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Reklâm ; bugün herk esin birş eyle r bildi ği ya da bild iğin i farze ttiğ i, herkes in hakk ında kolay ca yorum yap abil diği bir konudur . An
cak bir işle tme nin reklâm a ihti yaç duyduğ u çından reklâmın yayın 
lanm asın a kad ar yara tıcıl ık, tek nik ve tecr übe gere ktire n bir kon u
dur. Reklâm veren, reklâ m ajansı ve media üçgen inde hızlı bir ko
şuş tur ma , karış ık bir tra fik tir . Bu pırıl pırıl renkli dünyayı, bu zevkli
çaba yı bekle yen bir teh like vard ır ki, gerek ajans ve gerek reklâm
veren için kor kul u bir rüyadır. Ya reklâm tutm azsa ? Ya planla nan
sa tış la r gerç ekle şme zse ? Günümüzde , reklâm etk inli ği çok az ara ş
tır ılm ak ta oldu ğu gibi, sat ışla r en önemli kri ter olar ak görü lme kted ir.
İşl etm ele rde ki paza rlam a yö ne tici leri ise reklâm için yapt ıklar ı bü
yük ma sra flar ın karşıl ığını alıp alam ıyac akla rını merak ederler. Ve
sat ışla rın , reklâ mın yayının da ve sonras ında artma sı eğili mi onları
rah atl atı r.
Ger çek ten de satış ları etkile yen bir takım fak tör leri n kısa dö 
nemd e sa bit kalac ağın ı vars ayar sak, reklâ m sonrası satış etk iler ini
fa tu ra la rd an ve sip ariş def terl erin den kolayc a göre biliri z.
Reklâm har cam alar ı ile sat ışla rda ki artı ş arasın da log arit mik bir
bağ me vcu ttur .
R = a lo g A + b
Bura da

R = A'ya

(R = a + V bA)
tepk i olar ak elde edilen fizik sel mik tar

A = rekl âm harc ama ları,
a ve b = kuru lan model in par am etre leri dir (sabit).
Bura da zaman fak tör ü çok önem lidir. Prest ij kampanyala rı dı
şın dak i kam pan yala rda , mamülü n haya t döne minin son safha ların da
rek lâm , ma sra flar ı büy ütm ekte n başka hiç bir işe yaramaz. Mamulün
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henüz ge lişt irilm e dönem inde, pcızcıra sun ulm ada n önce mera k e tt i
rici kam pan yala r (teas er cam paig n) ve büyüm e dön emi nde bilg i ve 
rici, satışı kuv vet len diri ci, far k yara tıcı rek lâm lar yuk arı dak i et kiy i
vere bilir.
Reklâm, bir kitl e haber leşme si türü dür . So syo log larc a, kit le ha 
berleş mesi bilg inin kişise l ve yüzyü ze olma yan biçim de ile tild iği bir
sür eçti r.
Kaynak; bir kitl e ilet işim arac ı (ınedia), bilg i; bir reklâ m slog anı
ve dinle yici kitle; hede f paz ar ise reklâm ın bizc e en önem li et kis i
olan, haber leşme etk isi orta ya çıkıyo r. Reklâmı n asıl başar ısı hed ef
pazar ile ilet işim i sağ lıya bilm esid ir.
Hedef pazarı satırı almay a itece k olan reklâm , satın alma ol ay ı
nın her aşam asında (hab erda r olma - bil gi edinm e - de ğer len dir me deneme - satın alma) kend ini gös term elid ir. Bu arad a mam ulün ka li
tesin in ve fiyat ının da reklâm ı des tek leye cek şek ilde düz enle nme si
gözden kaçırı lmam alıdır .
Yazının başında bahs edilen kor kul u rüyan ın ger çek leşm eme si
için atıl aca k en ger ekli adım reklâ m konu sund a ön -te stl eri n (pretest) yapılma sıdır. Ön- test ler, hede f kitl en in tay inin de, ara ç (media)
seçimin de, mesaj, sloga n tes pitin de, en çarp ıcıyı bulmaK için yapı lır.
Anca k günüm üzde reklâm ın etk ilerin in ölç ümü nde geç erl i olan, re k
lâm sonrası son -te stl erd ir (pos t-tes t).
Son tes tler in teme l har eke t noktası, kam pany anın en başın da
gizli dir. Bu reklâmı yap ma kta ki amacımız . Reklâm veren amac ını ba ş
tan bild ird iği tak dird e reklâm ın etk inl iği ni ölçm ek mümk ün olur . Rek
lâmın amacı, kamp anyan ın şek lini tay in ett iği gibi et kin lik ar aş tır m a
larının da özünü olu ştu rur.
Bu arada reklâm a ayrıla n bütçe , reklâ m arac ının hede f kitl eye
ulaş abilm e kab iliye ti, seçile n mesajın hede f kitl eyi etk iley ebi lme si,
satış ları etk iley ebi lec ek diğ er fak tör ler in varlı ğı, rekl âm etk inl iği iç in 
de önemli bir yer tuta r.
Reklâmın görev i, tanım lanm ış hede f kitl ey i hare kete geç irm ek
üzere gere kli olan bilg iyi ilet me ktir . Bundan son ra göre v; mam ulün
kend isine, fiya tına ve dağıtım kan alla rına kalm akta dır.
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