tam, yarım, çeyrek sayfa olabilir. Sayfa
hesabıyla satın alınır. Tam sayfa enine ve dikine reklamlar verilebilir. Ön kapak, arka kapak,
kapakların içi de özel bir tarife ile reklama ayrılır. Ayrıca renkli veya siyah beyaz oluşu
fiyatı değiştirir. Dergiler arası maliyet karşılaştırılması gazetelere benzer olarak yapılır.

1.3. El İlanları
Genellikle bir yapraktan oluşan, bir yeniliği duyurmak, reklam kampanyasını
desteklemek amacıyla oluşturulmuş reklam ilanlarıdır. Burada dikkat edilecek noktalar, el
ilanlarının dağıtım bölgelerini hedef kitleyi yakalayabilecek şekilde seçmek, insanların
ilgisini çekecek şekilde hazırlamak, spot başlıklar kullanmak, ilanların okunmasını
sağlamaktır.

1.4. Kataloglar
Satışa sunulan mal ve hizmetin bütün özelliklerini, kullanış yer ve şekillerini
fiyatlarıyla gösteren kitap veya kitapçıklardır. Ürün hakkında hizmet bilgiler vermek üzere
hazırlanırlar. Doğrudan satış mesajı içermez. Ürün türleri, özelikleri, fiyatları hakkında
tüketiciye ayrıntılı bilgi vermek için kullanılır. Ürün türleri ve fiyatları sık sık değişiyorsa
kataloglar geçerliliğini yitirir. Acil ihtiyaçlara yetecek kadar katalog yapmak gerekir.
Kataloglarda fotoğraf ve şemalarla ürünün gerçek şekli alıcıya gösterilmeye çalışılır.
Bazen gerçek örnekleri de kullanılabilir.
Kataloglar hedef kitlenin özelliklerine göre hazırlanmalıdır.
İyi hazırlanmış bir katalog, hedef gruba, mal ve hizmete ilişkin bütün bilgileri vererek
alıcı durumuna getirir ve satıcıya yaklaştırır. Katalog ürünü tanıtır, fiyatını bildirir. Satışla
ilgili birimlerin işini kolaylaştırır. Vitrin ve serginin yaptığı işi kâğıt üzerinde gösterme
özelliği taşır.
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Günümüzde mal çeşitliliğini arttıran firmaların katalog yapmaları zorunluluk hâlini
almıştır.
Katalogların hazırlanması büyük bir dikkat ister. Katalog hazırlama, basma, dağıtım
bakımından pahalıya mal olurlar.
Katalogda yer alacak resimlerin hazırlanması, iyi bir teknikle basılması, gönderilecek
kişilerin adreslerin belirlenmesi zaman ve emek ister.
Kataloglar uluslararası ticarette önemli rol oynar. Bu tür kataloglar yıllık olarak
hazırlanır. Dış ticaretle uğraşan firmalara, ilgili resmî birimlere gönderilir. Sanayileşmiş
ülkelerde katalogların gönderileceği adreslerin belirlenmesinde acentelerden yararlanılır. Bu
işle uğraşan acenteler, çeşitli iş kollarında çalışanların veya ürünlerin, muhtemel alıcıları
olacak grupların adreslerini belirler. Ülkemizde bu tür çalışmaların yaygınlaştığı
görülmektedir.

Resim1.3: Katalog örneği

1.5. Broşürler
Ürün ve hizmet hakkında geniş kapsamlı bilgi vermek için kullanılır. Maliyeti yüksek
olduğu için satışa yönelik tepki alınabilecek kişilere gönderilmelidirler. Önemli mesajları
gerçekten etkileyici biçimde iletmek üzere tasarlanırlar. Broşürün baskı kalitesi ve
hazırlanışındaki özen, muhtemel tüketici için o firmanın, kurum ya da kuruluşun ciddiyeti ve
güvenirliliği hakkında bilgiler vermektedir.
Broşür az sayfalı, bol resimli hazırlanan kitapçıklardır. Satış amacı taşımaktan çok,
doğrudan doğruya ürünü veya kuruluşu tanıtma amacını taşır. Genel amaçlı broşürler, kurum
veya ürün için olumlu imaj sağlamaya yönelik olarak hazırlanırlar. Bu amaçla kurumun veya
ürünün tarihçesi, kurumun uğraş konusu veya ürünün kullanım yerleri gibi genel konular
işlenir.
Özel amaçlı broşürler ise, hedef kitleye kurumun ihracat hacmi, üretim teknolojisi
ürünün çeşitleri, farklılıkları gibi özel konulara ilişkin bilgileri vermeyi amaçlar. Bilgilerin
istenildiği gibi genişletilme imkânı vardır. Ürün ve kurum en iyi bilgiyi verme imkânına
sahip reklam aracıdır.
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Broşürün okunması, broşürün hazırlanmasında gösterilen özene bağlıdır. İyi bir baskı
tekniği, ilgi çekici yazı ve resimler kullanılmalıdır. Broşürün başarılı olması fazla harcama
gerektirir. Reklam bütçesi yüksek işletmeler tarafından kullanılır.
Öğretici bilgiler içermesine rağmen tamamının okunmama durumu ortaya çıkabilir.
Bu yüzden etkisi her zaman aynı boyutta olmamaktadır. Broşürler kullanım amaçlarına göre,
içerdiği bilgi ve tasarımlara göre farklı şekillerde katlanırlar. En yaygın kullanım iki veya
üçe katlamadır. Eğer posta yoluyla yollanılacaksa posta sayfası da olmalıdır.

Resim1.4: Broşür örneği
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İnternet ve kütüphanede ve ilgili sektörlerde araştırma yaparak doküman toplayınız.
Araştırdığınız yazılı dokümanları düzenleyerek dosya hazırlayınız

İşlem Basamakları

Öneriler

 Basılı reklam ortamlarını, diğer  Çeşitli basılı reklam örnekleri toplayınız,
reklam ortamlarının özellikleri ile
özelliklerini belirleyiniz. Araştırmacı ve
karşılaştırınız, diğerlerinden ayırt
dikkatli olunuz. Diğer reklam ortamlarının
ediniz.
özelliklerini
araştırıp
farklılıklarını
belirleyiniz, basılı reklam ortamlarının
özelliklerinin
diğerlerinden
farkını
belirtiniz.
 Araştırdığınız
basılı
reklamın  Araştırmalarınızı İnternet ve kütüphaneden
özelliklerini sıralayınız.
yapınız.
 Basılı
reklamların
avantaj
ve  Araştırmalarınız sonucu basılı reklamların
dezavantajlarını
diğer
reklam
avantaj ve dezavantajlarını diğer reklam
ortamlarıyla karşılaştırınız.
ortamlarıyla karşılaştırınız.
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PERFORMANS DEĞERLENDİRME
PERFORMANS DEĞERLENDİRME
UYGULAMALI TEST
Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendinizi “Evet/Hayır”
seçeneklerinden uygun olan kutucuğu işaretleyerek değerlendiriniz. Eksik yada hatalı
cevaplarda öğrenme faaliyetine geri dönerek konuyu tekrar ediniz.
Evet Hayır

Değerlendirme Ölçütleri
1
2
3

Basılı reklamların diğer reklam ortamlarından farkını karşılaştırıp
ayırt edebildiniz mi?
Reklam medyası olarak basılı reklamın özelliklerini sıraladınız mı?
Basılı reklamın diğer reklam
dezavantajlarını karşılaştırdınız mı?

ortamlarıyla

avantaj

ve

DEĞERLENDİRME
Öğrenme faaliyetinde sorulara verdiğiniz cevapların hepsi evet ise, başarılı olduğunuz
için diğer bir öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz. Hayır diye cevaplandırdığınız sorularla
ilgili, öğrenme faaliyetini tekrar uygulamak için öğretmeninize başvurunuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME SORULARI-1
Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı belirleyebilmeniz için
sorular verilmiştir. Aşağıdaki sorulardan doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi basılı reklam ortamları arasında yer almaz?
A)Gazete

2.

B)Afişler-panolar

C)Broşürler

D)El ilanları

Reklam medyaları arasında en süratli ve en kolay reklam yapma imkânına sahip
medya hangisidir?
A)Broşür

B)Katalog

C)Dergi

D)Gazete

Aşağıdaki cümlelerin başındaki boşluklara doğru cümlelere (D) , yanlış
cümlelere (Y) ibaresi koyunuz.
3.

( ) Gazetelerin reklam ölçüsü birimi sütun/santimdir.

4.

( ) Kataloglar, diğer basılı reklam ortamlarına göre daha ucuza mal olurlar.
Aşağıdaki cümlelerde boş olan yere uygun sözcüğü yazınız.

5.
Ürün ve hizmet tanıtımı için planlanan reklam ya da reklam kampanyasının en önemli
aşamalarından biri …………… …………….. seçilmesidir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı, cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz bir sonraki öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2
ÖĞRENME FAALİYETİ-2
AMAÇ
Gerekli ortam ve koşullar sağlandığında görsel ve işitsel basında reklamın özelliklerini
inceleyebileceksiniz.

AMAÇ






Çeşitli radyo istasyonlarını düzenli takip edip, reklamların ne gibi özellikler
taşıdığını belirleyiniz.
Reklam ajansı yetkilileri ile görüşüp görsel-işitsel basında reklam hazırlarken
nelere dikkat ettiklerini belirleyiniz.
Televizyon reklamlarını izleyerek özelliklerinin neler olduğunu gözlemleyiniz.
Sinemalara giderek, sinema reklamlarının diğer görsel işitsel reklamlardan
farklarının olup olmadığını araştırınız.
3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun
reklamla ilgili maddelerini inceleyiniz.

2. GÖRSEL-İŞİTSEL REKLAMLAR
Hem göze, hem kulağa hitap eden reklam medyalarıdır. Yayın yapan reklam
ortamlarında ses, söz, görüntü, efekt bütünlüğü içinde hedef tüketiciye ulaşır. Okuma
alışkanlığı ve oranı düşük ülkelerde yayın araçlarında yer alan reklamlar tüketici üzerinde
çok büyük etkiye sahiptir.
Başta göze ve kulağa hitap etmeleri, her yaş, her cinsiyet ve her sosyo-kültürel gruptan
kişilere ulaşması diğer reklam ortamlarına göre daha çok tercih edilmesine sebep olur.

2.1. Radyo Reklamları
Radyo insanlara her an, her yerde ulaşabilen geniş etki alanına sahip bir araçtır.
Türkiye’de yayıldığı coğrafi alan, hitap ettiği nüfus büyüklüğü ile oldukça güçlü bir yayın
aracıdır. Vericilerin kuruluşu kolay, maliyeti televizyona göre düşüktür, radyoların (alıcılar)
fiyatları herkesin alacağı kadardır. Ülkemizde radyolar bazı kişi ve kuruluşlara ait özel yayın
istasyonları ve TRT ile etkinlikte bulunmakta, ulusal ve bölgesel çapta yayın yapmaktadırlar.
Radyoyu kişiler istedikleri her ortamda dinleyebilirler. Kahvaltı masalarında, otobüsle
seyahat ederken, arabalarında, kitap okurlarken rahatlıkla dinleyebilirler.
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Reklam yayınlarında radyodan günün reklam kuşağı olan her saatte verilebilir.
Radyoda belli bir program çekilerek, reklamı yapılacak ürün ya da hizmet hakkında
verilecek mesajları bu programların arasına spotlarla yerleştirirler. Mümkün olduğunca ses
efektleri ve kişilerin dikkatini çekecek reklam spotları hazırlanmalıdır.
Ulusal düzeyde yayın yapıldığında radyo etkin bir kitle iletişim aracıdır. Bölgesel
yayın yapan radyolarla yerel kitleye hitap etmek ucuz ve etkili sonuç doğurur.
Radyo yayınlarında dört tip reklam kabul edilir.

Reklam ve kamu ilanı: Radyo spikeri tarafından okunan reklam duyurusudur.

Müzikli ve dramatik yapılı reklam: Reklam ajansları tarafından hazırlanan
belli süreyi kapsayan içinde müziğin ve dramatik unsurların bulunduğu
reklamlardır.

Programlı reklam: İçinde eğitici, eğlendirici, program bölümüyle birlikte
reklamların da bulunduğu, kuruluşların ve reklam ajanslarının hazırladığı
programlardır. Bu tür programlar kendi içinde ikiye ayrılır. Birinci kısım
işletme tarafından hazırlanan işletmenin ürettiği ve pazarladığı hizmet hakkında
ürünlerin reklamının yapıldığı programlardır. İkinci kısım ise reklam ajansları
tarafından hazırlanan içinde birçok işletmenin reklamı bulunan programlardır.

Özel tanıtıcı reklam programları: Bir mal veya hizmetin tanıtılması veya
kültür, eğitim, turizm gibi bir takım hizmetler için hazırlanmış programlardır.
Bunlar kendi içlerinde ikiye ayrılırlar. Birinci grupta bir defa yayınlanan ve
programın bütününün işletmenin mal veya hizmetinin tanıtımı için kullanılan
programlardır. İkinci grup ise belli zaman aralıklarıyla yayınlanan programın
başında ve sonunda reklam verenin tanıtıcı duyurularının bulunduğu
programlardır.
Ayrıca sosyal amaçlı reklamlar da radyo yayınlarında kullanılabilir. Ülkemizde radyo
reklamları 1960 yılında başlamıştır. TRT yurt içinde radyo ağı en geniş kurumdur. 1990’lı
yıllarda başlayan ve hızla gelişen bölgesel ve yerel radyo istasyonları etkin reklamlar
gerçekleştirmektedirler.
Ulaşılan kişi başına birim maliyeti açısından diğer medyalara kıyasla en düşük maliyet
radyo reklamlarındadır. Radyo yayın maliyetlerinin hesaplanmasında kelime ve sinyal fiyatı
önem kazanır.
Radyo yayınlarının diğer medyalara göre avantajları mevcuttur.

Hedef kitleye çabuk ulaşır. Bu özellikle güncel olaylarla ilgili hazırlanan reklam
kampanyalarında tercih edilmesine sebep olur. Kısa bir zamanda radyo reklamı
hazırlanabilir.

Maliyet açısından radyo en ucuz reklam aracı sayılır. Radyo hem reklam veren,
hem dinleyici için ekonomik bir reklam medyasıdır. Seslendiği hedef kitle
düşünülecek olursa, bir aybaşına düşen maliyetin uygunluğu gözlemlenebilir.

Radyo yayınlarının her yerden ve günün her saatinde dinlenebilir olması, en
önemli avantajlarından biridir.

Farklı programlar sayesinde istenilen dinleyici kitlesine ulaşılma imkânı sağlar.

Programda spotu, metni değiştirmek kısa sürede gerçekleşir. Kısa bir zaman
diliminde istenilen değişiklik yapılabilir.
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Dezavantajları ise;




Ülkemizde radyo yayınları esnasında merkezden uzaklaştıkça yayının kalitesi
bozulmaktadır. Programlar her yerden aynı kalitede dinlenemez. Gürültü
nedeniyle müzik ve sözler anlaşılmaz hâle gelir, bu mesajın etkisini azaltır.
Ulusal anlamda yayın yapacak istasyon sayısının azlığı olumsuz bir etkendir.
Radyo yayınlarının kalıcılığı oldukça kısadır. Kısa aralıklarla tekrar edilerek
etkinliği arttırılmaya çalışılır. Diğer medyaları genel anlamda destekler
niteliktedir.

2.2. Televizyon Reklamları
Televizyon hem göze hem kulağa hitap etme özelliğiyle etkili kitle iletişim aracıdır.
Yapılan araştırmalara göre göz ve kulağa aynı anda gelen mesajlardan %70’i göz, %30’u da
kulak yolu ile alınmaktadır. Televizyon, reklam verenler ve reklam ajansları tarafından
rağbet görmektedir. Günümüzde her evde bir TV alıcısının bulunması, rahat bir ortamda
izlenir olması, işlenen konular açısından evin her ferdine hitap etmesi televizyonun etki ve
kullanımını arttırmaktadır. Özellikle okuma-yazma alışkanlığının düşük olduğu ülkelerde
daha etkili olmaktadır.
Televizyonda üç tür reklam yayınlandığını söyleyebiliriz.

Hareketsiz reklam: İçinde hareket öğesi bulunmayan, sadece tek görüntü
bulunan, televizyon spikeri tarafından seslendirilen reklamlardır. Süresi 10 sn.
kadardır, bu kısa sürede verilebilecek etkileyici mesajlarla yerel TV
kanallarında, perakendeci işyeri ve ürün tanıtımlarının yapılabilmesine imkân
tanıyan reklam türüdür.

Hareketli reklam: Müzik ve söz ya da yalnızca söz eşliğinde çeşitli
görüntülerle düzenlenen reklamlardır. Hareketli reklamlar 15, 20, 30, 45, 60
saniyelik sürelerle hazırlanabilir.

Özel tanıtıcı reklam: Kültür, sanat, eğitim ve turizm gibi alanlarda yerli yapım
olarak hazırlanan bu tür reklamlar programın başında ve sonunda verilir. En az
10, en fazla 40 dakika süreli olarak hazırlanabilir. Bu tür reklamlarda, reklam
veren sponsor olarak kabul edilir.
Ayrıca belli bir program yayını sırasında alt yazı ve çerçeveleme biçiminde
düzenlenmiş ses ve söz öğesine yer verilmeyen, efektlerle desteklenen reklamlardır.
Hareketsiz reklamlar dışında diğer reklamların hazırlanma süreleri ve yayından önceki
teslim süresi dikkate alındığında, mesajın ulaştırılması için belirli bir süre gerektirir. Kısa
aralıklarla izleyiciye ulaştırılan mesajların akılda kalma süresi artmaktadır. Hatırlama veya
bellekte yer etme niteliği, reklamın çarpıcılığı, iyi hazırlanması ve sık yayınlaması ile ilgilidir. Bu
konudaki başarı kalıcılık süresini arttırmaktadır.
Televizyonda yer alan reklamın prestijinin arttığına inanılır. Bu olay rekabetin her
geçen gün arttığı sektörde firmalara avantaj sağlar. TV reklamlarıyla göze ve kulağa,
insanların düş gücüne hitap eden, hareket, müzik ve efektlerle zenginleştirilmiş devamlı
farklı yeniliklerin denendiği sektörde tanıtım ve ikna etmek için elverişli bir ortam
sağlanmaktadır.
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Resim 2.1: TV reklam örneği

Televizyon pahalı bir medya aracıdır. Televizyon izleme oranının en yüksek olduğu
saatler olan 19.00–23.00 arasında (prime-time) yayınlanan reklamların geniş bir halk
kitlesine ulaştığını söyleyebiliriz. TV kanalı, farklı nitelikteki, TV kanallarında yayın
kuşakları ve programlar arasında yer alabileceğinden yayın planlaması önem kazanmaktadır.
Medya planlamacılarının bu konuda doğru karar vermeleri son derece önem taşımaktadır.
Son yıllarda reklamların küçük dizi filmler hâline gelmesi, satış amacı içermeyen prestij
reklamları ile reklamda seçiciliğin saplanması, ayrıcalık yaratma, ayrıntılı bilgi verme, ürün
konumlandırma için seçici algı yaratma çabalarının yoğunluğu gözlemlenmektedir. Ayrıca,
televizyon yayıncılığında özel ilgi ve zevklere hitap eden kanallar sayesinde, hedef kitleleri
bu kanallara verilecek televizyon reklamlarıyla yakalamak mümkündür.
Ülkemizde yasal düzenlemeler yapılarak reklamlarla ilgili süre kısıtlamasına
gidilmiştir. Bu bir reklamdır ibaresi ile yayın süresi uzatılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca, sanal
reklam uygulaması TV reklamlarında uygulanılmaya başlamıştır.
Bir reklam medyası olarak televizyonun avantajlarını aşağıdaki şekilde
sıralayabiliriz.

Televizyonun görsel ve işitsel olması nedeniyle kitle iletişim araçları arasında
en çok tercih edilen ve en çarpıcı olanıdır.

Yeni ve pahalı bir medya olması dolayısıyla televizyonda reklam yapan
firmaların itibarının artmasını sağlar.

Mal ve hizmet hakkındaki bilgileri görüntü eşliğinde vermesiyle çarpıcı
görüntüler ile ürün ve hizmet hakkında istenilen imaj rahatlıkla sağlanır. Bu
yüzden büyük bir esnekliğe ve çalışma rahatlığına sahiptir.

Geniş kitlelere hitap eder, her ülkede geniş çapta ilgi uyandırır.

17

Dezavantajları ise;





Maliyet açısından, TV reklam maliyetinin yüksek olduğu görülmektedir.
TV reklamlarının bellekte kalış süresi basılı reklamlara göre daha kısadır.
Ancak kısa aralıklarla ulaştırılan mesajlar sayesinde ortadan kaldırılabilir.
Hatırlanma ve bellekte kalma niteliği reklamın çarpıcı olması, sık sık
yayınlanması ve iyi hazırlanması ile arttırılabilmektedir.
TV’ de reklam zaman ayarı iyi yapılmalıdır. İlk sıralarda yer alan reklamların
ilgiyle izlendiği, reklam yayını süresi uzadıkça ilginin dağıldığı görülür. Bu da
seyircinin tepkisiyle karşılaşılabilir, seyircinin kanal değiştirmesine sebep
olabilir.

2.3. Sinema Reklamları
Sinema, göze ve kulağa hitap etme özelliğiyle televizyona benzer özellikler gösterir.
Televizyonun bu kadar yoğun olarak kullanılmadığı dönemlerde halkı eğlence ve sanatla
buluşturan en önemli kitle iletişim aracıydı. Zaman içinde televizyon sinemanın yerini
almıştır. Sinema hedef kitleye ulaşma açısından dar kapsamlıdır. Sinemada film izlemeye
gelen kişiler tarafından seyredilir. Bilet alıp içeri girenlerin hepsi zorunlu olarak reklamı
göreceklerdir.
Sinemada film olarak hazırlanan ve yeterli gösterim süresi bulabilen reklamlar etkili
ve kalıcı olabilir. İyi hazırlanmış bir reklam, malın tüm özelliklerini, renkli şekilde göz
önüne serer. Ancak reklam süresi fazla uzun olursa, bu etki olumsuz bir etkiye dönüşebilir.
Sinema reklam filmlerinin hazırlanması belli bir zaman sürecini kapsar, bu zamana filmin
gösterileceği sinemalara filmin dağıtılması için geçen süreci de eklersek bu oldukça uzun bir
zamanı alır. Sinema reklam filmleri güncel konularla mümkün olduğunca bağlantılı
olmamalıdır. Sinema, televizyon ve radyo gibi geniş halk kitlesine seslenemez, seslendiği
kitle sayısı azdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İnternet ve kütüphanede ilgili sektörlerde araştırma yaparak doküman toplayınız.
Araştırdığınız yazılı dokümanları düzenleyerek dosya hazırlayınız

İşlem Basamakları

Öneriler

 Bunu yaparken televizyon, radyo ve
sinemalarda yayınlanan reklamlar ile diğer
reklam türlerini belli bir süre takip ediniz.
Görsel ve işitsel reklam ortamlarını  Diğer reklam ortamlarının özelliklerini
diğer reklam ortamlarından ayırt edici
araştırıp farklılıkların neler olduğunu
özelliklerini belirleyiniz.
belirleyiniz. Basılı reklam örnekleri, diğer
reklam ortamları örneklerini, reklam
filmleriyle birlikte etkileri açısından
arkadaşlarınızla tartışınız.
Reklam medyası olarak görsel işitsel
reklamın özelliklerini araştırmalarınız  Reklam ajansı yetkilileri ile görüşünüz.
sonucu sıralayınız.
 Görsel işitsel basında kullanılan reklam
Görsel ve işitsel basında kullanılan
türleriyle ilgili bölümü okuyup tekrar
reklam türlerini araştırıp inceleyiniz.
gözden geçiriniz.
Diğer reklam ortamlarının avantaj ve  Yaptığınız çalışmalar sonucu sınıfta
dezavantajlarını görsel işitsel reklam
konuyu arkadaş ve öğretmenlerinizle
ortamlarıyla karşılaştırınız.
tartışınız.

 Görsel ve işitsel reklam ortamlarını
diğer reklam ortamlarından ayırt ediniz.
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PERFORMANS DEĞERLENDİRME
PERFORMANS DEĞERLENDİRME
UYGULAMALI TEST
Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendinizi “Evet/Hayır” cevaplarda
öğrenme faaliyetine geri dönerek konuyu tekrar ediniz seçeneklerinden uygun olan kutucuğu
işaretleyerek değerlendiriniz. Eksik ya da hatalı cevaplarda öğrenme faaliyetine geri dönerek
konuyu tekrarlayınız.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

2

Görsel ve işitsel reklam ortamlarını diğer reklam
ortamlarından ayırt ettiniz mi?
Görsel ve işitsel reklam ortamlarının özelliklerini diğer
reklam ortamlarından ayırt edebildiniz mi?

3

Reklam medyası olarak görsel ve işitsel medyanın
özelliklerini sıraladınız mı?

4

Reklam ajansı yetkilileri ile görüştünüz mü?

1

6

Görsel ve işitsel basında kullanılan reklam türlerini
incelediniz mi?
Televizyon, radyo ve sinemalarda yayınlanan reklam
örneklerini incelediniz mi?

7

Diğer reklam ortamlarıyla avantaj
açısından karşılaştırdınız mı?

8

Sınıfta arkadaş ve öğretmenlerinizle konuyu tartıştınız mı?

5

Hayır

ve dezavantajları

DEĞERLENDİRME
Öğrenme faaliyetinde sorulara verdiğiniz cevapların hepsi evet ise, başarılı olduğunuz
için diğer bir öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz. Hayır diye cevaplandırdığınız sorularla
ilgili, öğrenme faaliyetini tekrar uygulamak için öğretmeninize başvurunuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME SORULARI
Aşağıdaki soruları cevaplayarak faaliyette kazandığınız bilgi ve becerileri
ölçünüz.
Aşağıdaki cümlelerin başındaki boşluklara doğru cümlelere (D) , yanlış cümlelere (Y)
ibaresi koyunuz.
1.

( )Televizyon görsel ve işitsel olması nedeniyle kitle iletişim araçları arasında en çok
tercih edilen ve en çarpıcı olandır.

2.

( )Radyo reklamları, ses efektleri ve reklam spotlarıyla daha ilgi çekici olurlar.

Aşağıdaki soruları cevaplayarak faaliyette kazandığınız bilgi ve becerileri
ölçünüz.

3.

Televizyonda reklam ortamında üç tür reklam
……reklam,…….reklam …….. ..…..reklamlardır.

kabul

edilir.

Bunlar

4.

……… filmi olarak hazırlanan ve yeterli gösterim süresi bulan reklamlar etkili ve
kalıcı olabilir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı, cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz bir sonraki öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3
ÖĞRENME FAALİYETİ-3
AMAÇ
Gerekli ortam ve şartlar sağlandığında diğer reklam ortamlarının özelliklerini
inceliyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Sözlü ve görsel-işitsel basın dışında yer alabilecek diğer reklam ortamlarının
neler olabileceğini araştırınız.
Tespit ettiğiniz diğer reklam ortamlarının genel özellikleriyle ilgili reklam
ajansları ve firma yetkilileriyle görüşünüz.
Elde ettiğiniz bilgiler doğrultusunda diğer reklam ortamları ile ilgili fotoğraflar
çekiniz, kamera ile kayıtlar yapınız, örnekler toplayınız.

3. DİĞER REKLAM ORTAMLARI
Basılı ve görsel–işitsel yayın yapan reklam ortamlarının dışında kalan reklam
araçlarıdır.

3.1. Fuarlar
Belli yer ve zamanlarda kuruluşların ürünlerini sergilemek amacıyla kurdukları
pazarlara fuar denir.
Çeşitli genel ve ihtisas konularında yerel, millî veya uluslararası olarak düzenlenen
fuarlar bu fuarları gezmeye gelen çok sayıda kişiye kuruluşları ve ürünlerini tanıtma imkânı
sağlayan etkili bir reklam aracıdır. Potansiyel müşterilere, kuruluş ya da üzerinde çalışılan
yeni ürün ve ürünlerin tanıtımı için bulunmaz bir imkândır.
Yerel, millî, uluslararası bir fuar, bir yeniliğin duyurulmasından, turistik açıdan bir
ülkenin tanıtılmasına kadar pek çok konuda açılabilir. Açılan fuarda kurulacak stant, fuarı
gezecek binlerce kişinin firmayı ve ürünlerini tanımasını sağlayacaktır. Fuarlarda yer alacak
standın, diğer kurumların stantlarından daha ilginç olacak şekilde düzenlenmesi, kurumun
imkânlarına bağlıdır. İyi bir planlama ve yaratıcı fikirler çekici bir stant da yapılabilir. Stant
ziyareti, standın dış görünüşünün ilgi çekici olması ile yakından bağlantılıdır.
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Fuar düzenlenirken broşür, hediyelik eşya, video ve film gösterileri gibi pek çok
etkinliği de yanında getirir. Yapılacak çalışmalarda fuarın konusu, yaygınlığı ile doğru
orantılı olarak izleyici kitlenin özelliklerini önceden saptayarak onların profiline uygun
mesajlar veya sloganlar çerçevesinde yoğunlaşması gerekir. Gerek genel, gerek ihtisas
fuarlarında firmaları kendi ürünlerini veya hizmetlerini anlatan stantlar kurmanın yanı sıra bu
stantlarda hedef kitlenin ilgisini çekecek reklam etkinliklerine başvurmaları gerekir.
Fuarları kuruluş şekilleri bakımından iki kısma ayırmak mümkündür.

Resim 3.1: Fuar resmi

3.1.1.Özel Fuarlar (İhtisas Fuarları)
Özel ve sınırlı bir konuda yani firmanın üretimini sürdürdüğü alandaki hedef kitlesine
seslenebilmesi açısından oldukça önemli bir reklam ortamıdır. Örneğin, otomobil fuarı, gıda
fuarı gibi fuarlar özel fuarlardır.

3.1.2. Genel Fuarlar
Halka ve geniş kitlelere firma ya da ürünlerin tanıtımı açısından yardımcı olan
fuarlardır. Bu tür fuarlarda farklı ürünleri olan işletmeler ürünlerini tanıtırlar.
Ülkeler arası ticaretin gelişmesine bağlı olarak fuarların faaliyet imkânları ve şekilleri
gelişmiştir. Fuarların kuruluş amaçlarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz;

Yeniliklerin sergilenerek ilgili kişilere gösterilmesi,

Sergilenen ürünlere müşteri bulunması,

Tanıtım ve kültür alışverişinin sağlanması,

Fuar kurulan yerlerin, ekonomik açıdan geliştirip güzelleştirilmesi,

Mevcut müşterilerle iletişim kurarak ürün ve hizmete ilgilerini arttırmak ve
potansiyel müşterilerle iletişim kurarak yeni satış alanları yaratmak,

Pazar araştırmalarına ve uzun dönem planlamalara katkıda bulunmak,

Hedef kitle profiline ve genel pazarlama iletişimi amaçlarına göre fuarlardan
yararlanmak, firmanın tanıtımı ve prestiji açısından faydalıdır.
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3.2. Açık Hava Reklamları
Açık hava reklam araçları kapalı reklamlar dışında kalan reklamları kapsar.
Reklamcılığın en eski araçlarından biridir. Satış merkezleri çevresine yerleştirilen açık hava
reklamları alışverişe çıkmış bir yerden başka yere giden tüketiciye, bir malı satın alması için
ikna edebilir ve malın satış şansını arttırabilir.
Açık hava reklamlarının yerleri ve sunuş biçimi bunların etkisini arttırmada büyük rol
oynar.
Açık hava reklamlarıyla seçilen pazar ve pazar bölümlerine hitap etme imkânı vardır.
Açık hava reklamlarında kullanılan mesaj ve malzemelerin diğer reklamlar arasında
kaybolmayacak özelliklere sahip olması gerekir.
Çarpıcı, kısa mesaj ve sloganların kullanımı ve bu kullanımın yoğun olması ile
mesajların kalıcılığı ve etkisi arttırabilir. Tüketiciler reklamı geçiş süresince gördüklerinden,
genellikle akılda kalıcı değildirler. Bu yüzden kısa mesajda çok çarpıcı sloganların yoğun
kullanılması mutlaka gereklidir. Açık hava reklamlarının hazırlanma süreleri, hazırlanacak
malzemenin büyüklüğüne ve reklamın niteliğine göre değişir. Açık hava reklamlarında
yapım giderlerine ek olarak; belediye Kara Yolları veya özel kişilerle yapılacak sözleşmeler
çerçevesinde belirlenen malzemenin konulacak olduğu yerin kira ve satın alma maliyeti
vardır. Ayrıca yönetimlerin koyduğu kural ve yönetmeliklere uyulması gerekir. Son yıllarda
teknolojik gelişmeler ile dikkat çekici araçlar ve yeni kullanım alanları doğmuştur. Sabit olan
ve en çok kullanılan afişler, billboardlar, duvar reklamları yanında elektronik panolar,
duraklar, pankartlar, dövizler, tabelalar, bez afişler, çatı panoları, büyük duvar
projeksiyonları, durak panoları, karton adamlar, cephe giydirmeleri örnek olarak verilebilir.
Hareketli olanlar ise motorlu araç giydirme, toplu taşım araçlarına konan reklamlar,
stadyum panoları, balonlar, uçak arkasına bağlanan ve mesaj içeren bayraklar, taşıtların içine
ve dışına yapılan farklı reklam uygulamaları ile maskot adamları sayabiliriz.
Açık hava reklam araçları, kent siluetine renk katan özellikleriyle ilgi çekmektedirler.
Sık sık yenilenebilmeleriyle esnek bir reklam aracıdırlar. Diğer reklam ortamlarına göre
maliyetleri düşüktür.
Olumsuz yönü olarak iklim koşullarından etkilenmesi ve afişlerin bazen yırtılması ve
zarar görmesidir.

Resim 3.2: Açıkhava (motorlu araç) reklam örneği
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3.2.1. Billboardlar
Billboardlar (afiş panolar) etkin, ekonomik ve mesaj veren bir reklam aracı olarak
reklam verenler tarafından tercih edilen reklam aracıdırlar. Billboardlar, şehirlere renk katan
ve sık sık değişmesiyle tüketiciler arasında bir merak konusu olan ve aynı zamanda
tüketiciye ürün ve alışveriş bilgisi katan reklam araçlarıdır. Ülkemizde ilk olarak 1985
yılında Ankara’da kullanılmaya daha sonra büyük illerimizde kullanılmaya başlanmıştır.
Genellikle 200*350 cm standart boyutlara sahiptir. Billboardlarda son yıllarında kullanılan
boyut kazandıran görüntüler ilgi çekmektedir. Tüm sektörlerin billboardlar üzerine yapılan
reklam çalışmalarına yer verdiği görülmektedir. Yapılan araştırmalara göre sıralama tekstil,
banka, çikolata-şekerleme, gazete, TV, meşrubat, otomotiv, alışveriş-eğlence merkezleri,
gıda şans oyunları, inşaat dekorasyon vb. sıralama gözükmektedir.

Resim3.3: Dikkat çekici billboard resmi

3.2.2. Afişler
Çarpıcı ve göze batan reklam medyaları olarak reklam veren için oldukça önemli bir
konuma sahiptir. Genellikle kâğıda basılan afişler şehrin çeşitli yerlerine yapıştırılırlar.
Bazen ikili, üçlü, dörtlü kompozisyonlarda daha büyük boyutlarda kullanılabilir.
Kısa ve etkili mesajların söz dışındaki diğer öğeler ile uyumlu ve anlamlı etkili
mesajların bütünleşmeleriyle hedef kitle üzerinde son derece etkin bir yapıya sahiptirler. Afiş
yazılarının okunaklı olması, karmaşık bir yapıya sahip olmaması, anlaşılabilir ve net
okunuyor olması, yaratıcı ve ilginç fikirler içermesi ve reklam görevini yerine getiriyor
olması gerekir.
Dış etkenlere maruz kaldığı ve tahrip yoluyla zarar görebildiği için ömürleri fazla
uzun değildir.
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Resim3.4: Sinema afiş örneği
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Resim3.5: Afiş örneği

3.2.3. Duvar Reklamları
Reklam verenler tarafından duvar reklamları oldukça fazla tercih edilmektedir. Duvar
reklamları ucuz, etkin, kalıcı bir reklam aracı olduğu için bu alandaki çalışmalar hızla
gelişmektedir. Bir duvar reklamının gerçekleşmesi için şehrin önemli noktalarında uygun ve
göze çarpan bir duvarın saptanması gerekir. Çalışmayı yapan yetkililer tespit edilen duvar
için belli bir kontratın imzalanması ve ilgi çekici, çarpıcı bir mesaj ve görüntü birlikteliğiyle
duvarın yapısı göz önüne alınarak uygun bir kompozisyonun duvara konumlandırılması
gerekir.
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Resim3.6: Duvar reklamı örneği

3.4. Doğrudan Postalama Reklamları
Doğrudan postalama (direkt mail) reklamları, reklam malzemesinin hedef kitlenin
adreslerine postayla dağıtılmasını amaçlar. Hedef kitleye seslenen ve mesaj taşıyan bu
reklam malzemeleri arasında mektup, posta kartı, fiyat listesi, kitapçık, broşür, afiş vb.
sayılabilir. Doğrudan postalama reklamları ilgi uyandırarak, sipariş isteyerek, bilgi vererek,
ürün ya da hizmet hakkında ileride başvurulacak bir kaynak oluşturarak satışa yardımcı
olmak amacıyla gerçekleştirilir. Doğrudan postalama reklamları hedef kitlenin adreslerine
ulaştıkları için diğer reklam araçlarına göre belirli bir üstünlüğe sahiptirler. Ancak hedef
kitleye ulaşmaktaki en büyük zorluk, potansiyel tüketicilerin adreslerinin bulunmasıdır.
Posta yoluyla reklamların en büyük üstünlüğü, bu reklamların hazırlanma biçimi
nedeniyle mesajı tam olarak taşımalarıdır. Reklam mesajlarının yarattığı tepki derecesinin
mal için alınan sipariş sayısıyla ölçülebilir olması, mal ile ilgili her bilginin tüketiciye
aktarılabilmesidir. En önemli sakınca ise hedef aldığı kişi tarafından okunmamasıdır. Bu
ancak dikkat çekici ve istek uyandırıcı biçimde hazırlanmasıyla giderilebilir. Bu reklam türü
kişiye özel yaklaşım içindedir. Reklam veren kuruluşun o kişiyi özel olarak ilişkiye değer
bulunduğunu gösterir, bu ise satışların gerçekleşmesinde ve artmasında büyük rol oynar.
Diğer reklam medyalarına kıyasla alıcıya daha çabuk ulaşır. Hazırlık süresi kullanılacak
materyalin özelliğine göre farklılık gösterir. Diğer reklam malzemelerine kıyasla daha çok
çabuk alıcıya ulaşır, aradaki süre postada geçen süredir. Kalıcılık faktörü açısından diğer
medyalara nazaran daha etkindir. Malzemenin ilgi çekici yapıda olması, defalarca okunma
ya da saklanabilme özelliğinde önemli bir unsurdur. Kişi başına maliyet özellikle her pazar
bölümü ayrı ayrı hazırlanma gerektiğinde yüksektir. Kişiye özel bir yaklaşım içinde
olduğundan bu konum satışların gerçekleşmesi ve artmasında rol oynar.
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3.4.1. Doğrudan Postalama Reklam Türleri
Doğrudan postalama reklamlarının dört temel türü vardır.

Doğrudan bilgi sağlamayı amaçlayan tür
Bu tür doğrudan postalama reklam türü genellikle gönderilen reklam malzemesini
alacak kişiden hemen bir hareket ya da tepki beklendiğinde kullanılır. Bu özelliği nedeniyle
kullanılan reklam malzemesi o malzemeyi alan kişinin doğrudan tepki göstermesini
kolaylaştıracak biçimde tasarlanır.

Bilgi veren tür
Bu türde hazırlanan reklam malzemelerinin çoğu ”ürün literatürü” başlığı altında
toplanabilir. Burada hedef kitleye reklama konu olan mal ya da hizmetle ilgili olarak bilgi
sunmak amaçlanır. Genel olarak reklam malzemesini alan kişinin bu malzemeyi ileride
başvurabileceği bir kaynak oluşturması için saklamak önerilir.

Hatırlatıcı tür
Bu tür doğrudan postalama reklamı daha önce gönderilen reklam malzemelerinin
hedef kitleden beklenen tepkiyi sağlamayı başaramadığından kullanılmaktadır. Bu nedenle
bu tür reklam malzemesi hem bilgi verici hem de ikna edici özellikler taşımalıdır. Temel
görevi, hatırlatmak, yeniden ilgi uyandırmak, söz konusu ürün ya da hizmeti satın aldırtmayı
düşündürtmektir. Bu tür reklam malzemesi, çoğu kez sürekli bir talebe sahip olan ama satın
alma kararı uzun zaman gerektiren ürün ya da hizmetler için kullanılır.

Pazar araştırmasına yarayan tür
Bir pazar bölgesini gözden geçirmeye, örneğin var olan bir ürünün yeni bir kullanım
alanında ne kadar ilgi toplayabileceğini ölçmeye yarar.

3.4.2. Doğrudan Postalama Malzemesinin Türleri




Mektup

En çok kullanılan ve en “kişiye özel” nitelik taşıyan türdür. İyi
yazıldığında ve basıldığında hedef kişiyi bizzat ziyaret etmek kadar etkili
olabilir. Mektuplar öz ve inandırıcı olmalı, kâğıdın tek yüzüne
basılmalıdır.
Föy

Mektuptan sonra en gözde malzemedir. Ürünün görüntülenmesine imkân
tanıdığı için, mektubun eki olarak yada tek başına birkaç föylük dizi
halinde, çoğu doğrudan postalama kampanyasında kullanılır. Mektuba
oranla daha çok ayrıntı ve tanım sunabilir.


Afiş
İlk etkiyi yükseltecek biçimde açık ve yüksek sesli bir mesajı çabucak vermek üzere
tasarlanır. Föyden daha büyüktür. Genellikle yeni ürünlerin hizmetlerin lansmanın da
kullanılır.
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Resimli mektup

Bu malzeme, föy ve katlı föyü tek parçada birleştiren bir malzemedir.
Ayrı parçalar halinde gelen föy ve mektuba göre daha kolay dosyalanır.

Kitapçık

Ürün ya da hizmet hakkında geniş kapsamlı bilgi vermek için kullanılır.
Bu nedenle daha sonra başvurulmak üzere saklanma şansı diğer doğrudan
postalama malzemelerine göre daha fazladır.

Broşür

En önemli mesajları etkileyici biçimde iletmek üzere tasarlanır. Bu
nedenle broşürün hedef kitleye iyi durumda ulaşmasını sağlayacak
önlemler alınmalıdır. Broşür dikkatle sarılmalı ya da paketlenmelidir,
zarfın içine kalın kartonla birlikte konulmalıdır.

Katalog

Ürün ya da hizmet hakkında bilgi vermek üzere tasarlanır. Genellikle
herhangi bir satış vaadi içermez.
Bütün reklam faaliyetlerinde olduğu gibi, doğrudan postalama reklamlarında da en
önemli nokta, hedef kitlenin dikkatini ürüne çekmektir. Bir doğrudan postalama
malzemesinin yerine ulaşma şansı, alıcının bizzat adına gönderildiğinde daha yüksektir. Bu
nedenle postalamayı kişilerin adına yapmak gerekir. Ayrıca alıcıların ad ve soyadlarının
doğru yazılmasına da çok dikkat edilmelidir.

3.5. Satış Yeri Reklam Malzemeleri (P.O.P)
Satış yerlerine konan çeşitli reklam araçlarıdır. Diğer reklam araçları ile reklamı
yapılmış ürünlerin satış anında tercih edilmesine yardım etmek ve başlatılan reklam
kampanyasını desteklemek amacıyla yapılır. Satış yerinde yapılan reklam faaliyetleridir.
Kitle iletişim araçlarıyla satın almaya güdülenen tüketici aynı malın, satış yerindeki etkin bir
satış yeri reklam malzemesi ile karşılaşınca alış kararını kesinleştirecektir. Satış yeri reklam
malzemeleri hareketli teşhir araçları, dönen kartlar (dön kartlar), camlara ve düz yüzeylere
yapıştırılan çıkartmalar, mankenler, pankartlar, döner elektronik bantlar, ürünün küçük ve
büyük çapta modelleri, hareketli yazılar, yapışkan bantlar, aynalar, duvar saatleri, teşhir
stantları, sesli teşhir malzemeleri vb. malzemeler olabilir.
Satış yerinde kullanılan mesajların daha önce diğer reklam araçlarında kullanılan
reklam mesajları ile bütünleşecek şekilde seçilmesi kullanılan malzemenin dikkat çekici
özelliklerinin bulunması mesajın hemen satın almaya yönlendirecek özellikte olmasıdır.
Reklam mesajının güçlü ve etkili olması verilen mesajının kalıcılığını arttırır. Rekabetin
yoğun olduğu sektörlerde ürünlerin birbirine yakın yerlerde bulunması, tüketici tercihini
yaparken fiyat, kalite, ambalaj gibi birçok şeyden etkilenmektedir. Satış yerinde reklam ürün
tanıtım elemanları, satış elemanlarıyla desteklendiğinde yüz yüze iletişim sayesinde firma
açısından olumlu gelişim sağlar. Son yıllarda özellikle süper marketler, alışveriş
merkezlerinde ön plana çıkan uygulamalar modern görüntüleriyle ilgi çekici hâle
gelmişlerdir. Bu tür reklamlarda en önemli husus, satış noktasında hâlâ karar vermemiş olan
tüketiciyi yakalamak, ürünün benzerlerine tercih edilmesini sağlamaktır.
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Resim 3.7: Satış yeri reklam malzemesi örnekleri

(Dön kart)

Diğer Reklam Malzemeleri





Yeni mal tanıtımında başvurulan eşantiyon, bedava örnek veya kupon
karşılığında bazı avantajlar sağlanması gibi yöntemler satışa hız kazandırır. Bu
yöntemlerle malı deneme fırsatı bulan ve memnun kalan tüketici kazanılmış
tüketiciyi oluşturur.
Ayrıca toplanan kuponlar aracılığıyla malı indirimle veya ücretsiz almak
mümkündür.
Ambalajın satın almada etkisi büyüktür. Ambalaj boyutları, renkleri, resimleri,
yazıları, açılış ve kapanış biçimleri tüketicide mal hakkında fikir oluşmasına yol
açar. Ambalaj koruma, kolaylık, görünüm, satış arttırmada gibi işlevlere
sahiptir. Üzerinde çekiliş kartları, indirim kuponları, promosyonla ilgili ibareler
gibi satış arttırıcı araçları üzerinde taşır. Ambalajların üzerinde ürün ve firmaya
ilişkin bilgiler verilmektedir, bu da
çok iyi bir reklam aracı olarak
kullanılmaktadır.

3.6. CD-Rom Mültimedya ve İnternet Reklamları
Reklam sektörü için bilgisayarlar yaratıcı faaliyetlerin vazgeçilmez bir unsuru hâline
gelmiştir. Bilgisayar aracılığı ve farklı programlardan yararlanılarak etkin medya planları
hazırlanmaktadır. Bilgisayar ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler sonucunda bilgisayarlar
yaratıcı çalışmalara yardımcı unsur medya planlamasında yararlanılan etkin bir aracı
olmaktan çok gerçek bir reklam ortamı hâline gelmiştir. Videoteks, teleteks gibi klasik
iletişim araçlarının (televizyon teleteks vb.) bilgisayar teknolojisiyle birlikte kullanıldığı
iletişim ortamları multimedya, CD-rom ve bilgisayar ağları, İnternet bunlara örnek
gösterilebilir. İnternet gerçek bir reklam ortamı olarak kabul edilir. Bütün dünyaya açılan bir
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pencere olarak nitelendirilen İ nternet sayesinde istenilen anda tüm tanıtım etkinliklerine
ulaşılabilir.

Resim 3.8: İnternet reklamı örneği
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Avantajları






Dünyanın her köşesindeki bilgilere kolayca ulaşılabilir.
Reklam verenin değişen pazar koşullarına göre reklam öğelerini anında
değiştirebilmesi mümkündür.
Reklam veren ve tüketicilerin en kısa yoldan buluşması ve iletişim tekniklerinin
bir arada kullanılmasını sağlamaktadır.
Yapılacak işlemin (reklamla bağlantılı olarak) hemen yerine getirilmesi
elektronik reklamcılığın en önemli avantajıdır.
Kullanıcılar arasındaki hemen iletişim kurma ve ayrıntılara ulaşma imkânı
vardır.

Dezavantajları



Hedef kitlenin internet bağlantısı kurabilmesi için teknolojik bilginin olması
gereklidir.
Bilgisayar kullanımı her geçen gün hızla artmasına rağmen diğer kitle iletişim
araçları kadar yaygınlaşmamıştır. Bilgisayar yeni ve pahalı bir teknoloji olması
sebebiyle ve İnternetin bilgisayar aracılığıyla ulaşılması yeteri kadar
yaygınlaşmamasına sebep olmaktadır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İnternet ve kütüphanede ve ilgili sektörlerde araştırma yaparak doküman toplayınız.
Araştırdığınız yazılı dokümanları düzenleyerek dosya hazırlayınız
 Diğer reklam ortamlarını, görsel, işitsel  Araştırmalarınızı İnternet, gazeteler,
ve
yazılı
basın
reklamlarıyla
dergiler el ilanları,kataloglar,broşürler,
karşılaştırıp özelliklerini ayırt ediniz.
TV,
radyo,sinema
reklamlarını
inceleyerek yapınız.
 Diğer reklam ortamlarının özelliklerini  Araştırdığınız diğer reklam ortamlarının
ayırt ediniz.
farklılıklarını belirleyiniz.
 Diğer reklam ortamlarının kullanım  Reklam ajansları ve reklam veren
şekillerini inceleyiniz
firmalarla
görüşünüz.
Açıkhava
reklamları ile ilgili farklı örneklerin nasıl
ve ne şekilde konumlandırıldığını
araştırınız. Fuarları ziyaret ediniz. Satış
yeri reklam malzemeleri ile ilgili
örnekleri
toplayınız.
Fotoğraf
ve
kamerayla kayıtlar yapınız.
 Diğer reklam ortamlarıyla avantaj ve  Öğrenmiş olduğunuz basılı, görsel-işitsel
dezavantajlarını karşılaştırınız.
reklam ortamlarının özellikleri (önceki
öğrenme faaliyetleri) ile diğer reklam
ortamlarını karşılaştırınız. Bunu sunum
şeklinde arkadaş ve öğretmeninizle
paylaşınız.
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PERFORMANS DEĞERLENDİRME
PERFORMANS DEĞERLENDİRME
UYGULAMALI TEST
Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendinizi “Evet/Hayır”
seçeneklerinden uygun olan kutucuğu işaretleyerek değerlendiriniz. Eksik ya da hatalı
cevaplarda öğrenme faaliyetine geri dönerek konuyu tekrar ediniz

Değerlendirme Ölçütleri
1

Diğer reklam ortamlarının neler olduğunu karşılaştırıp ayırt
edebildiniz mi?

2

Diğer reklam ortamlarının özelliklerini ayırt edebildiniz mi?

3

Diğer reklam ortamlarının kullanım şekillerini incelediniz mi?

4

Araştırmalarınızda reklam ajansları ve reklam verenlerle
görüştünüz mü?
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Evet Hayır

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları cevaplayarak faaliyette kazandığınız bilgi ve becerileri
ölçünüz.
1.

Fuarlar …… fuarlar ve ……. fuarları olarak iki grupta incelenir.

2.

Bir duvar reklamının gerçekleşmesi için …….. ve …….. çarpan bir duvarın
saptanması , ilgililerle bu duvar için belli bir …….. imzalanması, duvarın yapısı göz
önüne alınarak uygun bir ……… duvara konumlandırılması gerekir.

Aşağıdaki cümlelerin başındaki boşluklara doğru cümlelere (D) , yanlış
cümlelere (Y) ibaresi koyunuz.
3.

( ) Doğrudan postalanmanın başlıca amacı, ilgi uyandırarak, bilgi vererek, sipariş ve
istenmesini sağlayarak satışa yardımcı olmaktır.

4.

( ) Açık hava reklamlarında uzun mesaj ve sloganların kullanımı mesajların etkisi ve
kalıcılığını arttırır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı, cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz bir sonraki öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları cevaplayarak faaliyette kazandığınız bilgi ve becerileri
ölçünüz
1.

Yüksek adette baskı yapan ……… çoğalması, baskı tekniklerin gelişimi bir reklam
aracı olarak ……… önemini arttırmıştır.

2.

Dergilerin ……… belli konularda yoğunlaşması ve hitap ettiği okuyucu grubunun
belirli olması ………. açısından avantaj sağlar

3.

….. ………. bir yapraktan oluşan, bir yeniliği duyurmak reklam kampanyasını
desteklemek amacıyla oluşturulmuş reklamlardır.

4.

……., ürün ve hizmet hakkında geniş kapsamlı bilgi vermek için kullanılırlar.

5.

Görsel-işitsel reklam ortamlarında maliyet açısından en ucuz reklam aracı ……. dır.

6.

Günümüzde mal çeşitliliğini arttıran firmaların ……… hazırlaması zorunluluk hâlini
almıştır.
Televizyon, hem …….. hem …….. hitap özelliği ile en etkili kitle iletişim aracıdır.

7.
8.

…….. reklam malzemeleri, daha önce diğer reklam araçları ile reklamı yapılmış
ürünlerin satış anında tercih edilmesine yardım etmek ve başlatılan reklam
kampanyasını desteklemek amacı ile yapılır.

9.

……. ülkemizde ilk kez 1985 yılında Ankara’da uygulanmıştır.

Aşağıdaki cümlelerin başındaki boşluklara doğru cümlelere (D) , yanlış
cümlelere (Y) ibaresi koyunuz.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

( ) Gazeteler,basılı reklam medyaları arasında en süratli ve en kolay reklam yapma
imkânına sahip medyadır
( ) Dergilerde yayınlanan reklamlar tam sayfa olarak da hazırlanır.
( ) Broşürler mümkün olduğunca çok sayfalı, az resimli hazırlanır.
( ) Sinema, reklam filmleri güncel olaylarla mümkün olduğu kadar bağlantılı
olmamalıdır.
( ) Fuarlar genel,ihtisas fuarları olmak üzere iki grupta incelenmektedir
( ) Doğrudan postalamanın başlıca amacı, ilgi uyandırarak bilgi vererek siparişini ve
istenmesini sağlayarak satışa yardımcı olmaktır.
( ) İnternet reklamcılığı boyutları her geçen gün büyüyen bir reklam ortamıdır.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI
B
D
Doğru
Yanlış
Reklam
ortamının

1
2
3
4
5

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4

D
D
Hareketli,
hareketsiz,
özel tanıtıcı
Sinemada

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 CEVAP ANAHTARI

1
2
3
4

Genel, ihtisas
Uygun ve göze,
kontratın,
kompozisyonun
D
Y
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Gazetelerin,
gazetenin
İçeriklerinin,
reklam
El ilanları
Broşürler
Radyolar
Katalog
Göze, kulağa
Satış
billboardlar
D
Y
Y
D
D
D
D

Cevaplarınızı, cevap anahtarları ile karşılaştırarak kendinizi değerlendiriniz.
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