Viewernomics
İzleyiciyle etkileşime geçme sanatı

YouTube ve Ben
,:

CMO, KARACA

Galip Bagel

YouTube'un yeri ve zamani
yok. Evde televizyondan,
d1!jar1da telefondan,
of1ste bilgisayardan, her
an her yerde bizimle. Son

Diger yandan "Nas1I yap1hr?"
videolari �ok k1ymetli.

Bizim ailede YouTube, �ocuk
oncesi ve �ocuk sonras1
olarak ikiye ayr1hyor. Dort
bu9uk ya9inda bir k1z1m
var. Televizyonu ne zaman
a9sak YouTube'da buyuk
bir ihtimalle onun sevdigi
9izgi filmleri seyrediyoruz.
En 90k izlediklerimizden
biri ise, i91edigi konular,
ogretici yani ve gorselligiyle
"Peppa Pig". K1z1m sayesinde
ben de s1k1 bir 9izgi film
seyredicisi oldum.

Evde koltugun ayag1 k1nlsa,
kendim YouTube'dan
a91p nasll yap1ld1gin1
ogreniyorum. Aynca yemek
yaparken; yemek tarif1
okumakla kalm1yor ayn1
zamanda YouTube'daki
yemek videolan aracll1g1yla
dinliyor ve izliyoruz. Yemegi
YouTube'daki videolar ile
birlikte yapmak 90k eglenceli.
Bu konuda Refika'nm
Mutfagi'nin s1k1 takip9isiyim.
Hem kendisini hem de
urettigi i9erikleri seviyorum.

donemlerde ise ozellikle evde
kendime vakit ay1rd1g1mda
YouTube'da unlu spar
egitmenlerinin videolanni
a91p spar yap1yorum. Eger
kendinize herhangi bir
konuda bir kabiliyet seti
olu9turmak istiyorsaniz, bunu
YouTube ile ba9arabilirsiniz.
Platform, sin1rs1z konuda
alaninda en iyi ki9ilerin
i9eriklerine ula9may1
mumkun k1l1yor.

Karaca olarak iirettigimiz
i!jlerin ilgili kitleye ula!jmas1
soz konusu oldugunda
da YouTube'u birincil
ileti!jim kanahm1z olarak
goriiyoruz. Onlarca farkl1

kampanya, urun ya da
urunden bag1ms1z tuketiciyle
marka bag1m1z1 gu9lendirmek
i9in olu9turdugumuz
kreatifleri; istedigimiz zaman
istedigimiz saatte ilgili kitleyle
bulu9turabiliyoruz.
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Re:View

YouTube EMEA Head of Culture and Trends
Roya Zeitoune’un görevi kullanıcıların neleri izlemeyi tercih
ettiğine odaklanmak. Roya’nın yoğun bir gününe ve videolarla
dolu YouTube oynatma listesine göz atalım.

Tasarım ve prodüksiyon Redwood London tarafından yapılmıştır
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Güne her zaman
erken başlıyorum.
Kızımın
hazırlanmasına
yardımcı olurken,
“Arılar nasıl bal
yapar?” diye soruyor.
Henüz 6 yaşında
olduğu için bu aralar
böyle soruları çok
sık duyuyoruz. Ekran
karşısında geçirdiği
zamanı kısıtlamaya
çalışıyoruz ama
YouTube’daki eğitici
içerikler çok iyi. Bu
nedenle sorularının
yanıtını bulmak
için çoğunlukla
YouTube’u tercih
ediyoruz.

Sabah ofise varır
varmaz ilk iş
olarak Trendler
sekmesine göz
atıyorum. Bu
sekme, izleyicilerin
aklındaki düşünceler
ve kültürel olarak
öne çıkan içerikler
hakkında önemli
bilgiler sağlıyor.
Bu sıralar neler
mi var? Biraz
K-Pop. Normalde
yalnızca belirli bir
kesime hitap eden
bu tür trendlerin
toplumun geneliyle
buluşmasını izlemek
çok etkileyici.

Hızlıca bir şeyler
atıştırırken
Yükselişteki
İçerik Üretici
kanallarımızdan
birinin en son
videosunu
izliyorum. Bu
kanalda yalnızca
lunapark
trenleriyle ilgili
incelemelere
yer veriliyor. İşte
YouTube böyle
tutkulu izleyicilere
ve yaptıkları
işi seven içerik
üreticilerine hitap
eden bir platform.

Arka arkaya
toplantılarla geçen
bir öğleden sonranın
ardından nihayet,
yükselişteki bir
içerik trendi olan
“temellere dönüş”
hakkındaki bir
sonraki yazımın
başına oturuyorum.
Vogue gibi birçok
köklü marka
bu trende ayak
uydurmaya başladı.
Bugünlerde el
kameraları ve sahne
arkası anlayışıyla
çekilen daha
fazla sayıda video
görüyoruz.

Kızımı yatağına
yatırdıktan sonra
en sevdiğim
kanallardan biri
olan Cut ile kısa
bir ara veriyorum.
Basit ama güçlü
hikayeler anlatılan
bu kanalda
izleyicilere nasıl
ulaşılabileceğini
iyi biliyorlar. O
kadar dokunaklı,
etkileyici ve gerçek
ki, abonelerin
sürekli yeni videolar
için kanalı ziyaret
etme nedenini
anlayabiliyorsunuz.

Son olarak
e-postalarımı bir
kez daha kontrol
ediyorum. YouTube
asla uyumaz. Bir iş
arkadaşım, TLDR’nin
Pride hakkındaki
bir videosunu
göndermiş. TLDR,
haberlerle ilgili basit,
açıklayıcı videolar
hazırlayan bir kanal.
Markalar böyle
kanallardan ve içerik
üreticilerden çok
fazla şey öğrenebilir.
Bu kanaldaki içerik
üreticiler, YouTube’u
gerçekten anlıyor.

Arılar nasıl
bal yapar?
It’s Okay to be Smart
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Vogue

100 Kişi Yaşamak
İçin 24 Saatleri Kalsa
Ne Yapacaklarını
Anlatıyor, Cut

Her ay YouTube’da nelerin trend olduğundan ve en çok hangi videoların ilgi çektiğinden
haberdar olmak için YouTube Re:View’a abone olun: g.co/think/youtubereviewtr

Pride, 2019’da hâlâ
neden önemli?
TLDR News
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