
IŞLER

Aquaman Amfora Projesi
AWARD WINNING

01 MAR 2019

Filmin önemli unsurlarından biri olan denizaltı
dünyasını en iyi yansıtabileceğimiz alanları,
akvaryumları ve trafiği yüksek olan sahilleri,

değerlendirerek bu alanlarda konuşulma yaratacak bir
proje kurguladık.

Pazarlama Hedefi

DC evreninde geçen ve ilk defa sinemaya uyarlanan Aquaman filminin bilinirliğini artırarak

kullanıcıları filmi izlemeye yönlendirmek için dikkat çekici ve konuşulma yaratacak bir fikre

ihtiyacımız vardı.
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Yaratıcı Strateji

Aquaman’in dikkat çekici denizaltı dünyası ve mitolojik hikayesinden yola çıkarak, hedef

kitlemizin merak duygusunu tetikleyecek bir iletişim stratejisi oluşturduk. Filmin önemli

unsurlarından biri olan denizaltı dünyasını en iyi yansıtabileceğimiz alanları, akvaryumları ve

trafiği yüksek olan sahilleri değerlendirerek bu alanlarda konuşulma yaratacak bir proje

kurguladık.

Uygulama

Aquaman filminde batık kent Atlantis’in önemli bir rolü var. Bu büyülü su altı kentine

gönderme yapmak ve filmi bu çerçevede tanıtmak için antik kente dair en çok bilinen objeye

olan amforalara odaklandık. Bir tarafında QR kod, diğer tarafında ise filmin ismi ve logosu

olan 10 adet özel amfora ürettik. Bu amforaları sahilde uygun noktalara ve Türkiye’nin en

büyük akvaryumu olan Sealife İstanbul’a yerleştirdik. Hikayemiz Caddebostan sahilinde

başladı. Anlaştığımız influencer, Batuhan Ekşi, sahilde yürüyüş yaparken amforamızla

karşılaştı ve üzerindeki QR kodu okutarak, filmin fragmanını izledi. Bu süreci takipçileriyle

paylaşarak hem kendisi, hem takipçileri Aquaman dünyasına girmiş oldu. Hikayenin ikinci

kısmı Sealife İstanbul’da devam etti. Batuhan Ekşi ve diğer tüm ziyaretçiler elinde büyük

amforalar ile  akvaryuma giren dalgıçlarla karşılaştı. Akvaryumun en dikkat çeken

noktalarına yerleştirilen amforalarımız, üzerindeki Aquaman logosu ile ziyaretçilerle buluştu.

Böylelikle, Atlantis’e gönderme yaparak, akvaryumu bir mecra olarak kullandık ve

ziyaretçilere sosyal medyada paylaşabilecekleri bir içerik vermiş olduk.

 

Sonuçlar

Kampanya dönemi boyunca, Sealife İstanbul’a gelen 11,665 sualtı dünyası meraklısına

eriştik. Sosyal medyada ise Sealife İstanbul ve Batuhan Ekşi’nin de paylaşımlarıyla 50binin

üzerinde erişim elde ettik. Bu kişilerin yarısı içeriklerimizle etkileşime geçerek fragmanımızı

izledi. Yaptığımız iletişim çalışmalarının da katkısıyla Aquaman gişede 2 haftada 550binin



üzerinde izleyici sayısına ulaştı.
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