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ApiteraZen,
reklam kampanyasıyla da
ilgi odağı oldu!
Pazara sunulduğu ilk günden
itibaren geniş bir tüketici
kitlesinin büyük ilgisini
çeken ApiteraZen’in,
dijital ortamda ve radyoda
yayımlanan reklam kampanyası
da beğeni ile karşılandı.
Balparmak Apitera
Zen’nin yüzü ünlü oyuncu
ve Aromaterapist Ayşe
Tolga’nın rol aldığı
ApiteraZen dijital reklam
filmi, ulusal radyolarda
yayımlanan ilginç bir radyo
spotu ile destekleniyor.
Barış Manço’nun ünlü
şarkısı “Nane Limon Kabuğu”
nun müziği üzerine yazılan
sözlerle oluşturulan
cıngıl, şimdiden, büyük bir
çoğunluğun dilinde.
Kampanyanın dijitalde
yayınlanan reklam filminde
ise, Ayşe Tolga, bal,
propolis, zencefil, tarçın,
karanfil, karabiber ve limon

karışımının faydalarını
anlatıp; ApiteraZen’in bu
faydaları pratik şekilde
sunduğunu söylüyor. Ayıların
arı ürünlerine olan
düşkünlüğünü esprili bir
yaklaşımla işleyen reklam
filminde, sabırsız bir ayı
karakteri de Ayşe Tolga’ya
eşlik ediyor.
Kampanya, satış noktalarında,
çeşitli POP malzemeleri ile
de destekleniyor.
Kampanya filmine ve radyo
spotuna bu adreslerden
ulaşabilirsiniz:
https://www.youtube.com/
watch?v=mxIgv1t6Z3U

Bu kampanyanın
arkasında
güçlü bir ekip
çalışması var!
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Alametifarika’nın gözünden...
“Alametifarika Balparmak
ilişkisi bir reklam ajansı
müşteri ilişkisinden çok
farklı. Arada duygusal bir
bağ var aslında. Çünkü
ajansta hepimiz balı çok
seviyoruz. Yanımızda da bu
işi en iyi, en sağlıklı ve
en modern şekilde yapan
bir marka olunca biz de
aynı titizliği iletişim
çalışmalarında göstermek
istiyoruz. ApiteraZen
reklamı da bu duygusal bağın
son örneği oldu. Ürünün
fikrini dinlediğimizde,
içeriğini öğrendiğimizde,
ürünü tattığımızda çok
beğendik. İşin içine daha
detaylı girince “propolis”in
önemini daha iyi kavradık.
Ve çalışmaya başladık.

Ödevimiz, ApiteraZen
içeriğinin, kullanım
şeklinin, adının, propolisin
öneminin son tüketiciye
kafasında soru işareti
bırakmayacak şekilde
anlatılmasıydı. Bu noktada
aslında çok bildiğimiz
tarif videolarından ilham
aldık. Duru bir şekilde
içeriği anlatmak istedik.
Ürün içeriğiyle, tasarımıyla
zaten kuvvetliydi bir
de bunu alanında uzman
birinin tavsiyesi olarak
dinlersek daha da ikna edici
olacaktık. Bu arayış bizi
Ayşe Tolga ile buluşturdu.
Daha sonra videomuzu biraz
daha eğlenceli hale getirmek
için tarifi hazırlayan ayı
fikrini ekledik.

Bu hem görüntü olarak
hem de anlam olarak bizi
istediğimiz yere taşıdı.
Tabii ki videonun müziği
de tüm bu anlattıklarımızı
karşılamalıydı. Onun için
de toplumsal hafızamızda
güçlü bir yere sahip olan
Barış Manço’nun “Nane
Limon Kabuğu” parçasını
kullandık. En sonunda her
saniyesiyle içimize çok
sinen bir video yaptık.
Balparmak ekibi de fikirleri
ve yönlendirmeleriyle işin
üretim sürecinde bizi çok
destekledi. ApiteraZen
gibi bir ürün yaptıkları
için ve yol boyunca bizi
destekledikleri için
Balparmak ailesine teşekkür
ederiz. Yeni kampanyalarda
görüşmek üzere...”

Ünlü aromaterapist
Ayşe Tolga aramızda
2013 yılında hayata geçirdiği “İyi Yaşam” projesi
ile bütünsel beslenme, detoks, doğal terapiler ve
SPA terapileri konusunda çalışmalar yürüten Ayşe
Tolga, uzmanlık alanlarına Balparmak ile yaptığı
işbirliği sonucunda arı ürünlerini de ekledi.
381olarak
K
Ayşe Tolga, Apitera Serisi ürünlerinin yüzü
yıl boyunca farklı projelere imza atacak. Takipçi

Vücut
direnci
her mevsim
önemli!
Bal, propolis, zencefil,
tarçın, karanfil, karabiber,
limon karışımından oluşan
ApiteraZen, Balparmak
Apitera Serisinin
yeni ürünü. 		

ApiteraZen, özellikle
bağışıklığını güçlendirerek,
her mevsim vücut direncini
artırmak isteyenlerin
vazgeçilmezi olmaya aday.

Sizden bizden

ApiteraZen için ne dediler?
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