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ULUSL ARARA SI REKLA MCILI K FAALİYETLERİNDE
YARARLANILABİLECEK REKLA M AJANSI TİPLERİ

Mehmet TIGLI*

ÖZET
Uluslararası reklamcılık dış

pazarlara yönelen bir işletmenin kullanması gereken en
önemli araçlardan birisidir. Uluslararası bir reklamvere nin hitabet şekli; yani global,
sub-global ya da çokuluslu düzeyde pazarlama faaliyetlerini yürütmesi, yararlanacağı reklam
ajansı
tipini belirlemed e etkili bir yol göstericidir. Firmalar, reklam faaliyetlerinde çoğunlukla
, bir
outsourcin g (Dış kaynaktan yararlanma ) yolu olan reklam ajanslarını, bazen de kendi
kaynaklarını tercih etmektedir. Bu makalede bu ajans tipleri kavramsal
olarak incelenece ktir.
Reklamver en bir işletmenin uluslararası reklam faaliyetlerini yürütecek reklam ajansının seçiminde karşısına birkaç alternatif reklam ajansı türü çıkmaktadır
. Bunlar uluslararası
ya da global nitelikli ajanslar, ihracat ajansları, iç ajanslar ve kukla ajanslardır.
Uluslararası

Bu tip

ya da Global nitelikli Reklam

ajansları

ajansların dünyanın

hemen hemen bütün ülkelerinde yerel şubeleri varreklam ajanslarının ilk onunun gelirinin
yaklaşık yansı ülke dışından gelmekted ir (Aydın, Terpstra ve
Yaprak, 1984:56).
Uluslararası ajansların bir bölümü gidilen ülkelerdeki yerel ajanslarla
jointventu re
biçiminde yken bir bölümü de bağımsızdır. Türkiye'deki yerel ortaklıklı uluslararası
ajanslara örnek olarak Pars-Mc Cann Erickson, Young Rubicam-Reklamevi, Güzel
Sanatlar-Saatchi & Saatchi vb. verilebilir. A.B.D. ajansı Mc Cann Erickson'un politikası bir ülkede şube açıp orada müşteri aramak değil, mevcut
müşterilerin aktif
olduğu pazarlard a şube açmaktır. Yani müşteriden yola çıkılmakta
dır (Kim, 1995:
198). Ortaklık kurmanın yanında diğer bir alternatif uluslararası ajansın bir ajans
şebekesine katılmasıdır. Buna örnek olarak WPP Group verilebilir
. Bu network;
Ogilvy & Mather, J. Walter Thompson gibi büyük ajansları içerir. Interpublic ve ve
Omnicon ise faaliyet gösteren diğer büyük şebekelerdir (West, 1996: 129). Reklam
şebekeleri yerel hizmetler sunmak için yetenek ve düşüncelerini
birleştirmiş grupdır. Örneğin A.B .D. kökenli uluslararası

lardır.

Uluslararası

reklamve ren bazen birden fazla

uluslararası

nitelikli

ajansı

dünyanın değişik bölgelerindeki farklı kampanyaları için kullanabilir. Örneğin
Rolex

saat

firması

Mather'ı ,

25 ülkede JWT'yi , Ortadoğu'da Pimo'yu Güneydoğu Asya'da Ogilvy &
Güney Afrika'da Intercom'u kullanmıştır. Mc Donald's Leo Burnett'i 18 ül-
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kede, DDB Worldwide'ı 145 ülkede kullanmaktadır. Coca-Cola Avrupa'da Publicis,
Mc Cann Erickson, Lowe, Leo Burnett, DMB&B, Lintas gibi farklı reklam ajansde farklı
larını tercih etmektedir (Marketing Türkiye, 1993: 18). Reklamver en bazen
ürünleri için farklı ajanslardan yararlanabilmektedir. Örneğin Unilever cilt bakım
ürünleri için Mc Cann Erickson'u, kokular için Ogilvy & Mather'ı, saç bakım ürünleri için JWT'yi kullanmıştır (Marketing Türkiye, 1993: 18).
Bu gibi durumlarda reklamveren ajans komisyonunu Unilever örneğinde
olduğu gibi standart (%13) yapmalıdır ki anlaşmazlıklar önlenebilsin.
Yerel şubeleri olan uluslararası bir reklam ajansıyla çalışmak reklamverene
birçok avantaj sağlar. Herşeyden önce Uluslararası ajansın finansal gücü fazladır.
Kadrosu yetenekli, yaratıcı ve nitelikli elemanlardan oluşur (West, 1996: 131 ). Yerel
şubeleri olduğu için, reklamvere n şayet o ülkeye gidecekse bu şubeden yararlanabi
lir. Ayrıca yerel şubeler aracılığıyla yerel tüketiciler hakkında bilgi edinilebilir ve bu,
insanının
yaratıcı çalışmalara adapte edilebilir. Çünkü unutulmamalıdır ki her ülke
düyasal
sistemleri,
farklı davranışları, satın alma alışkanlıkları, işletme yapıları ve
yerel
bile
için
lmek
uygulayabi
zenlemeleri vardır. Standart yaklaşımlı bir reklamı
reklam
pazarı iyi tanımak gerekir. Eğer farklar oldukça keskinse tam standart bir
bir
olmayan
standart
tamamen
alınarak
dikkate
kampanyası yerine, yerel farklılıklar
o
şubelerinin
yerel
ajansının
reklam
ı
Uluslararas
edilebilir.
tercih
reklam yaklaşımı
diğer
şubenin
yerel
ise
avantajı
yapmasının
girişim
ortak
ajanslarla
yerel
ülkelerdeki
yerel dış ajansın deneyimlerinden, bilgisinden, işgücünden yararlanmasıdır. Böyle bir
için
girişim yerel dış ajansa da uluslararası bir ajansla işbirliği olanağı sağladığı
zamanda,
aynı
ajansları
reklam
prestij kazandırır. Yerel şubeleri olan uluslararası
sadece uluslararası reklamverenlere değil, o ülkedeki yerel reklamverenlere de hizmet sunabilir (Norris, 1984:420). Ayrıca uluslararası reklam ajansının, belli bir bilgi
ve birikime sahip uluslar arası müşterisinden çok şey öğrenme olanağı vardır.

Yerel

Dış

Ajanslar

reklamveren, ürününü pazarlayacağı her ülkede o ülkenin yerel
. Yerel dış ajanslar pazara yakın oldukları için o ülkedeki yerel
kullanabilir
ajansını
(Stewart
davranışları, gereksinim leri, müşterileri daha iyi tanıma avantajına sahiptir
bilirler.
iyi
daha
eri
ve Mc Auliffe, 1988:22). Ayrıca yerel medya ve yasal düzenlemel
da kulolarak
r
koordinatö
ajansı
Ancak yerel dış ajans, reklamverenin ülkesindeki
dış
yerel
nin
reklamvere
bir
benimsemiş
lanabilir. Standardizasyon yaklaşımını
etmekoordine
arasında
ülkeler
programını
reklam
standart
ajansları kullanması, bu
sini güçleştirmektedir. Bu yüzden reklamlarında yerelleşme yaklaşımını benimsemiş
reklamverenler dışında, yalnızca bu tip ajanslarla iş yürütülmesi pek sağlıklı sonuç
vermez. Merkezileşmeyi ve ne derecede olursa olsun standardizasyonu yeğleyen
reklamverenler daha çok uluslararası reklam ajanslarıyla çalışırlar. Ancak bunun da
istisnaları söz konusu olabilir. Örneğin Pepsi Cola Japonya pazarına ilk girdiği zaman A.B.D. kökenli uluslararası reklam ajanslarından birini kullanma geleneğini
bozdu. Japonya pazarının oldukça kannaşık olduğu gerekçesiyle, büyük bir Japon
reklam ajansıyla çalışmayı tercih etti. Yerel dış ajansların kullanılmasının bir nedeni
de bazı ülkelerdeki ulusçuluk akımlarıdır. Bazı ülkeler kendi ekonomilerinde yabancı
dır.
firmaların oynadıkları rolden rahatsızlık duyarak, bu işletmeleri sınırlamakta
Uluslararası
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Uluslararası reklam ajansları da bundan etkilenmektedir. Örneğin Filipinler'de ya-

bancı ajansların oranının

ülke içinde yüzde otuzu geçmemesini içeren bir sınırlama
Endonezya, Nijerya ve Pakistan ise yabancı ajanslara tamamen kapa(Terpstra ve Sarathy, 1991 :461 ).

getirilmiştir.
lıdır

İhracat Ajansları
İhracat ajansları uluslararası reklamverenin ülkesinde bulunan ve hazırladığı

reklamları yabancı

medya temsilcilikleri ya da yerel dış ajanslar aracılığıyla o ülkelerde yayınlatan ajanslardır (Roth, 1982: 103). İhracat ajansları genellikle özel lisan
grupları ya da coğrafi bölgeler için hazırlanan reklam konusunda uzmandırlar ve bu
lisanlara doğuştan sahip olan yazarlarla çalışırlar (Bovee ve Arens, 1989:625). Bu
ajanslar yabancı medya temsilcilikleri ile çalıştıkları zaman, medya temsilcileri faturayı ihracat ajansına ve reklamverene ulaştırırlar. Kendi paylarını keserler. Yerel dış
ajanslar ile çalışıldığında komisyon yöntemi uygulanır. Yerel dış ajans yüzde onbeş
ten başlayan bir oranı kendine komisyon olarak alır.
İç Ajanslar ve Kukla Ajanslar
İç ajanslar daha çok küçük ölçekli işletmelerin özellikle ilk reklam kampanyalarında kullandıkları bir ajans tipidir. İç ajanslar reklamverenin kendi ülkesindeki

ajanslardır. Bu ajansların bazıları işini iyi yaparken, bazıları da yerel dış ajanslardan
özellikle medya ve tercüme konusunda destek alırlar. Bazı iç ajansların uluslar arası
ajans ağlarına girdiği de görülmektedir. İç ajanslar uluslar arası reklam konusunda
yeterince deneyime sahip olmadıklarından pek fazla tavsiye edilmemektedir. Ancak
bu tip ajanslar reklamvereni iyi tanıma fırsatına sahiptir. Aslında bir ülkedeki iç ajans,
başka bir ülkedeki uluslararası firma için bir yerel dış ajanstır.
Bazı işletmeler

özellikle de endüstriyel işletmeler uluslararası reklam kampankendi reklam departmanlarını veya kendi bünyesinde kurmuş oldukları
kukla ajansları kullanmaktadır. Ancak kukla ajanslar; uzmanlık, yaratıcılık ve objektiflikten yoksundurlar. Çünkü yalnızca kendi firmalarının reklam kampanyalarını
yürütürler. Fakat bu tip ajanslar reklamını yaptıkları ürün hakkında teknik bilgiyi
kolaylıkla elde edebilirler. Kukla ajanstan yararlanmanın en önemli dezavantajı firmanın hedef aldığı pazarlar hakkındaki yerel bilgiyi bulmasında karşılaşabileceği
güçlüklerdir (Cateora, 1987:446).
yalarında
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