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Spot metninin üç satırı geçmeyecek şekilde hazırlanması 
gererekiyor. Aksi halde spot fazlalığı ana metnin ka5akter 
sayısının az olmasın neden olacaktır
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Her oyun kendi kurgusu çerçevesinde çok farklı olanaklar yaratmakla beraber 
sunulan fırsatları gruplandırarak özetlemek gerekirse;
Oyun içi Entegrasyon: Bu başlık altında markayı oyun kurgusunun bir parçası haline getirerek oyuncu ile 
derin bir etkileşim sağlayan modeller yer almaktadır. Örnek vermek gerekirse oyuncunun maddi ve manevi 
yatırım yaptığı sanal evinde kendisine bir marka tarafından hediye edilen SPAyla  örneğin banyosunu ücret 
ödemeden yükseltmesi ve bu SPAdaki ürünleri kullanarak daha fazla  puan kazanabilmesi yalnızca bu marka 
ile manalı ve derin bir etkileşim sağlamakla kalmıyor aynı zamanda markanın kullanıcı gözündeki algısını da 
farklılaştırıyor. 
Lead Bazlı Çalışmalar: Bu başlık altında kullanıcıya markayı tüketmesi, mesajını dinlemesi / seyretmesi ya da 
üye olarak, sayfasını beğenerek markaya etkileşime geçmesi karşılığı marka tarafından oyun deneyimine yöne-
lik sunulan katkı yer almaktadır. Ürün ambalajından çıkan şifreyi oyunun ilgili alanına girmesi karşılığında elde 
edeceği ya da markanın reklamı ile etkileşime geçmesi sonucunda hesabına yüklenecek oyun puanı kullanıcı 
için markayı farklı bir noktaya taşıyor. 
Standart Display : Bu başlık altında oyunların yer aldığı platformlarda standart, rich media ve video formatın-
da yayınlanan modeller yer almaktadır. 
Oyuncular oyunlara birçok farklı platformdan ulaşabilirken pazarlamacıların da onlara ulaşabileceği seçenek  
çok fazla. Markalar için önemli olan ise buradaki doğru oyunda doğru çözümü bulabilmek.
İş ortaklarımız, Türkiye’nin ve dünyanın en büyük oyun şirketleri. Bu işbirliklerimiz  ile ayda 18 milyondan fazla 
Türk oyuncunun farklı platformlarda en çok oynadıkları oyunlar üzerinde markanız için en doğru çözümleri 
bulmak ve yaratmak bizim işimiz
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