
Açıkhava Reklamcılığı hareket halinde. 
  

 Açıkhava reklamları dijital ögelerin de entegrasyonuyla birlikte hem küresel hem de yerel 
olarak her geçen gün potansiyelini geliştiriyor. Her yıl Reklamcılar Derneği tarafından 
yayınlanan Medya ve Reklam Yatırımları raporuna göre de, son iki yılda ortalamanın üzerinde 
bir büyüme gerçekleştiriyor.  

 

 İnsanlar evleri ve ofislerinin dışında her gün hatırı sayılır miktarda zaman geçiriyorlar. 
Örneğin; İngiltere’de bu süre her gün 3 saatin üzerinde. İstanbul’u ele alacak olursak, 
açıklanan verilere göre yalnızca trafikte geçirilen ortalama süre bile 1,5 saati aşıyor. 
Dolayısıyla, açıkhava reklamları ile karşılaşmanın oldukça olağan olduğu bir hayat akışımız 
olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada açıkhava reklamlarını benzersiz kılan başka bir özellik var, 
MAGNA’dan Vincent Letangz’ın deyimiyle, açıkhava reklamlarının “geçemediğimiz” veya 
“engelleyemediğimiz” son reklam formatı olması.  

 

 Tüm bunlara ek olarak, dijital açıkhava reklamları, reklamverenlere veri güdümlü 
hedeflemeyle güçlü ve dinamik kreatif içerikleri bir araya getirme imkanı sunuyor. WARC 
tarafından yayınlanan Global Ad Trends raporuna göre mobil linke tıklama oranları reklamın 
açıkhavayla desteklendiği durumlarda %15’e kadar artış gösterebiliyor. Hatta araştırmalar 
gösteriyor ki Amerikalı tüketicilerin %46’sı bir açıkhava reklamı görmesinin ardından arama 
motorlarına girerek bir arama yapıyor. Tüm bunlar açıkhava reklamlarının markalara direkt 
bir etkisi olduğunu ve hatta markalar için bir kaldıraç görevi görebildiğini gösteriyor.  

 

 Dijtalin de entegrasyonuyla birlikte açıkhava reklamları amacına uygun, interaktif platformlar 
haline geliyor. Raketlerde yayınlanan içeriklerin gerçek zamanlı olarak güncellenebilmesi hem 
gereksinime göre değiştirilebilme hem de kitle bazlı hedeflemeye oldukça uygun bir alan 
açıyor:  

o Reklam mesajları spesifik bir lokasyona, bağlama ve zaman aralığına göre 
hedeflenebiliyor, çevresindeki insanlarla etkileşimi mümkün kılacak şekilde 
programlanabiliyor (örneğin, QR kod yerleştirme);  

o Perakende satış yapan dükkanlara belirli uzaklıktaki raketler gün içinde ilettikleri 
mesajları farklılaştırabiliyor. Restoranlar günlük menülerini bu mecralar üzerinden 
gösterebiliyor, öğlen ve akşam yemeğine özel ayrı mesajlar yayınlayabiliyor. 
Perakendeciler, potansiyel müşterileri kendilerine çekmek amacıyla özel indirimlerin 
duyurularını yapabiliyor.  

o Verilen mesajlar ve duyurulan ürünler/hizmetler de trafik, hava durumu gibi dışsal 
verilere göre değiştirilerek mevcut çevresel durumla daha uyumlu hale getirilebiliyor. 
Örneğin, kozmetik perakendecisi Marionnaud bu imkanı yağmur veya kar yağarken, 
hava güneşli veya bulutluyken farklı markaları ön plana çıkarmak için kullanıyor. 

 
 Pazarlamacıların bu mecrayı verimli ve etkili kullanabilmeleri için iki noktaya odaklanmaları 

gerekiyor: 
o Hedef kitlenin gün içinde hangi değişik panolarla karşılaştıkları: Tüketicilerin ve 

özellikle markanın hedef kitlesinin gün içindeki hareketlerinde hangi rotaları 
kullandıkları ve dolayısıyla hangi panolarla karşılaştığını bilmek, doğru kitlenin daha 
isabetli bir şekilde hedeflenmesini sağlar ve kampanyanın etkinliğini artırır. Bu 
noktada akıllı telefonlar üzerinden toplanan veri oldukça değerli. 

o Reklamın yarattığı etki: Reklam yatırımının takibi, görünürlük ve trafik akışı analizi, 
insanların gün içerisinde dijital ve fiziksel olarak izlediği rotalar gibi bilgilerin veri 
bilimiyle işlenmesiyle elde edilen önemli metriklerle hedef odaklı açıkhava 
reklamlarının etkisi hesaplanabiliyor. 



 
 Güçlü bir hedef kitle ölçümü temeli olmadan isabetli bir hedefleme yapılamayacağı 

unutulmamalı. Tabii ki açıkhava reklamlarının “nasıl”ına ulaşmak için izlenecek her metodun 
farklı artıları ve eksileri bulunmakta; ama bu mecranın yeniden değerlendirilmesi ve 
dijitalizasyonla birlikte oluşturduğu yeni fırsatların gözden geçirilmesi gerektiğinden şüphemiz 
olmamalı.  
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