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1 BLENDTEC: Will It Blend? 

Kitabı Paylaş! 

WWW.SOSYALMEDYACCİ.COM 

1975 yılında kurulan ve blender üretimi 
yapan şirket ,video paylaşım kanallarında 
yayınladığı ‘’ will it blend’’(doğrayacak 
mı?) serisiyle eşine az rastlanır bir viral 
başarıya imza attı. 
 
Reklam serisinde, kendi ürünleri 
Blender’ın gücünü göstermek için iskelet 
ve Ipad gibi sert cisimleri  ufattılar. 
 
2013 Mart ayı itibariyle  ‘’will it blend ‘’ 
serisi Youtube’da 289 milyon kere izlendi. 
(Kaynak:Wikipedia) 

Kampanya Videosu :     http://bit.ly/10dVkqW 
Kampanya Platformu : Youtube  
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2 DIESEL: I Like Facebook 

Kitabı Paylaş! 
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İtalyan giyim firması Diesel’in yetkilileri , 
kampanya kapsamında mağazalarında bulunan 
kot pantolonların yanına QR kod  görseli koydu. 
 
QR kodu tarayan Diesel severler, ürünün satıldığı 
web sayfasına gidecek ve pantolonu ‘’like’’ 
edeceklerdi. Böylece arkadaşlarına tarzı olan 
pantolonları göstereceklerdi. 
 
‘’Like’lar , beğenen kişilerin duvarında göründüğü 
için kampanya kısa sürede geniş kitlelere yayıldı. 
 
Kampanya, Diesel’in kot pantolonlarına olan  
farkındalığı arttırdı. 

Kampanya Videosu :     http://bit.ly/182kMFQ 
Kampanya Platformu : Facebook 

--------------------------  FARK YARATAN 36 SOSYAL MEDYA KAMPANYASI  

in f 

http://www.sosyalmedyacci.com/
http://bit.ly/182kMFQ
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=www.sosyalmedyacci.com/ucretsiz-e-kitap-fark-yaratan-36-sosyal-medya-kampanyasi
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=www.sosyalmedyacci.com/ucretsiz-e-kitap-fark-yaratan-36-sosyal-medya-kampanyasi
http://clicktotweet.com/hIE88


3 INTEL: Museum Of Me  

Kitabı Paylaş! 
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Dünyanın ilk mikro işlemcisini üreten Intel, 
kişiselleştirilmiş viral kampanyalar için en iyi 
örneklerden birine hayat verdi. 
 
Kampanya şu şekilde işledi: 
 
• Intel, kullanıcılardan Facebook hesabına 

bağlanmak için izin istedi ve API sayesinde 
kullanıcıların birçok bilgisine ulaştı. 

• Kullanıcıları, resim, gönderi  ve arkadaşlarının 
bulunduğu bir müzede gezintiye çıkardı. 

• Gezintinin sonunda  kullanıcılar ‘’kendini  
gözünün önüne getir’’ ve ‘’i5 gözle görülür 
şekilde zeki’’ yazılarıyla karşılaştılar. 
 
 

Kampanya Videosu :     http://bit.ly/194LKrl 
Kampanya Platformu : Facebook 
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4 THREE: Dance Pony Dance 

Kitabı Paylaş! 

WWW.SOSYALMEDYACCİ.COM 

Three isimli telekomünikasyon şirketinin 
DancePonyDance  adını verdiği reklam, Youtube 
ve diğer sosyal medya kanallarında büyük 
başarıya ulaştı ve marka bilinirliğini arttırdı. 
 
Videoda yavru bir at , Michael Jackson’ın 
moonwalk hareketini yaparak geri geri 
yürüyordu. 
 
Videonun sonunda ‘’internete devam’’ yazısı ve 
şirket logosu görünüyordu. 
 
Topsy verilerine göre #danceponydance etiketiyle 
78 bin tweet atıldı. Video, Youtube’da  güncel 
verilere göre 8 milyonun üzerinde izlendi. 

 
Kampanya Videosu :     http://bit.ly/133rMdh 
Kampanya Platformu : Youtube ve Twitter 
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5 BURGER KING: Whooper Sacrifice 

Kitabı Paylaş! 

WWW.SOSYALMEDYACCİ.COM 

1 Hamburgere 10 arkadaşınızı satar mıydınız? 
 
Burger King’in hayata geçirdiği bu çılgın Facebook 
uygulaması arkadaş listenizden 10 arkadaşınızı 
silmeniz karşılığında 1 hamburger kuponunu 
ücretsiz  olarak veriyordu. 
 
İşin daha çılgın tarafı, silinen 10 kişiye sadece 36,9 
centlik bir hamburger parçası karşılığında arkadaş 
listesinden çıkartıldıklarına ilişkin e-posta 
gönderiliyordu.(Amerika’da whooper satış fiyatı 
3,69 dolar) 
 
Gizlilik haklarının ihlalinden ötürü  sonlandırılan 
sosyal medya kampanyasında 233.906 kişi 
arkadaşlık listesinden çıkartıldı. 
 
 

 

Kampanya Videosu :     http://bit.ly/18y9cjn 
Kampanya Platformu : Facebook 

--------------------------  FARK YARATAN 36 SOSYAL MEDYA KAMPANYASI  

in f 

http://www.sosyalmedyacci.com/
http://bit.ly/18y9cjn
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=www.sosyalmedyacci.com/ucretsiz-e-kitap-fark-yaratan-36-sosyal-medya-kampanyasi
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=www.sosyalmedyacci.com/ucretsiz-e-kitap-fark-yaratan-36-sosyal-medya-kampanyasi
http://clicktotweet.com/hIE88


6 PAPA JOHN’S: Pizza Contest 

Kitabı Paylaş! 
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Büyük pizza zincirinin  Amerika sınırlarındaki 
eyaletler dahilinde start verdiği yarışma 26 
Nisan 2010’ da başladı. 
 
Facebook üzerinden düzenlenen yarışmada, 
katılımcılardan ellerinden gelen en iyi pizza 
tarifini vermeleri istendi. 
 
Kampanyaya 12 bin kişi katıldı. Jürinin lezzet ve 
yaratıcılık bakımından olumlu değerlendirdiği 10 
kişi çeyrek finale kaldı. Bu kişilere çeşitli ödüller 
verilirken yarışmanın birincisine 50 sene 
boyunca her sene için kullanabileceği 480 $’lık 
pizza kuponunun yanı sıra menüde yer alacak 
pizzasının satışlarından %1’lik komisyon verildi. 
 
 

 Kampanya Videosu :     http://bit.ly/17QCbNW 
Kampanya Platformu : Facebook 

--------------------------  FARK YARATAN 36 SOSYAL MEDYA KAMPANYASI  

in f 

http://www.sosyalmedyacci.com/
http://bit.ly/17QCbNW
http://bit.ly/17QCbNW
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=www.sosyalmedyacci.com/ucretsiz-e-kitap-fark-yaratan-36-sosyal-medya-kampanyasi
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=www.sosyalmedyacci.com/ucretsiz-e-kitap-fark-yaratan-36-sosyal-medya-kampanyasi
http://clicktotweet.com/hIE88


7 GREG BURNEY: #Drawmyfollowers 

Kitabı Paylaş! 
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Greg Burney isimli karikatür aşığı Twitter 
takipçilerine aşağıdaki tweeti gönderdi: 
 
‘’Önümüzdeki 2 hafta boyunca  elimle her yeni 
takipçimin  karikatürünü çizeceğim. Lütfen 
retweetle.’’ 
 
Bu tweetten sonraki birkaç haftada Greg 6.000 
yeni takipçi kazandı. 
 
#Drawmyfollowers kampanyası Twitter’ın 
yalnızca markalar için olmadığını, kişilerin de 
Twitter’dan kendi reklamlarını  etkili şekilde 
yapabileceğini göstermesi açısından önem 
taşıyor. 
 
 
 

 

Kampanya Platformu : Twitter 
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8 KLM Airlines: Klm Surprise 

Kitabı Paylaş! 
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Uluslarası havayolu şirketi KLM, 2010 yılının Kasım 
ayında düzenlediği sosyal medya etkinliğiyle 
küçük şeylerin insanları ne kadar mutlu 
edebileceğini gösterdi. 
 
Foursquare üzerinden havaalanında check-in 
yapan, ya da Twitter’da KLM ile yolculuk 
yapacağına dair bilgi giren kişilerin sosyal medya 
hesaplarından ilgi alanları hakkında bilgi edinen 
KLM kabin ekibi ve görevlileri , bu kişilere ilgi 
alanlarına paralel hediyeler verdi.  
 
Kasım ayı içinde  KLM’nin twitter sayfası 
1.000.000’un üzerinde görüntülendi ve böylece 
kampanyanın viral başarısı kanıtlandı. 
 
 

 Kampanya Videosu :     http://bit.ly/15Tw128 
Kampanya Platformu : Foursquare&Twitter 
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9 OREO: Daily Twist 

Kitabı Paylaş! 
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Bisküvili sandviç üreticisi OREO, 100. yılını 
kutlamak için, sosyal medya hesaplarında  
paylaştığı ileti ile, müşterilerinden OREO 
fotoğraflarını, videolarını ya da hikayelerini 
paylaşmalarını talep etti. OREO, müşterilerin 
paylaştığı içerikleri oluşturmuş olduğu web 
sitesinde tanıttı. 
 
Birçok platformda hızla yayılan daily twist 
kampanyasında  #oreomoment hashtagiyle atılan 
tweetler, 55 milyon kişiye ulaştı. 
 
Socialbakers’ın sonuçlarına göre,  Oreo’nun 
Facebook  sayfasındaki paylaşımlar  kampanyanın 
öncesindeki 3 aya göre %4400 artış 
gösterdi.(Kaynak: mindjumpers.com) 

 
Kampanya Videosu :     http://bit.ly/10z1sr0 
Kampanya Platformu : Twitter,Facebook,Youtube 
                                            Tumblr,Pinterest 
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10 IKEA: Facebook Showroom  

Kitabı Paylaş! 
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IKEA’nın, 2009 yılında yapmış olduğu farklı 
Facebook kampanyası,  mağazanın ününün Malmö 
sınırlarının dışına taşmasını sağladı. 
 
IKEA, mağaza müdürü için oluşturduğu Facebook 
sayfasında  kullanıcılara interaktif bir IKEA 
kataloğu sundu. Düzenli olarak kataloğa ürün 
resimleri eklendi ve  ürüne kendi ismini 
etiketleyen ilk kişi ürünü kazandı. 
 
Bu düşük maliyetli fakat viral Facebook 
kampanyası sayesinde interaktif Facebook 
mağazası 283,859 kere görüntülendi ve 
Contagiaus Magazin tarafından ‘’en bulaşıcı 
kampanya’’ seçildi. 
 

 
Kampanya Videosu     : http://bit.ly/17cZgNg 
Kampanya Platformu : Facebook 
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11 TROY: Burning Books 

Kitabı Paylaş! 
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Eğitim ve gelir seviyesi olarak Amerika’nın en üst 
diliminde yer alan Troy’un kamu görevlileri 
Amerika’da yaşanan ekonomik krize dayanarak 
kütüphanenin hayatını devam ettirebilmesi için halka 
%0.7’lik bir vergi artışı önerdi fakat halk vergi artışına 
büyük tepki gösterdi. 
 
Bunun üzerine oluşturulan Facebook ve Twitter 
hesaplarında gönüllüler halkın büyük tepkisiyle 
karşılaşan  #bookburningparty (kitap yakma partisi) 
ismini verdikleri bir kampanya düzenlediler. 
 
Hesaplarda verilen cevaplarda : ‘’Kütüphane karşıtı oy 
vererek aslında siz kitapları yakıyorsunuz’’ denilerek 
halkta farkındalık yaratıldı. Halk referandumda vergi 
artışına ‘’evet’’dedi. Kampanya , zıtlaştırma eğilimini 
kullanarak kütüphaneyi kurtardı. 
 
 Kampanya Videosu     : http://bit.ly/ZVNHpI 

Kampanya Platformu : Facebook, Twitter 

--------------------------  FARK YARATAN 36 SOSYAL MEDYA KAMPANYASI  

in f 

http://www.sosyalmedyacci.com/
http://bit.ly/ZVNHpI
http://bit.ly/ZVNHpI
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=www.sosyalmedyacci.com/ucretsiz-e-kitap-fark-yaratan-36-sosyal-medya-kampanyasi
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=www.sosyalmedyacci.com/ucretsiz-e-kitap-fark-yaratan-36-sosyal-medya-kampanyasi
http://clicktotweet.com/hIE88


MERCEDES: #Aclasspulsate 

Kitabı Paylaş! 
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Mercedes Benz Hindistan, yeni A serisini tanıtmak 
için agresif bir sosyal medya politikası izledi. 
 
2 Mayıs 2013’te başlayan ve  11 Mayıs itibariyle hala 
devam eden kampanyaya katılmak için Mercedes, 
katılımcılardan #Aclasspulsate hashtagiyle en güzel 
parti dakikalarını fotoğraflamalarını talep etti. 
 
Mercedes A sınıfının yeni temsilcisi  böylece 
görücüye çıkmadan 2000’e yakın tweet ile trend oldu 
, ayrıca Mercedes Hindistan ‘ın Facebook sayfası 1 
milyonun üzerinde beğeni topladı. 
 
MTV’nin desteğini alan kampanyanın birincisine 1 
adet Mercedes hediye edilecek. 

 

Kampanya Videosu :     http://bit.ly/15Y590R 
Kampanya Platformu : Twitter ve Pinterest 
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OLD SPICE 

Kitabı Paylaş! 
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Kampanya Videosu    :  http://bit.ly/15yJ3lL 
Kampanya Platformu : Youtube 

13 

‘’Merhaba çalışan bayanlar… Çalışan eşinize bir bakın… 
Sonra yeniden bana bakın. Sonra bir daha eşinize 
bakın… Ne yazık ki o ben değil. Fakat kapitalist sistemin 
dayattığı  kozmetik ürünlerini kullanmayı bırakırsa, en 
azından benim gibi kokabilir’’… 
 
Bu sözler yayınlamış olduğu youtube videolarıyla gelmiş 
geçmiş en büyük viral başarıyı gösteren  Amerika 
menşeyli erkek bakım ürünleri üreticisi Old Spice’ın 
reklam yüzüne ait… Viral video serisi sayesinde; 
 
• Old Spice, 236 milyon görüntülenmeyle Youtube’un 

en çok izlenen marka kanalı oldu. 
• Twitter’da sadece 2 günde 80.000 takipçiye ulaştı. 
• Satışlarını %107 arttırdı. 
Başarı mı? Başarı bu olsa gerek… 
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NIKE: #Makeitcount 

Kitabı Paylaş! 

WWW.SOSYALMEDYACCİ.COM 

Kampanya Videosu    : http://bit.ly/ZPZxya 
Kampanya Platformu : Twitter 
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2012 ayının  Ocak ayında  spor markası 
Nike,#makeitcount (hakkını ver, ıskalama  anlamına 
geliyor)  hashtagiyle start verdiği kampanyada , 
C.Ronaldo gibi Nike’ın ünlü yüzlerinin bulunduğu , 
motivasyon mesajları veren içerikler yayınlamaya 
başladı.(Sağdaki resimde ya da aşağıda Ronaldo’nun 
tweetini görebilirsiniz…) 

Kampanya boyunca  katılımcılardan #makeitcount 
hashatagiyle ‘’hakkını verdikleri şeyleri’’ paylaşmaları 
rica edildi. Topsy’e göre konuyla ilgili, 
302 bin tweet ve 23 bin resim paylaşıldı… Kampanya 
Youtube,Twitter ve Facebook’ta etkili oldu. 

--------------------------  FARK YARATAN 36 SOSYAL MEDYA KAMPANYASI  

in f 

http://www.sosyalmedyacci.com/
http://bit.ly/ZPZxya
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=www.sosyalmedyacci.com/ucretsiz-e-kitap-fark-yaratan-36-sosyal-medya-kampanyasi
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=www.sosyalmedyacci.com/ucretsiz-e-kitap-fark-yaratan-36-sosyal-medya-kampanyasi
http://clicktotweet.com/hIE88


TELENET: A Dramatic Surprise 

Kitabı Paylaş! 
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Kampanya Videosu    :  http://bit.ly/10NwnyA 
Kampanya Platformu : Youtube 
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Dijital yayıncılıkta adından sıkça söz ettiren Belçikalı 
kablolu yayın sağlayacısı Telenet’in beklenmedik 
videosu Youtube’da 45.000.000’un 
üzerinde görüntülendi. Telenet figüranları, 
Belçika’da bulunan bir yolun ortasına buton koyarak 
beklemeye koyuldular ve butonun hemen üzerine 
‘’biraz drama eklemek için butona bas’’yazan bir afiş 
astılar. 
 
Nitekim yoldan geçenler merak edip butona bastı ve 
‘’talihsiz anlar’’ skeci oynanmaya başlandı… 
Sedyeden düşen talihsiz adam, bisiklet sürerken 
ambulansın kapısına kafasını çarpan talihsiz çocuk 
ve fazlası…  Skecin sonunda bir apartmandan sarkan 
afişte şöyle yazıyordu: ‘’Telenet’de bulabileceğiniz 
İlginç olaylardan bazıları’’… 
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HEINZ: Facebook Quiz 

Kitabı Paylaş! 

WWW.SOSYALMEDYACCİ.COM 

Kampanya Platformu : Facebook 
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Ürettiği ketçaplarla ünlü olan Heinz, Five Beanz 
ismini verdiği ürünün tanıtımında bir Facebook Quiz 
uygulamasını devreye soktu. 
 
Heinz kampanya dahilinde lansmanını yaptığı 5 çeşitli 
fasulye barındıran ürününün  her bir fasülye çeşidini 
ayrı karakter özellikleri ile betimledi ve Facebook 
takipçilerine kendilerini bu 5 fasulye çeşitinden 
hangileri ile eşleştirdiklerini sordu. Heinz saat başı 
her fasulye kategorisinden bir kişiyi seçerek onlara 
kişiselleştirilmiş fasulye maskotlarını hediye etti. 
 
Sonuç: 22 binin üzerinde katılımcı kampanyaya 
katıldı. Uygulamayı 10.000 kişi paylaştı ve kampanya 
Facebook’ta 10.8 milyon kişiye ulaştı. 
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TURKCELL: Daha Fazla Tweet 

Kitabı Paylaş! 
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Kampanya Videosu    : http://bit.ly/10AgOLC 
Kampanya Platformu : Facebook 
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Daha fazla tweet kampanyası Türkiye’den çıkıp adını 
yurtdışında geniş kitlelere duyuran sayılı kampanyalardan. 
 
Turkcell’in kampanya boyunca hediye olarak verdiği akıllı 
telefonları kazanmak için yapmanız gereken, postitlerin 
üzerinde yazanları tweet etmekti. Tweet ettikçe, tweet 
edilen postitler kalkıyor ve en son postiti kaldıran telefonu 
kapıyordu. 
 
Kampanya boyunca yalnızca akıllı telefon değil ayrıca 
hediye dakikalar gibi Turkcell’in hizmetiyle direkt ilgili 
hediyeler de verildi. 
 
Turkcell’in 7 gün süren kampanyası boyunca 60 bine yakın 
tweet atıldı. İlgili hashtag Twitter’da trend konular 
arasında 7 gün boyunca kaldı. 
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BELLING: Tweet Pie 

Kitabı Paylaş! 

WWW.SOSYALMEDYACCİ.COM 

Kampanya Platformu : Twitter 
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Elektronik mutfak eşyaları üreticisi Belling, restoranlar, 
profesyonel aşçılar ve müşterilerin ilgisini çekmek için 
Dünyanın En Kısa Tarif Kitabının oluşturulacağı bir 
kampanya düzenledi. 
 
Kampanyaya katılmak için #tweetpie etiketiyle 140 
karakterin altında bir yemek tarifi göndermek gerekiyordu. 
 
Gerçek aşçıların da bulunduğu 200 kişi  kampanyaya katıldı 
ve aralarından seçilen 50 kişinin tarifi ile  dünyanın en kısa 
tarif kitabı oluşturuldu. Kitap, 7.000’den az karakter 
içeriyordu.Kitabın satışından elde edilen gelir bir yemek 
yardım kuruluşuna aktarıldı. 
 
Kampanya, Telegraph, CNN gibi kuruluşlara haber oldu. 
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TOYOTA: Prius Goes Plural 

Kitabı Paylaş! 
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Kampanya Videosu    :  http://bit.ly/17oFzSw 
Kampanya Platformu : Youtube 
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Elektrikli ve hibrit araçların piyasaya çıkmasına 
önayak olan modellerin başında Toyota’nın Prius 
modeli geliyor. 
 
Toyota Prius ailesine katmak için üç yeni modelini 
tanıtacaktı.  Sıradan bir tanıtım kampanyası yapmak 
yerine virale dönüşecek farklı bir yol izleme 
peşindeydiler. 
 
Bu yüzden suni bir problem yaratarak takipçilerini 
tartışmaya sürüklediler. 
 
‘’Prius artık bir aile oldu, peki Prius’un çoğulu nedir? 
Priuses? Prien? Prii?’’ Prius’un çoğulunun ne 
olduğuna karar vermek için kampanyaya 18.000.000 
oy gönderildi. Video 250.000’den fazla izlendi. 
 
 

Prius Goes Plural 
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DOVE: Real Beauty Sketches 

Kitabı Paylaş! 
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Kampanya Videosu    : http://bit.ly/1282b3I 
Kampanya Platformu : Youtube 
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Kadınların yalnızca %4’ünün kendini güzel bulduğunu biliyor 
muydunuz? Oysa çoğu erkek aynı düşüncede değil… 
 
Dove’un hazırlamış olduğu videoada kadınlara vermek istediği 
mesaj açıktı: ‘’Düşündüğünüzden daha güzelsiniz.’’ 
 
Bunu kanıtlamak için FBI’ın karikatüristi, portresini çizdirmeye 
gelen bayanları, onları görmeden ve arkası dönük bir şekilde, 
sadece bayanların kendi tasvirleriyle çizdi. Daha sonra 
bayanları gören başka kişiler de karikatüriste bu bayanların 
yüzlerini tasvirlediler ve karikatürist ikinci bir portre çizdi. Her 
iki portre karşılaştırıldığında sonuç açıktı:  
 
Başkalarının tasvirlediği yüzün sonunda çıkan portre, kadınların 
kendilerini tasvirledikleri portreden daha güzeldi. Video, 
Youtube’da 250 milyonun üzerinde izlenerek rekor kırdı. 
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CADBURY: Thanks a Million 

Kitabı Paylaş! 

WWW.SOSYALMEDYACCİ.COM 

Kampanya Videosu    : http://bit.ly/13haPMz 
Kampanya Platformu : Facebook 
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Cadbury 1 milyonuncu ‘’like’’ şerefine düzenlemiş 
olduğu Facebook etkinliğinde, takipçilerini onure 
etmek için binlerce cadburry çikolatasını biraraya 
getirerek dünyanın en büyük like çikolatasını  
meydana getirdi. 
 
Takipçileriyle daha sıkı ve samimi bir bağ kurmak için  
düzenlenen bu kampanya sonunda Cadbury 40 bin 
yeni takipçi kazandı. 
 
3 tonun üzerindeki bu çılgın like çikolatasının yapımı 
2 gün boyunca Cadbury’nin Facebook sayfasından 
canlı olarak yayınlandı. Fanların sordukları sorular 
stüdyoda görevli kişiler tarafından canlı olarak 
cevaplandı. 
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TENFOUR: Tweet a Beer 

Kitabı Paylaş! 
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Kampanya Videosu     : http://bit.ly/17ZFzGx 
Kampanya Platformu : Twitter 
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Mobil uygulamalar üreten Tenfour ajansı ve Microsoft’a birçok alanda hizmet 
veren danışmanlık şirketi Waggener Edstrom bir araya gelerek sosyal ödemenin 
ilk örneklerinden biri olan tweet a beer uygulamasını hayata geçirdiler. 
 
Uygulama sayesinde istediğiniz kişilere bir bira içmeleri için 5 dolarlık ödeme 
yapabiliyorsunuz.  
 
Twitter ve Paypal hesaplarınızı birbirine bağlayan ve bir Twitter ticaret sistemi 
olan Chirpfy’ı kullanan uygulama en büyük ilgiyi Amerika’nın en büyük müzik 
festivallerinden biri olan SXSW süresince gördü. SXSW festivali boyunca Tweet a 
Beer uygulaması kullanılarak 2 dakikada bir bira gönderildi. 
 
Uygulama Mashable, CNN ve PCMag’da haber oldu. Sosyal ticaretin, geleceğin 
online ticareti olacağını kanııtlayan uygulamaya göz atmak için halen aktif olan 
http://tweet-a-beer.com/  adresini kullanabilirsiniz. 
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AMERICAN EXPRESS:#Jayzsyncshow 

Kitabı Paylaş! 
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Kampanya Platformu : Twitter 
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Amerikan Express’in sadakat programını tanıtmak amacıyla 
ünlü rap starı JAY Z ile ortaklaşa düzenlediği hashtag 
kampanyası Twitter’da büyük ilgi topladı. 
 
Kampanya süresince American Express kartını Twitter hesabı 
ile senkronize edip #Jayzsyncshow ve #favorijayzşarkısı 
etiketini kullanarak tweet atan kişiler Jay Z’nin konserine 
ücretsiz katılacak 25.000 kişiden biri olma  şansını yakaladı.  
 
12 Mart’ta Twitter’da hashtagin 22 binin üzerinde mention 
almasına en büyük katkıyı Jay Z’nin Twitter’daki 700 bini 
geçen takipçisi yaptı. 
 
Konser Youtube ve Xbox live’de canlı yayınlandı. Bir rapstarın 
kampanyada kullanılmasıyla American Express’in  kartlarının 
‘’zenginlerin kartı’’ olma imajı kırıldı. 
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VOLKSWAGEN: Linkedin Ads 

Kitabı Paylaş! 
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Kampanya Platformu : Linkedin 

24 

 
 
 
 
 

Volkswagen Hindistan 2010  yılında Linkedin’de şirket 
sayfasını oluşturduktan sonra marka farkındalığını ve 
sadakatini arttırmak, bunun yanısıra  Linkedin’deki  
potansiyel müşterilerine ulaşmak için ‘’Önerilen 
Reklamlar’’(Recommendation Ads)  özelliğinden faydalandı. 
 
Hindistan’daki markalar arasında bu özelliği kullanan ilk 
Linkedin şirketi olmayı  başaran Volkswagen ‘in temel hedefi 
Volkswagen’in yeni modellerini n önerilmesini sağlamaktı. 
 
Volkswagen, yalnızca 500 kişi hedeflenmesine rağmen 30 gün 
içerisinde 2.700 kişi  araba modellerini önerdi.    
 
Kampanya sayesinde Volkswagen Hindistan ‘ın Linkedin 
sayfasının takipçi sayısı 2.300  kişi arttı.                     
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JOFFREY’S COFFEE&TEA:Coffee 2.0 

Kitabı Paylaş! 
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Kampanya Platformu : Blog Platformları 
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Joffrey’s Coffe&Tea, adından da anlaşılacağı gibi  Star- 
Bucks gibi bir kahve şirketi. Tek farkları onlardan çok 
daha mütevazi ve kendi hallerinde olmaları. 
 
Joffreys’s Coffee’nin Java Test adını verdiği kampanyada 
şirket, site ziyaretçileri için ayrı bir sayfa yaparak onları 
beta test’e davet etti. Fakat katılımcılar bir  bilgisayar 
programını değil, şirketin yeni çıkardığı kahveyi test 
edecekti. Katılımcılar test amaçlı gönderilen kahve 
dışında blogları için backlink kazandılar. Joffrey’s  
karşılıksız olarak kampanyaya katılan her bloga link çıkışı 
yaptı. Bu karşılıksız hareket karşılıksız kalmadı. 
 
Mashable,Cnet ve Entrepreneur’un da dahil olduğu 
150’nin üzerinde internet sitesi kampanyayı haber 
yaparken, Joffrey’s sitesi 254 adet backlink kazandı. 
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MERCEDES: #Untamed 

Kitabı Paylaş! 
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Kampanya Videosu     : http://bit.ly/16KrK0O 
  
Kampanya Platformu : Instagram 

26 

 
 
 
 
 

Lüks otomotiv denince akla gelen ilk marka çoğu kişi için 
Mercedes. Dünyanın en iyisi olmanın yüklediği 
sorumlulukla markayı daha ileri taşıyacak yenilikçi 
kampanyaları sürekli yapıyorlar. 
 
Mercedes 2013 senesinde  Instagram’daki 1. senesini 
kutlamasına paralel bir zamanda yeni CLA serisini 
tanıtmak için #Untamed’i(#Dizginlenemez) duyurdu. 
 
Paris’te yapılacak uluslarası sergiye katılmak için 
katılımcılar #untamed etiketiyle vahşi resimleri 
untamed’in resmi sayfasına yüklediler. Kullanıcıları ” 
sıradanlığın doğal düşmanı” olmaya davet eden 
kampanyada  #untamed puanı bir kullanıcının 
diğerinden ne kadar farklı olduğunu gösteriyordu. 
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PLANET HOLLYWOOD 

Kitabı Paylaş! 

WWW.SOSYALMEDYACCİ.COM 

  
Kampanya Platformu : Foursquare 
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Planet Hollywood, Hardrock’ın temasından 
esinlenerek hazırlanmış bir restoran.  
 
Haliyle açıldığı ilk zamanlar Hardrock Cafe’de 
çalışan çok fazla kişiyi istihdam etmiş.  
 
Dünden bugüne 2 kere uçurumun kenarına 
sürüklenmiş, iflas bayrağını çekmiş,. 
 
Planet Hollywood’un bir de otel ve kumarhane 
konseptli mekanı var. Bu otelin içinde bulunan ‘’ 
Miracle Mile Shops’’ta  Foursquare üzerinden 
check-in yapıldığında dışarıdaki panoda kendinizi 
görebilmenize olanak  tanıyan bir sistem inşa 
edilmişti. Lokasyon bazlı pazarlama için dahiyane 
bir fikir. 

--------------------------  FARK YARATAN 36 SOSYAL MEDYA KAMPANYASI  

in f 

http://www.sosyalmedyacci.com/
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=www.sosyalmedyacci.com/ucretsiz-e-kitap-fark-yaratan-36-sosyal-medya-kampanyasi
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=www.sosyalmedyacci.com/ucretsiz-e-kitap-fark-yaratan-36-sosyal-medya-kampanyasi
http://clicktotweet.com/hIE88


TESCO GÜNEY KORE: Kare Kodlar 

Kitabı Paylaş! 
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Kampanya Videosu    :  http://bit.ly/16Vf731 
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Güney Kore diyince QR koddan bahsetmemek olmaz. 
Güney Kore’de insanlar sanki ellerinde mobil telefon, 
QR koda olsa da tarasam şeklinde geziyor.  
 
QR kodların dünyada en yaygın kullanıldığı birkaç 
ülkeden biri olan Güney Kore’de bulunup da QR kod 
kampanyası düzenlememek olmaz. 
 
Tesco da bu şekilde düşündü ve şöyle dedi: Marketi 
ayağınıza getirelim…(Let the store come people) 
 
Bu doğrultuda metro istasyonunda ürün görsellerinin 
ve fiyatlarının QR kodlarıyla birlikte yer aldığı 
aydınlatmalı panolar oluşturuldu. Beğendiği ürünün 
QR kodunu taratan insanlar, Tesco’nun online 
alışveriş mağazası üzerinden ürünü satın aldılar.  
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NIKE: #PhotoID 

Kitabı Paylaş! 
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 Kampanya Videosu     : http://bit.ly/Z6wMzR 
  
 Kampanya Platformu : Instagram 
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Nike  aslında yıllardır Nikeid sitesiyle insanların kendi 
ayakkabılarını tasarlamalarına izin veriyor. 
 
Fakat #PhotoiD beklentileri fazlasıya aştı, çünkü mobil 
cihazlarda kişiselleştirmenin nasıl uygulanacağına dair 
adeta ders verdi. 
 
Süreç şu şekilde işliyor: 
• Instagram fotonuzu yükleyin 
• Bırakın program fotoğrafla ayakkabı eşleştirmesi 

yapsın(yüklediğiniz fotoğrafın renklerine uyumlu 
ayakkabılarla gelen özel tasarım) 

• Modelinizi seçin 
• Modeli satın alın ya da sosyal medyada paylaşın 
 
Web sitesi adresi:  Nike Photoid 
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AUDI: Audi Vision 

Kitabı Paylaş! 
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Kampanya Videosu    : http://bit.ly/10ZyjW4 
  
Kampanya Platformu : App Store, Google Play 
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Audi, arttırılmış gerçeklik teknolojisini  2013 
yılında çıkarmış olduğu uygulama ile farklı bir 
boyuta taşıdı. 
 
Uygulamada kullanılan yazılım, Audi modellerinin 
resim, ses ve teknik verilerine dokunarak 
ulaşmanızı sağlayarak showroom’u ayaklarınıza 
getiriyor.  
 
Dokunmatik ekran sayesinde arabanın içinde 
gezinti yapabilirken, arabayı çalıştırıp motorun 
gerçek sesini duyabiliyorsunuz. 
 
Gelecekteki sosyal medya kampanyaları hakkında 
yön gösterici olması bakımından uygulama çığır 
açabilir. 
 

--------------------------  FARK YARATAN 36 SOSYAL MEDYA KAMPANYASI  

in f 

http://www.sosyalmedyacci.com/
http://bit.ly/10ZyjW4
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=www.sosyalmedyacci.com/ucretsiz-e-kitap-fark-yaratan-36-sosyal-medya-kampanyasi
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=www.sosyalmedyacci.com/ucretsiz-e-kitap-fark-yaratan-36-sosyal-medya-kampanyasi
http://clicktotweet.com/hIE88


REDBULL: Instagram Sokaklarda 

Kitabı Paylaş! 

WWW.SOSYALMEDYACCİ.COM 

 Kampanya Platformu : Instagram 
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Burn’ün ezeli rakibi RedBull, sosyal medyada rakibinden 
daha agresif bir politika izliyor. Twitter ve Facebook ile 
yetinmeyen enerji içeceği, Instagram’da düzenlediği 
kampanya ile farkını ortaya koydu. 
 
Kampanya Hakkında: Kampanya, RedBull’un gümüş, 
mavi ve kırmızı kutularına dikkat uyandırmak için 
düzenlendi.  
 
İngiltere’de yaşayan Instagram kullanıcıları kampanyaya 
katılmak için gümüşi, mavi ve kırmızı renkli yaratıcı 
fotoğraflarını #rededitionplease #silvereditionplease ve
 #blueditionplease etiketleriyle Insta’ya yüklediler.  
 
RedBull editörlerinin seçtiği en ilham verici fotoğraflar, 
İngiltere’nin çeşitli şehirlerindeki Billboardlar’da 
sergilendi. 
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BOS: #Bostweet4t 

Kitabı Paylaş! 

WWW.SOSYALMEDYACCİ.COM 

 Kampanya Videosu     : http://bit.ly/140r2JO  
  
 Kampanya Platformu : Twitter 

32 

 
 
 
 
 

Güney Afrika’da faaliyet gösteren Bos adındaki soğuk 
çay firması, ürününü tanıtmak için Cape Town’un gö- 
beğine rengarenk bir otomat koydu. 
 
Buz gibi soğuk çayları içmek isteyenlerin yapması 
gereken tek şey #bostweet4t etiketiyle Bos’un resmi 
twitter hesabına tweet göndermekti. 
 
Kampanya gerçek zamanlı pazarlamanın en yaratıcı 
örneklerinden birini teşkil ediyor. 
 
Sıcaklığın 50 dereceyi geçtiği bir şehirde buzlu çaydan 
daha serinletici ne olabilir ki? Hem de ücretsiz. 
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ARIEL: Fashion Shoot 

Kitabı Paylaş! 

WWW.SOSYALMEDYACCİ.COM 

      Kampanya Videosu     : http://bit.ly/10CoZuX 

  
       Kampanya Platformu : Twitter 

33 

 
 
 
 
 

P&G’nin çamaşır  deterjanları alanında uzmanlaşmış 
markası Ariel, kişiselleştirme ve oyunlaştırma 
faktörlerini aynı potada üreten bir kampanya  hazırladı. 
 
Facebook üzerinden yürütülecek kampanya için 
Stockholm’ün tren istasyonuna robot teknolojisiyle 
üretilmiş, ketçap ve sıvı çikolata püskürten bir cihaz 
konuldu. Ariel’in Facebook’taki İskandinav sayfalarının 
fanları Facebook üzerinde cihazı kontrol edebiliyor, 
temiz çamaşırları nişanlayıp, ateş edebiliyordu. Kirlenen 
çamaşırlar 2 saatte bir Ariel ile yıkanarak değiştirildi. 
 
En çok puanı toplayan kişiler(yani  cihazla en çok 
çamaşırı kirleten kişiler)  çamaşırların yıkanarak 
temizletilmiş halini  kazandılar. Sıkıcı bir ürün için sıradışı 
bir kampanya örneği… 
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KELLOG’S: TweetShop 

Kitabı Paylaş! 
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      Kampanya Videosu     : http://bit.ly/11aBNnQ 

  
       Kampanya Platformu : Twitter 
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Kellog’s pazara yeni sürdüğü ürünü Special K krakerlerini 
tanıtmak için dijital medyayı gerçek dünyaya entegre 
etti. 
 
Kellogs’un kısa süreliğine Londra’da açtığı Kellog’s 
dükkanında ‘’tweetler’’ gerçek para birimi yerine 
kullanıldı. 
 
Diğer bir deyişle Kellog’s krakeri satın alıp tadına bakan 
kişiler kraker ile ilgili görüşlerini  #tweetshop etiketini 
kullanarak takipçileriyle paylaştılar. 
 
Bu kampanya ile birlikte sosyal medya yeni bir kavram 
kazandı: ‘’Sosyal Para Birimi’’ 
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SMART: THE POOP TWEET 

Kitabı Paylaş! 

WWW.SOSYALMEDYACCİ.COM 

      Kampanya Videosu     : http://bit.ly/12qHOEm 

  
       Kampanya Platformu : Twitter 
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The poop tweet(güvercin pisliği tweeti) bir kampanya 
olarak başlamayan,  daha sonra kendiliğinden PR 
çalışmasına dönen bir model. 
 
Twitter’da bir kullanıcının ‘’ Geçen gün bir smart’ın üzerine 
pisleyen bir  kuş gördüm, arabayı darmadığın etmişti’’ twiti 
ile başlıyor herşey. 
 
Bunun üzerine Smart bu kişiye cevap olarak bilgilendirici 
bir infografik paylaşıyor. Sağda görebileceğiniz infografikte  
Smart’ın güvenlik mekanizmasına zarar vermek için 
4.500.000 güvercinin pislemesi gerektiği anlatılıyor. 
 
Risk alınarak hareket edilen bu tweet başarılı oldu. 22 
milyonun üzerinde impression(gösterim sayısı) ve Mini 
Twitter takipçi sayısında %1,755 artış… 
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#direngeziparkı 

Kitabı Paylaş! 
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      Kampanya Videosu     : ++++ 

  
       Kampanya Platformu : Sosyal medya 
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Herşey, Taksim’de bulunan Gezi Parkı’nın yıkılarak yerine AVM 
yapılacağı haberinin medyada ses getirmesi üzerine başladı. 
 
Gezi Parkı’nın  yıkılarak ve 100 yaşın üzerindeki ağaçların 
kesilerek yerine AVM’nin yapılacağı haberi, çevreye duyarlı olan 
kişileri sokağa döktü. Fakat bu hareket  evrilerek, hükümete 
karşı bir tepki hareketine dönüştü. Sosyal medya,  dünyada 
daha önce hiç olmadığı kadar organize edici etki gösterdi. 
 
Bu yazı yazılırken protestolar 8. gününde. Hükümet, provakatif 
cümleler kurduğu için yoğun şekilde eleştiriliyor. 
 
Twitter’da sadece #direngeziparkı ile ilgili 2 milyonun üzerinde 
kayda değer(içinde link bulunan ya da retweet edilen) tweet 
bulunuyor. 
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Hazırladığımız ücretsiz e-kitapları desteklemeniz için 
yardımına ihtiyacımız var. 
 
Kitabı aşağıdaki platformlardan birinde paylaşman, ücretsiz e-
kitaplarımızın sayısının artması adına eşsiz bir destek olacak. 
 
Teşekkürler…  
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