
Giincel

Markamzm
KOKUSU

Hala markanizm bir kokusu yok mu? 0 halde
?ok ge§ kaldmiz demektir. Yapilan ara§tirmalar
herhangi bir markayi anlatmak ip iiriin ve
logoyla yetinme devrinin goktan son erdigini,
tuketiciyi tavlamanm yolunun artik kokudan
ge$tigini soyluyor. Peki markalarm kokusu
neyegoreolusjuruluyor?

Guniimiiz markalan tiiketicilerine ula§mak ve farkli-
la§mak adma her yolu deniyor. Kimisi mecralara yati-
nm yaparak yol aliyor, kimisi dogru yolun etkinlikte
olduguna inaniyor kimisi ise "tile de gerilla" diyor.
Ama bazi markalar var ki, onlar ttiketicilerinin "bur-
nunda tiituterek" love mark olu§turuyor.
Son yillarda marka iletigimi konusunda diinyada
onem kazanan "Duyusal Pazarlama" artik Turk
markalannm da ilgi alanina girdi. Bugiin aldigimiz
mesajlann yiizde 85'i gorsel olsa bile Millward
Brown ve Martin Lindstrom'un yapmi§ oldugu bir
ara§tirmaya gore bu oran yakm gelecekte
yiizde 54'e kadar gerileyecek. Bu du-
rum diger tiim duyulann kulla-
nimlarmda ise arti§ gostere-
cek. En onemli arti§lar da
koku ve ses duyulan
iizerinde ya§anacak.
Abercrombie, Hollister,
Timberland, Samsung gi-
bi firmalann di§mda Hil-
ton, Disneyland, Carrefour
ve Paris Metrosu'nun koku-
larini yaratan Protec firmasi-
nm Tiirkiye distribiitorii Bran-
dessence, yapilan bu ara§tirma-
lardan yola cikarak, Tiirk markala-
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Giincel
Giizel kokmak bir ihtiya?
"Oncelikle bazi
sektorler igin 'gii-
zel kokmak' bir
ihtiyag. Bu ne-
denle bazi firma-
lar yillardir kul-
landiklan ancak
memnun olma-
diklari geleneksel
sistemlerin yerine
onerdigimiz nano
teknolojiyi son
derece olumlu
karjihyor. Nano
teknoloji bizlere
gok geni§ alan-
larda dahi, eko-
nomik, homojen ve etkili bir §ekilde esanslandirma
imkani sagliyor. Ayrica bunu yaparken sistemleri-
miz kotti viicut kokularmi ve sigara kokusunu da
notralize ediyor. Oncelikle onerdigimiz fonksiyonel
katalog kokularimiz var. 'CJarjaf, 'keten', 'temizlik',
'kahve' ve 'gikolata", "aromatherapy1 ya da peraken-
de sektoriinde kullamlabilecek moda kokular. Yapi-
lan bilimsel arajtirmalar ozellikle bazi sektorlerde
konsepte uygun koku kullammimn, 'mekanda gegi-
rilen siire' algisim arttirdigmi, sati§lan destekledigini
kanitliyor."

nmn duyusal pazarlamaya burunlanm gevirmesi igin hummali
bir gekilde gah§iyor. Bir yildir Tiirkiye'de markalara koku ya-
ratan ve pazarlayan Brandessance firmasimn Yonetici Ortagi
Niso Kalaonra ile Turk markalanmn ne kadar kokularma gii-
\~endigi iizerine konugtuk.

Top Fortune 500 kokuyor
Kalaonra'ya gore artik sadece gorsellik, markalar igin yeterli
olmuyor. Gorsellikle beraber, ses, koku, tat ve dokunma du-
yularmm tamamma hitap eden markalar, tuketiciler tarafmdan
gok daha kolay algilamyor, benimseniyor. Kalaonra, "Bugtin
Top Fortune 500'de yer alan markalar pazarlama mix'lerine
kokuyu biz farkmda olsak da olmasak da eklemi§ durumda.
Burada en onemli mantlk, markaniz en ufak birimlerine kadar
pargalandiginda tiiketiciye bir §ey anlatip anlatamadigidir. Tii-
keticinize sadece kokunuz ile markanizi hatirlatip, anlatabili-
yorsamz bu mtithig bir giig. Bilingalti mesajlar her yerde. Mar-
kamzi anlatmak igin uriin ve logonuzu gosterme ihtiyaci gok-
tan ortadan kalkmi§ durumda" diyor. Kalaonra'ya gore, bugiin
lohnson Bebe Pudrasi'mn ya da bir Nivea kremin sadece ko-
kusunu aldigimizda markayla kokunun ne kadar giiglti bir
duygusal bag kurulabildigi anla§iliyor. Yine Coca Cola, Crayo-
lan pastel boyalar, Tipitip gibi markalarm kokulari da hafiza-
miza kazmmig durumda. Kalaonra, "Bugiin marketlerde ozel-
likle gida veya kozmetik sektoriinde gogu ttiketicinin ambalaj
(izerinden uriinleri koklama gayretinde oldugunu gortiyoruz.
Dolayisi ile koku zaten satin alma karari stirecinde son derece
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Giincel
Hangi marka nasil kokmali?

CITRUS SPLASH
Ust notlarda Mandallna, portakal, taze iimon,
hemen sonrasmda elma ve armut notion ile
harmanlanmis ferahlatici, taze ve ozonik citrus

r esans

LEMON VERBANA
Lemongrass ve Sardunya'nm topraksi notla
ave edilmis, taze Lemon Verbana yapraklan

ve (imon'dan olusan, ortamdaki enerjiyi
yukselten parlak bir esanstir.

MOJITO
Son donemlerin moda ickisi baz almarak
/aratilan esans, key lime ve taze yesil none
yapraklarmin etkisi ile pinltih ve toksiklerden
armdina bir atmosfer saglar.

FRESH WATER
Aloe ve uzerine cig dijsmus yesil yaprak
notion ile bezenmis, serin deniz kokusu.
Mijge'nin cevreledigi yesil ve ciceksi notla
rahat ve komforlu bir ortam icin ide

GREEN GRASS
Taze kesilmis cimen kokusu, bize ilkbahan ve
yazi animsatir. Parlak yesil cimen kokusu,
gercekci olabilmesi icin, hafif ciceksi notlar ve
portakal cicegi kokusu i

MARINE FRESH
Deniz suyu, bergamut, kumul gmeni ve sedir
agaci notion ile sahile carpan dalgalarm
kokusunu aim.

CUCUMBER MINT
Nilifuer ve yasemin cicekleri, kavun notlarmm
eslik ettigi, sulu salatalik ve taze none
yapraklarmdan olusan aromatik bir akordu
Taze ve ferahlatia etkisi

ENCHANTED APPLE
Baz notlarda musk iceren taze yesil elma
kokusu, ortam enerjisini ve kalite algism
yijkseltir, genclestirir.

FLORA
Eima cicekleri ve taze acan frezya notion ile
farklilastinlmis lezzetli armut ve sulu seftali
notion bu neseli yaz kokusunu olusturur.

LOTUS FLOWER
Sedir agaci ve yosun notion uzerine, hafif bir
muge, yesil sarmasik notlari ile bezenmis,
ferahlatici ve tazeleyici, temiz nilijfer cicegi
buketi

REFRESHING LAVANDER
Bu taze harman, Fransiz Lavantasi, bergamut
ve adacaymdan olusur, rahatlatici ve
dengeleyici etkisi olan bir aromadir.

FRESH CLEAN
Hafif citrus ve ciceksi notlaria suslenmis taze
hava kokusu

POWDER ROOM
Fransiz lavantasi, bergamotve ada caymdan
olusan aromatic harman uzerine, tazeleyici
muge ile suslenmis, tatli bebek pudrasi kokusu
ile simarmak mumkun

onemli bir yere sahip. Diger yandan ozel-
likle konaklama, ulagim, perakende ve eg-
lence sektorlerinde uygun koku kullammi-
nin mekanda gegirilen siire algismi asagi
cektigi, gegirilen siireyi uzattigi, buna bagh
olarak da satin alma arzusunu artirdigi bi-
limsel olarak kamtlanmig bir gergek" diyor.
Ote yandan yapilan aragtirmalar yeni araba
kokusunun araba satin alma kararmda et~
kili oldugu gosteriyor. Bugun Rolls Royce
araglarinda, gok begenildiginden 196? mo-
del araclarma ait kokunun kullamldigi be-
lirtiliyor. Peki markalann kokulan neye
gore bulunuyor? Marka kokusu bulmak
igin nasil bir strateji izleniyor.

Kimlikler dogrultusunda esans gelîtiriliyor
Kalaonra'nin verdigi bilgiye gore, markala-
nn konseptleri ve kimlikleri dogrultusunda
esans gelistiriliyor. Markanin hedef kitlesi,
ya§ grubu, cinsiyeti, demografisi, gelir se-
viyesi, yasam stili, markayi tarif eden renk,
miizik ve markayi olusturan bilegenler ko-
ku konusunda yon verici oluyor. Bu nok-
tada en biiyuk parfiim evlerinin uzmanli-
gmdan da faydalamyor. Ardindan §irket igi
ve digi, kalitatif ve kantitatif ara§tirmalarla
segimler tamamlamyor.
"Koku segimi son derece onemli, dogru
koku segimi markanizm algismi giiglendi-
rip satisjarmizi desteklerken, yanli§ bir ko-
ku segimi tiiketicilerinizi kiistiirup, satis,
performansmizi a§agi cekebilir" diyen Ka-
laonra, kokunun hassasiyetle ve uzman ki-
siler tarafmdan takip edilmesi gerekli bir
stirec oldugunu soyluyor.
Kalaonra, herhangi bir markaya nasil koku
bulduklanm, yani i§in "kreatif" stirecini
§6yle anlatiyor: "Oncelikle markanm de-
tayli briefini almamiz ve marka iletigim
hedeflerini gabgmamiz gerekiyor. Marka-
nin ozii, hedef kitlesi, o giine kadar yap-
mi§ oldugu ileti§im ve pazarlama mix'i son
derece yakmdan analiz ediliyor. Ardindan
parfiim brieflerimizi olusturup, firmalan-
mizla ve parfiim evleri ile paylagiyoruz.
Brief alip-verme konusu son derece onem-
li bir uzmanlik alani. Yaklasik bir ay gibi
bir silrecte alternatif esans galigmalan eli-
mize ula§mi§ oluyor. Bu alternatifler once-
likle §irket igi hassas burun grubu olarak
tariflenebilecek yonetici grubu tarafmdan
degerlendirmeye almiyor ve girkete sunu-
luyor. Alman geri donu§ler tekrar firmalan-
miz, parfumorler tarafmdan degerlendirili-
yor. Ardindan siirece tiiketici iizerinde ya-
pilan sirket igi veya digi kalitatif ve kantita-
tif aragtirmalarla devam ediliyor. Tiim geri
doniijler siirekli degerlendirilerek esanslar
iizerinde yapilan revizyonlarla son segim
ajamasma kadar geliniyor."
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