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REKL AM BÜTÇESİ GELİŞTİRİLMELİDİR? (*)

Çev.:

Ar. Gör. Osma n GÜRBÜZ

Küçü k ve orta büyülklükteki şirketler, gelenekısel endüs
trizorun~u bir işletme harıcaması olarıalk bakm
aktadırlar. Burad a profesyonel reklamcılar,
bir relklam kamp anyası geUştlrmekte ve yapılacalk harca malar için
pıa:ra bulm aya çalışmaJktadırla1r. Son zama nlard a ise hiçibir
eleştiriye konu olmayan ve tartışmasız kaıbul edilen bu daıv:rıamş biçimi dram atik
bir
şe!ldlde de,ğrşmiştirr. Rek.la,mcılığa
artık üst düzey yöneıticilerce
özenli bir yöneti~n isteye n bir yatırım ve finans al kontr
ol aracı
olara!k bakılmak.tadı[".
re'l

reklamcılığa

Düşünme

biçimindeki bu köklü değişimin bazı nedenler!i. varolarak , reklamcılığı da içeren bütün işletmecilik alanların
da, maliy etleri n hızlı bir şekHde yükse lmesi, şir!ketleri daha
yüksek bir etkinl ik arama ya itmiştir. örneğin, «Mc-Graw-HHl
Lalboratıory ot' Advertiısing P~rf9rmance», 1978'e oranl a
bir endüs triyel ürün satışının bi.rim başma maliy etinin yalk1~aşık %
42 arıta
rak 137 dolıaxa ula'§acağını taihmin ertmişıtir. Ayını zama nda,
satış
elemanları ;ve müşıterile,r arasındaki yüz-yüze ilişlki
nin süreısi bir
iş günün de 23 . dalkikalı!k bir düşüş göıster
mirştir.
dır. İlk

1

:B u durum la karşılaşan birçO'k endüstrdyel yönetici, müşte
ri
potan1siyıeline ulaşaibiılmek için daha ucuz.
bir yol olan reklamcı
lığa dönm ekted ir. Gerçe kten araştırmacıl
ar rekılamın işgörenle
ıi.n satışlarıyla bil'llilkte kullru:uılmasının
önemli sonuç lara yol aça-

cağını .saptamışlardır. Örneğin, ahcılarm

istem leri üzerin e · satış
rekla m yaparruk sunldukları ürünleriın, relklamı yapılma~an ürünl ere oranl a. topla m · satış hacİnmi tutar
olara k % 20
artırdığı ·orıtaıya .çılkmıştır.
elemıanlarının

(',)

Da:Vid Hosman, Donolld L. Fuıgate, «How to deıveh:~p on
induıstrial advertı:s'i'nıg
budg~ tor smaller comıpaı nıies?», Management Revıieıw, Mart,
1001, s. 43-46.
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Bununl a bir likıte, herhang~ bir reklam kampanyasının başra
rı:sı iıçin kıvamlı bir reklam düzeyin in nasıl olma'Sl gerektiği ,tartışma konuı.mdur. Ara§tırma, küçük çapta reklamcılığın a.ııcının
tercihi üzerinde çok a'Z ya da h1ç bir etkisi olmadığım ortaya koybir
muştur. Yine, rıelklamın beHrli bir düzeyin · üze'.t;'ihde atZalan
verimi

olacaktır.

üreDavranışın değişmesi için ikinci bir neden de, reklam
olgelişme
hız:lı
deki
ölçümün
ve
yönetim
n
timinde ki ve reklamı
ayırma
i
resimler
ve
irme
t
tipLeşı
maktadır. Çiz.imlerin niteliğinde,

teknikle rinde s.Ön yıllarda büyük ölçüde ilerleme olmuştur. Reklamcılar artılk bir re~lam · programını geliştirirken geniş. , öJçüde
görüntü ye dlaıyalı ve özendirici ·alanlar a kaymaiktadırlıar.
Endüstriy1e1 reklamcılık sektörü, bir zamanl ar sorunılarma ayüvey evrılan aıraştırma miktarı açısından sanki pazar lamanın
1 aık ~eni arnştırma çalbaları yönetim in,
Anc
du~
ladı işlemini görüyor
1
içeri~
değişilk bilgi k'ynakla nyla müşteri teTcihleri ve re!k(l amın
sag'laolanak
ına
anlamas
ve yeri ~rasmdıaıki i'lişkileri daha iyi
mıştır. MIT'dek i biır pazıa.rlama grubu, reklam bütçeler inin düzıeıy
ler.ini saptam ak ve harcamaları; pazarla ma araçları, postalam a,
gösteril er ,ve sıa.tış özendir me ç·rubaları arntm:ıda dağıtarak yol gösterici olarak hizmeıt sunan bfr ükeletr (normla r) di~isini üretecek
endüstr i
başarılı bir bHıgisayar modeli gıeHştirmiştir. Bu öğreti,
aharcam
ma
pazarla
n
uygulamalarını gözleml eyerek ve reklamı
na
manları
sa tı:şaara
larına oram ve pazarla ma harcamalarının
k kazanmıştir.
bütünlü
rek
incelene
.
r
faktfüle
bulunan
etkide
düzeyinde bdr araştırma yine ç'Olk fayda:Iı bruılgular
sağlamıştır. Örneğin, firma değeri imaj yı.ıratıcı kampan yalar ile
say;gın
artırıla:bilmekrbeıdi:r. Çağda§ çalışrri.al'ara bağılı ol'fü'lalk bu
lık, hem satın allan hem de teknik ·persone lin yeni bir ürünü ilk
olarak duyması halinde satış el1emanı için dik~aıte değer bir kolaylık sağ1amaktadır. Buna ilişkin diğer bir bulguda ise, alıcıla
rın yeni ürünü öğrenme aşamıaısından ge·rçek: ı.satın alma kararına
kay~
doğru i'l~rleriken, pazarla mada olduğu gföi, kişisel olmayan
naklard an ç:dk, dil ile ifade edilen k~ılimelme (!karşılıklı ilişkile
re) daha çok güven duydukları oı'taya çıkmıştır.
Firmaı!ıar

GENEL BÜTÇE LEME TEKNİKLERİ

Endüstr iyel
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teklamcılığı.a

yönelik ilginin ·artma:sı, · yönıeticile-

·

r1n kendi reklam programlarını gerçekleştirme ve
potansiyel etkinliğini sapta mad a daha katı davranma
larını gere!k.tirmiştir. Bu
değerlendirme özellikle dleneme üreti
mi safhasında maliyetle!I'in
artması ve pa:z arlam a araçlarının
çoğalmasının kısa süred e bütçe harcamalarını artıracağı enflasyonist dönemler
de önem kazan-

maiktadır.

Yazık

ki, birçok küçü!k şirket, bütçe. yapa rken ı:srarla moda
sı
ve etikin olma yan yöntemler kullanmaktadır. Bu
tekniklerde n en çdk tanınanları şun1ardır :
geçmiş

T~rihi

Yönt em :

Yönetici, bir önceki yılın (x tutarındaiki) topla
m bütçesini
ele aima kta ve buna genellikle x'in bir yüzdet3i
olara k bulu nan
belirli ·bir tuta n (a'yı) eklemektedir. Bütç e form
ülü bu nedenle
x+ax olarıak belirlenmektedir.
Rekabetçi Yönt em :
İşletmeler

genellikle reka betin duru mun a göre harcamaların
ı
Bura da. bütçe, endü stri için topla m satış raka mları üzeri nde ortal ama rekla m etkis
ini belirlerken, değişik karşılaştırmalı oranları kulla nara k tasar
l~nmıştır. Kullanılan raka mlar ise g·enelliıkle ticar et birliklerinden sağlanmakt
adır. Bu tür
bütçeleme, rek?aibeıt ölçüsü (competitive parit y)
varsayılarak ya
da ccreklam payı. topla m piyasanın pa:zar pay'ı
na eşittir» özdeyişi kabu l edilerek doğrulanmaktadır
.
ayarlama!ktadır.

Yönetici i_stekle rinin egemen

olduğu

yönt em ·:

Bura da yöneticiler, geçmişt'elki deneyimleri ve
şimdi!ki hisle ri
üzerine kurdukları bir algılama yöntemi kullanarıa
!k bütç eyi ta-

sarlamaktadırlar.
Satışların

yüzdesi

yöıntemi

:

Şirketler, genelli!kle bekl enen toplla
m satışların sabit bir yüzClesini kulla nara k kend i r:eıklam bütçıelerini belir
lerler. Bu ise
reklamın ısıatışlann belirlıenmesine
yardımcı olacağı geleneksel
· görüşünün aksini savu nan daire vi bir nedensell
ik sürecini içermektedir.

F.: 28
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tekn ikler tek tek kullanıldığında elverişsiz
olduik:ça basi ttir. Öncebü~ç·eler olar ak aıçığa çıkarlar. Nedenleri
sürecinde durumuınu
liikle hu bütç eleri n devingen bir paza rlam a
tırmanışların buayne n lmruyacıa.ğı tahm in edilmelktedir. Hızlı
:rin yol göst erici niıteUğinin azallunıdıuğu döne mler de bu yönt;emle
omik durg unlu k dönemi boyunması çok doğaldır. Ters ine, ekon
için ulaşılması isca pazıar lama harcamaları denıgeyi sağlamak
tene n doğıal bir hede ! görü nüm ü kazanır. ·

Bu

gıe!lenaksel

el rekl am
olara k yöne ticile rin çoğu, gerçek endü striy
para sal
ve
de·
leme
harc ama dle:ği:ş!kenleri ile bklilkte, zam an belir
Bu kor.
nlığa sahi p değillerdi
harcamaları talhmfu:ı etme de uzma
1çeıkleşen bekl entil er ara. ve ger
şulla:r al·tınıd!a, bütç e oluşturulmaıs.ı
) ilişkiler söz konuısu .olmaktadır.
sında genelde rasıtsıJ.:l (tesa düfi
İkinci

emle r
ve en önemlisi, bütç e sür·eci başlamadan · bu yönt
. Pazarla ma'd a son
uygu n paza rlam a amaç1larmı belirleyemezler
kulkarması ve diğer seçe nekl erin
programın - seçimi, paza rlam a
!k
eınme
etkil
udan
1
e düze yi ile doğr
lummının ger çelkleşmesi, bü:tıç
panan
de ha:zırla
tedir. Üret im programlarından flarklı bir biçim
yitir med en de·de
ölçü
!k
büyü
rini
zarla ma pmıgramları, etkin likle
ı, g:erçekleşmesi isrt:ıenen paza rlağerden düşmezler. Bun dan dolay
rılması için gerelkıse
ma hederfleri için bütç e, bu amaçların başa
aadır. Geniş bir uygu lama olan
nıen pamyı yan13ıtma!k durumund
ctivıe
(oıbje
v»
ise, «amaç ve göre
ğı bula n diğer bir brüıt:çe telkniği
en iyi iletişim karmasını belirler
and task ) yöllitemidi'f. Yön etici
yı tahm in eder ek
leyere!k ama çlara ulaşmaık için gereıksenıen para
rı uygu n bLçimfonla
ak
ve özıgül - pa·z arlam a araçlarım sapt ayar
diğinde diğer
msen
e beni
de bu araç lar araısında dağıtırlM'. Böyl
iş olması nede niyyönt emle rden dahıa tatm in edici sonu çlar verm
unla birli!kte çeşitli
le bu sağlam/ ge9erli bir ya!k~aşımdır. Bun
anışıyla HetiŞim karmaları
iletişim seçenekleri ve. .satın alma da:vr
e!bilmıesi için yöıntemin, sağlam
arasındaki ilişkinin tümüy;le bilin
bilgi ise, genellikle
mali yet tahm inler ine gere ksin imi vardır. Bu
reklamcılar için yararlı olma kf'larklı a:lan larda faali yet gö3teren
Üçünıcü

1

tadır.

KISMİ BİR ÇÖZ ÜM

Gelene{ksel yönt emle rin
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sınırlan

içinlde

doğal

olaraik

şu

soru

gün dem e gelir: !küçük ve orta büyüklül
kte!ki işletmelerin yeterli ·
bir rekl am bütçesine sah ip olmalarına
.olanalk var mıdır? Böyle
bir soru nun yanııtı ise bir çok yöndien «eve
t» dir.
·
Yeterli düzeyde oluşturulan bir rekl am
bütçesi. iki maliyeıt
uns uru nu içermelidir. İdame (sür dürm
e) maliyetleri: Bu araştır
mal ar ürü n saıtm alıcıları üzerinde kay
da değer bir etki de bulu nabilmek için, rekl am olar ak az da olsa
gös teri (teşhir) 'nin gerelkli olduğunu orta ya koymuştur. Bu nede
nle, süre ikl( bir rekl am
faal iyet inin başlangıç düzeyini koruma!
k için yeterli ölçüde para nın sağlanması gere kme kted
ir.
Yöneıticiler tari hi tıalhsils
yön tem inin b[r türü nü kull ana rak
'bütç·e nin idam e (sürdürme.) uns uru nu
belirleyebilirler. · Her endüst:ride rakamların farklı olmasına karış
ın,
hedeıf ahcıların en
a·z beş yıllık rekl am gösterileri i çin öde
necek x tutarını sapt aya bilme!k olanaklıdır. Temel alınıan bu tuta
r, üret im ve yerleştirme
ma 1sraflarındaki artışı da kaps
ayaca!k şekilde mas ra.f hızlandırma
f ak:törü cca» nın ekleınme1siyİe her
mal i yılın son und a yeniden saptanmalıdır. Gere!kli mal iyet
v·errneri, genellikle rekl am firmaları
ve /vey a relklam arıaçla.rı hizm etle rini
sun anla rdan sağlanmakta
1

dır.

Özgül paıJarlama amaçlarım gerçekleştir
me maliyeti.:
Reklam bütçeleri, yine tanımlammş paz ar
lam a hedeflıe:rine ulaşmak
ve çevresel dirıence karşı koy mak iıÇin .
gerekU fonları kapsamalı
dır. Bu da ccamaç ve göre:v yön
temi» nin bir türü olan «!ad
ım-adım»
~.3ıtep-lb~-s.tep) yaklaşımının
kullanılmasını gerekUrmekte
dir~

Bütçeleme süre cini n bu s:afıhasının baş
lama ndktası, herh angi bir paz ar lam a klarma:sına yön, büyülkl
ük ve değerlendirme boyutlarını sağlayacak gerçekçi
bir paz arla ma ama çlan liste sini n
oluşturulmasıdır. Bu ama.ç
lar, stan da:r t .soruların yöneltilmesiyle
belirlenir. Bun unla ilgili soru lar:
-

Önümüzdelki yılın topl am saıtışlan ne
olacaktır?
Hedef paz arla r han gile ridi r?
T'o plam satışlardaki artışın, yüzde ollar
ak paz ar dilimle·
· rine ayırımı (tahsisi) naisıl gerçekleşmek
tedir?

şeklinde sıralanabilir.
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ada ma karmıasının her bölüİkinci adım, başka dey1·şle paz
büt ün . bütçele-

belirlenmesi,
mü nde n be!klJenen satış ça!balarının
l ürü n
rmaktadır. End üst riye
ştu
me sürecinin en zor aşamasını olu
an . doğ
üze rind e reklamın eıt!kisini doğrud
pazıarınld!a satış yanıUarı
en yar arır. Bü yük firm ala r baz
ruy a ölçmeik, genelde olanaıksı2Xl
ler. Da ha küç ük
ıt modeNeri greliştireibilir
lanıl1abilecek rek lam yan
pıanyalan gelişti
laşım, etk in rek lam kam
şirketler .iıÇ'in en iyi yak
deneyimlerine güvıe:nmektir. Bazı
rlrken, yöneticilerin geçmişteki
ar. Topeyi mle rin kayıtlıarını tutmaktadırl
şiriketler, bu tür de den
~et gaajansı ilişkilerindlen, tica
lan an bilgHer; müşteri He rek lam
ile rekından ve· satış yanıtları
zetelerinden, arnştırma rıaporlar
llendireceık diğer
nda bireysel bir ilişki şeki
lamcılık çab ala n aırası
kay nak lard an derlenmektedir.
rek lam programında, izleYöneticiler aynı zam and a, şirketin
ma hedefjelerini de seçmelidirler. Paz arla
yeceği özıgül ürü n pro
düzeninin blelirlenmeısi, olduklerine ulaşmak için reklam-yayın
şirket
ir. İzJenecek en iyi yol,
ça süb jek tif bir süreç niteliğinded
nin gereklamcı profes~nellıeri
yöneticileriyle· birliikte dışarıdaki
ştirme[ktedir..
İliş know-how tekniğini bütüİıle
şirketin rek lam kam pan
Bütçeleme sür eci nin en son safhası,
Fiy atla 1
ysel projıelerin ma liye t ana lizi dir
yasını oluştura cak bire
lis:te:sıi,
tim ve rek lam araçları kontrol
rıyla birl ikte ver ilen üre
dımcı
yar
de
sin
lme
değerlendiri
yöneticiye gerekli harcamaların
(satış
rme
ndi
1) Nih ai büt çe çeşitli öre
olmıaktadır. (Bkz. Tablo:
rdü
me (sü rme )
yapılan masrafların ida
teşvik) faa liye tler i için
çe deısl"'
le ort aya çıkmakt1adır. Eğer büt
masraflarına eklenmesiy
ma. amaçulmuşsa, özg ül paz arla
te'.klenemeyecek ölçüıdıe. geniş tut
n izlenen
rke
irle
'bel
ı
masraflar
lanılacak
larına ul;aşmak iç.i n kat
ma lara gidilir.
adımlarda bir taıkım atla
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TABLo:

1

. Fiyıaıtlarıyla Birlikte Üretim ve Rreklam Araçları
Kontrol Listıesi
Üretim :ı

(Fiyat)

Ne büyüklükte dergi reklamlarını ve bunlardan
değişik türünü kullamyorsunıuz?
2. Hangi türde ve ne kadar şirlket kataloğu kullanı
yorsunuz?
3. Ne çeşiıt ve kaç adet posta türünden yararl!anı
yor.sunuz?
4. Ticari amaçlı gösterilere nıe kadar önem veriyorsunuz?
5. Şirketinizin özel reklam araçlarından ne ölçüde
1.

ka·ç

--

i'--1

yararlanıyorsunuz?

6.
7.
8.
9.
10.
11.

bir ürünün görsel-işitsel (aufüovisulal)
·
türde tanııtımım ne ölçüde yapıyorsunuz?
gönderilecek mektuplardan ne
Müşte:ri:lerinize
aranda yararlanıyorsunuz?
Yeni bir şir!keıt ismine vıe dolasıyla yeni bir baş
lıklı kağıdıa gereksiniminfa var mı?
Ticari yıaymlarınızla tamnmamza kaç matbaa izin
·
vermelkte ... ?
sahipsiniz?
ürüne
kadar
Primle özendirilen ne
İç ve dış satış . elemanları için ne kadar ödül (prim:
v1b) veriyorsunuz?
Endifuıtriyeıl

Reklam

Araçları

:

Kaç tane ulusal ticari yayın aracına ne kadar
arayla/sık re!klam verece\k!Siniz?ı
2. Kaç tane yafbancı ticari yayın aracına ne· kadar
artayla/sık rek lam vıereceksiniz?·
3. Doğrudan yıamıt kartları ile tıanıtma/özentıirme
. faaliyetine girmeyi düşıünüyormusuniU'z? ·
4. Halkla ilişkiler amacıyla yerel tanıtını araçların- ·
dlan ne ölçüde yararlana:eaksınız?
ı..

1
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SON BİR UYARI
Açık

bir

deyişle reklamcılık,

özenli yönetim i ödüllendi~en bir
faaliyet lerinin bütünleşik (entegre) bir yapı içetj.ıs.inde düzenleştirilmesi (ko-ordine edilmesi) ve
tamamlanması hayati bir dönem taşımaktadır. Bu gerıçekle
şti
rildiğinde, yönetici ler ar.tık reklam ve sartış~ar arasındıaiki
ilişki
dıen tümü He emin oldukların!dan, sıtratejik ve taktik kararlar
alırlarken daha isteıkli :ve daha güçlü davranmıaktadırlar. Dikkatli bir bütçeleme, özendir me amacıyla kullanılan her kuruşu daha etkin kılarken. israfı önlemekıte ve geleceğe dönük bütçe1lıeme
çaıbaları için uygun bir çıalışma ortamı hazırlamaiktadır.
işletme yatırımıdır. Reklamcılık
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