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Televizyonda her 1 saatte yaklaşık olarak 40 
reklam yayınlanıyor. 

Kaynak: The Business Journals, Do we really see 4,000 ads a day? 
https://www.bizjournals.com/bizjournals/how-to/marketing/2017/09/do-we-really-see-4-000-ads-a-day.html 

https://www.bizjournals.com/bizjournals/how-to/marketing/2017/09/do-we-really-see-4-000-ads-a-day.html


Bu yüzden, reklamlarımızın ilgi çekici olması ve hedef 
dönüşümü yaratması gerekiyor. Burada hızlı 

davranmamız, reklamları tüketici dönüşlerine göre 
değiştirmemiz gerekiyor.



Hem reklam yayınlanmadan önce reklamın potansiyel 
etkilerini ve iyi/kötü yönlerini öğrenerek iyileştirmeli, hem 
de reklam yayınlandıktan sonra etkisini ve performansını 

ölçmeliyiz.



Ancak, kullandığımız yöntemler bize yavaş içgörüler, 
pahalı bir süreç ve doğal olmayan bir cevap toplama 

deneyimi sunuyor.



Twentify A  Eff , mobilin dinamizmi ile araştırmanın 
bilimselliğini bir araya getirerek size hızlı, güçlü temelli 

ve organik bir reklam ölçüm çözümü sunuyor.



A  Eff  ile, reklamlarınız yayınlanmadan önce ve 
yayınlandıktan sonra performansını ölçebilir, reklamın 

markanız ve iletişim kampanyanızla harmonisini 
görebilirsiniz.



Twentify A  Eff  ile, pre-test ve post-test araştırmalarını bilimsel bir 
şekilde gerçekleştirebilir, bir reklamın hedef konumlandırma uyumunu, 
tüketici tutumunu ve konumunu görebilir, reklamın markanıza katkısını 

ölçebilir ve potansiyel/reel dönüşüm oranlarını hızlı bir şekilde görebilirsiniz.
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A  Eff  Nasıl Çalışır

Twentify A  Eff , temelinde MacKenzie ve Lutz’un reklam tutum modelini alır ve pre-test ve 
post-test araştırmaları için kullanılır. A  Eff , üç araştırma adımında gerçekleşir. 

Ölçüm Araştırması
Kitle Belirlenmesi, Marka Bilinirliği, Kategori Kullanımı, Marka 

Tutumu

Yayın Öncesi (Pre-test)
Reklam Tutumu, Güveni, Marka Uyumu, Potansiyel 

Dönüşüm Etkisi, İyileştirme Noktaları

Yayın Sonrası (Post-test)
Reklam Tutumu, Güveni, Marka Uyumu, Reel/Potansiyel 

Dönüşüm Etkisi, İyileştirme Noktaları

Minimum 2 Gün 
Bekleme Süresi

Minimum 1 Hafta
Yayın Süresi

Reklam çalışmasını izlememiş tüketicilerde marka bilinirliği ve 
tutumu ölçümlenir.

Reklam yayına çıkmadan önce reklam ile ilgili genel 
değerlendirmeler öğrenilir, yayın öncesi reklam etkisini artıracak 
kanal ve içerik iyileştirmeleri gerçekleştirebilirsiniz.

Reklamın etkisini ölçümleyebilir, reklam değerlendirmelerini 
öğrenir, içgörüler ışığında revizyonlar gerçekleştirerek reklamın 
etkisini artırabilirsiniz.



1. ÖN ÖLÇÜM 3. ANA ARAŞTIRMA 4. ANALİZ2. MARKA PROFİLİ

● Hedef kitleniz, belirlediğiniz demografiye göre 
seçilir.

● Ön ölçüm araştırması ile marka tutumu ve marka 
bilinirlik oranı Brand Lift ölçümü için öğrenilir. 

● Ürününüzün müşterileri ve potansiyel müşterileri 
ayrı iki grup şeklinde segmente edilir.

A  Eff  Nasıl Çalışır



1. ÖN ÖLÇÜM 4. ANALİZ2. MARKA PROFİLİ

● Twentify’ın belirlediği ve paylaştığı 45 kriterden 
oluşan liste üzerinden markanızın ve reklamınızın 
5’er kişilik özelliği seçersiniz.

● Twentify kriterlerinde Jennifer Aaker’ın Marka 
Kişiliği ve Kevin Lane Keller’ın Müşteri Tabanlı 
Marka Değeri modelleri baz alınmıştır.

A  Eff  Nasıl Çalışır

A  Eff  Reklam Elementleri

Güvenilirlik (9)

Üstünlük (3)

Marka Kişiliği (14)

Kullanıcı Profili (2)

Servis (4)

Fiyat (2)

Tarz (2)

Ürün (4)

Satın Alma ve Kullanım (4)

3. ANA ARAŞTIRMA



4. ANALİZ2. MARKA PROFİLİ

● Pazarlama araştırmalarına dayanarak geliştirilmiş ve 
test edilerek valide edilmiş, Twentify A  Eff  soru 
formu kullanılır.

● Önce yayın öncesi (pre-test) araştırması, reklam yayını 
sonrası ise yayın sonrası (post-test) araştırması 
uygulanır.

● Saatler/günler içinde cevaplar toplanır.

A  Eff  Nasıl Çalışır

3. ANA ARAŞTIRMA1. ÖN ÖLÇÜM



A  Eff  Nasıl Çalışır

4. ANALİZ2. MARKA PROFİLİ

● Twentify’ın A  Eff  araştırma modeli uygulanır, 
ölçümlenen performans kriterlerinin ölçümleri 
gerçekleştirilir, sonuçlara anlamlılık testleri ve lift 
ölçümleri için ilişki analizi uygulanır.

● Analizler üzerinden içgörüler hazırlanır ve markanın 
reklam performans metrikleri belirlenir - aksiyon 
önerileri sunulur.
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3. ANA ARAŞTIRMA1. ÖN ÖLÇÜM



A  Eff  Rapor Örneği

Reklam İzlenme Oranı ve Kanallar
A  Eff  ile gerçekleşilen post-test araştırmalarında, reklamın hedef kitlede hangi oranda daha önce izlendiği, 

izleyen tüketicilerin hangi mecralarda izlediği ortaya çıkarılır.



Beğenilen ve Beğenilmeyen Özellikler
Reklamın beğenilen ve beğenilmeyen özellikleri tüketicilere ayrı şekilde sorulur, açık uçlu sorularda gelen 

yorumlar ile birlikte kantitatif veriler yorumlanır ve zenginleştirilir.

A  Eff  Rapor Örneği



A  Eff  Rapor Örneği

Dönüşüm ve Potansiyel Dönüşüm Oranları
Reklamı daha önce izlemiş olan tüketicilerin (post-test) gerçekleştirdiği aksiyonlar, izlememiş tüketicilerin ise 

aksiyon hisleri ölçülür, kırılımlar ile birlikte sunulur.



Brand Lift
Marka tutumunun reklam izleme öncesi ve sonrası ölçümlenmesi ve reklam tutumu ve reklam güveni ile ilişki 

analizi sonrasında, Brand Lift hareketi ve bu hareketin sebepleri ortaya çıkarılır.

A  Eff  Rapor Örneği



Twentify A  Eff  ile, doğru reklamlar geliştirin ve 
yayınlayın, pazarlama dönüşümünüzü artırın.



Twentify A  Eff  ile ilgili detaylı bilgi almak 
isterseniz bize ulaşın, sizi ziyaret edelim ve 
çözümü detaylı şekilde anlatalım. 

                 İletişime Geçin

http://www.twentify.com/tr/iletisim
http://www.twentify.com/tr/iletisim
http://www.twentify.com/tr/iletisim
http://www.twentify.com/tr/iletisim


www.twentify.com 

http://www.twentify.com
https://www.twitter.com/TwentifyTR
https://www.linkedin.com/company/twentify
http://www.facebook.com/TwentifyTR

