


merak edenler için



Meraklı Kediyle Tanışın

Hiç soru ve ünlem işaretlerinin nereden geldiklerini merak ettiniz mi? Biz ettik. Merakımız bizi, tam da kedi-
lerden bekleyeceğimiz bir hikayeye götürdü. Ve tabii ki yine kalplerimiz eridi.

Efsaneye göre Antik Mısırlılar, kuyruk hareketlerine bakarak kedilerin hangi duruma, nasıl bir tepki vere-
ceklerini okuyabiliyorlardı. Buna göre kedi eğer merak ediyorsa, kuyruğu, bugün bildiğimiz soru işareti
şeklini alıyordu; şaşırırsa, ünlem…

Kedilere dair birçok güzel hikaye gibi, bu hikaye de sadece bir şehir efsanesi. Ancak merakı ve merakın
sonunda bizi bekleyen o şaşırtıcı etkiyi, daha iyi özetleyebilen başka bir hikaye bulamazdık. Tıpkı küçük bir
merakla başlayıp büyük etkiler yaratan kampanyaların hikayeleri gibi…

Yoksa, onlar da birer şehir efsanesi mi?

İşte bu soru, Curious Felis fikrinin fitilini ateşledi: Zihnimizin en üstüne yerleşen, kalplerimizi çalan ve elimizi
cüzdanımıza götürmemize vesile olan kampanyaların pek de göz önünde olmayan hikayelerini, gün
yüzüne çıkaracak bir yarışma!

Curious Felis, etkisini kanıtlamış kampanyaların ardındaki stratejileri ve stratejistleri ödüllendirmek için
geliyor. Peki bunu nasıl yapacağını merak ediyor musunuz? Sizi, bir sonraki sayfaya alalım o halde.



Odak Noktamız:
Merak Uyandıran Stratejiler

Etkili bir kampanya, çoğu zaman, kendini anlatmaya ihtiyaç duymaz; onu beynimizde ve
kalbimizde hissederiz. Ancak bunu nasıl başardığını pek düşünmeyiz. Bu yüzden, gönlü-
müzü fetheden kampanyaların yaratıcı stratejileri göz önünde değildir.

Curious Felis, işte bunu değiştirmek için var. Artık hiçbir iyi strateji gözden kaçmasın, me-
raklı gözler incelikle işlenmiş bir stratejinin güzelliğine doyasıya varsın istiyoruz. Curious
Felis ile yaratıcı stratejileri ve onları yaratan stratejistleri su yüzüne çıkarmayı hedefliyoruz.



Sayılardan Çok Daha Fazlasını
Merak Ediyoruz

Zihinlerde yer edinen, gönüllere giren kampanyaların etkisi sayılara da yansır. İçgörüsüyle
şaşırtan bir çalışmanın iş sonucuyla da şaşırtması beklenir. Ancak yine de sayılar, bir
kampanyanın başarısını ölçmek için tek başına yeterli değildir. Oyunun kurallarını değiştiren
bir stratejinin etkisi, kendini, bir yarışma döneminden çok daha sonra gösterebilir. Bu
yüzden Curious Felis’te biz, sürece odaklanıyoruz ve sektöre ilham verecek stratejilerin
peşine düşüyoruz.

Fakat…

Bu iş sonuçlarına önem vermediğimiz anlamına gelmiyor.



Vizyonumuz
Türkiye’nin ve bölgenin en saygın yaratıcılık yarışmalarından biri olmak.

Misyonumuz
Etki bırakan yaratıcı stratejileri ve stratejistleri daha görünür kılarak
strateji disiplinin saygınlığını artırmak ve böylece pazarlama iletişi-
minde stratejinin ve stratejistlerin konumunu güçlendirmek.



Kategorilerimiz
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Önemli Tarihler

23/08
Başvuru Başlangıcı

01-05/10
Son Başvuru / Uzatılmış Son Başvuru

17/10
Kısa Listenin Açıklanması

06-10/10
Online Jüri Değerlendirmesi

20/10
Jüri Değerlendirme Toplantısı

11/11
Ödül Töreni



yeni başlayanlar için



Hangi Kategoriden Başvurmalıyım?
Hikayesiyle merak uyandıracak, etkisiyle şaşırtacak yaratıcı stratejinize en uygun kategoriyi seçmek için kategori
açıklamalarını lütfen dikkatlice okuyun.

Kategori #1: İçgörü ile Heyecanlandıranlar
Daha önce keşfedilmemiş ya da bilinen ancak bambaşka bir bağlamda yeniden hayat bulan içgörülerle (insight)
heyecanlandıranlar… Bu kategori sizin için.

Kategori #2: Ezber Bozanlar
Yenilikçi bir bakış açısıyla pazardaki kalıp yargıları sorgulayan (disruption); beklenmedik bir ses tonu ya da cesur bir
marka tavrıyla klişeleri yıkanlar… Bu kategori sizin için.

Kategori #3: Markayı Yeniden Konumlandıranlar
Yeni bir hedef kitle tanımı, değer teklifi ya da marka karakteri ile markanın var olan konumlandırmasına
(positioning) tazelik getirenler ya da markaya yepyeni bir yön çizerek (repositioning) markanın hem zihinlerdeki hem
de pazardaki konumunu değiştirenler… Bu kategori sizin için.

Kategori #4: Markayı Sıfırdan Yazanlar
Pazarda var olan ancak henüz yatırım yapılmamış bir markayı «marka»ya dönüştürenler ya da sıfır noktasından
başlayarak insanların satın almak isteyecekleri bir marka ortaya çıkaranlar… Bu kategori sizin için.

Kategori #5: Marka Amacı ile Harekete Geçirenler
Anlamlı bir sonuca ulaşmak için tüketicilerin içindeki aktivist ruhu (brand activism) ateşleyen ve onlara parçası
olabilecekleri bir amaç (purpose) verenler… Bu kategori sizin için.

Kategori #6: Global Düşünenler
Yerel pazarda etki yaratan bir stratejiyi ülke sınırlarının dışına taşıyanlar ya da bambaşka pazarların dinamiklerini
okuyarak o pazarlar için Türkiye’den strateji çizenler… Bu kategori sizin için.

Önemli Not: Curious Felis’e, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde üretilmiş stratejiler başvurabilir. Uluslararası markaların
küresel stratejileri doğrultusunda hareket eden ancak yerel dinamikler ve tüketici içgörüleri gözetilerek yeniden
yorumlanan stratejiler de Türkiye Cumhuriyeti’nde üretilmiş stratejiler kapsamında değerlendirilir. Birebir dil uyarlaması
(adaptation) yapılmış bir kampanyanın stratejisi ile başvuru yapanların vakaları değerlendirmeye alınmayacaktır.



Başvuru İçin Nasıl Bir Hazırlık Yapmalıyım?

Curious Felis’e başvurmak için beş sorudan oluşan tek sayfalık bir vaka formuna ve stratejinizi anlatan, üç
dakikayı geçmeyen bir vaka videosuna ihtiyacınız var.

+

Tek Sayfalık
Vaka Formu

Üç Dakikalık
Vaka Videosu



Vaka Formunda Nelere Dikkat Etmeliyim?

Curious Felis pazarlama sorunlarına yenilikçi çözümler getiren, mükemmel şekilde planlanmış ve olağanüstü sonuçlar
elde etmiş yaratıcı stratejileri ödüllendiren bir vaka yarışmasıdır. Bu nedenle başvurunuzun güçlü bir hikaye anlatıcılığıyla,
stratejinizi en doğru şekilde özetlediğinden emin olun. İşte vakanızı güçlendirecek birkaç ipucu:

İpucu #1: Problemi Doğru Tanımlayın
Yaratıcılığınızı kullanarak hangi problemi çözmeye çalıştınız? Problemin kaynağına nasıl indiniz? Tespitleriniz nelerdi? Bu
problemmarkanın geleceğini nasıl etkiliyordu? Güçlü bir vaka için problemin iyi bir yapı sökümünü yapabilmeniz önemli.

İpucu #2: Makul Hedefler Belirleyin
Hedefleriniz markanın, problemin çözümü için ne kadar hevesli olduğunu gösterir. Bu yüzden hedef büyüdükçe markanın
çözüme olan taahhüdü de büyür. Ancak hedeflerin «hayal» kurmanın ötesine geçmesi, gerçekleştirilebilir ve ölçülebilir
olması gerekir.

İpucu #3: Yaklaşımınızla Heyecanlandırın
Başkalarının görmediği bir içgörü mü keşfettiniz? Rekabetin cesaret edemediği bir yol mu denediniz? Yepyeni bir model
mi geliştirdiniz? Vakanız ne kadar taze ve ilham vericiyse, ödülü kucaklama ihtimaliniz de o kadar yüksek.

Kategori #4: Strateji ve Uygulama Arasındaki UyumuGösterin
İyi bir strateji sunumlarda kalmamalı, hayata geçebilmeli. Bu yüzden vakanızda belirttiğiniz stratejinin uygulamadaki
yansımalarını ispat edebilmeniz elzem.

Kategori #5: Sonuçsuz Kalmayın
Her kampanyanın ulaşmak istediği bir varış noktası vardır. Sizinki neydi? Oraya varabildiniz mi? Kıyısından mı döndünüz?
Yoksa hedeflerinizin birkaç durak ötesine mi geçtiniz? Sonuçlarla ilgili samimi olun. Bazen sürecin sonuçtan daha değerli
olabileceğini unutmayın.



Vaka Formundaki Adımlar Neler?

Vaka formu Stephen King’in Planlama Döngüsü modelini temel alan bir belgedir ve aşağıdaki
bölümlerden oluşur:

Adım #1: Neredeydik?
Bu bölümde başvuruya konu kampanyanın çıkış noktasında markanın hangi durumda olduğu
anlatılmalıdır. Markanın faaliyet gösterdiği pazarın yapısı ve dinamikleri, marka ve rakiplerin pazardaki
konumları, ürün ve hizmetleri, kurumsal arka planları, tüketicileri veya müşterileri, halihazırdaki pazarlama
faaliyetleri vb. ile ilgili olan ve kampanyanın çıkış noktasındaki durumu ortaya koyan bilgiler bu bölümde
verilmelidir. Eğer kampanya yeni bir marka, ürün veya hizmetle ilgiliyse hedef pazar ve bu pazardaki
rakiplerle ilgili benzer bilgiler paylaşılmalıdır.

Adım #2: Neden Buradaydık?
Bu bölümde markanın içinde bulunduğu durumun nedenleri tartışılmalıdır. Markanın ve rakiplerinin
bulundukları konuma etki eden, güçlü ve zayıf yönlerini oluşturan faktörler nelerdir? Bu nedenlerin ve
faktörlerin nasıl tespit edildiği, hangi verilerden hangi yöntemlerle süzüldüğü, nasıl bir çözümleme süreci
sonucunda ortaya çıkarıldığı gösterilmelidir.

Adım #3: Nerede Olmak İstiyorduk?
Bu bölümde markanın bulunmak istediği konum tartışılmalıdır. Bulunmak istenen konum pazarda ve
tüketicilerde hangi değişimlerin yaratılmasını gerektirmektedir? Bu değişimler nasıl belirlenmiştir; marka,
kategori, kanallar ve tüketicilerle ilgili bilinen hangi gerçeklere dayanmaktadır; neden makûldür? Pazar
payı, marka algısı, kârlılık, kategoriyi büyütme, müşteri/ziyaretçi/kullanıcı artışı, müşteri memnuniyeti ve
sadakat, müşteri değeri, yeni ürün geliştirme başarısı vb. hangi hedeflerle nasıl ilişkilendirilmiştir?



Vaka Formundaki Adımlar Neler?

Adım #4: Oraya Nasıl Ulaşabilirdik?
Bu bölümde pazarda bulunmak istenen konuma ulaşmak ve yaratılmak istenen değişimleri yaratmak için
kampanya kapsamında nasıl bir yol izlendiği, kimlerin hedeflendiği, hangi uygulamaların hayata
geçirildiği tartışılmalıdır. Hedef kitle kimdir, nasıl belirlenmiştir? Hedef kitlenin davranış ve tutumları
üzerinde nasıl bir etki yaratılmak istenmiştir? Hedef kitleye dair nasıl bir içgörü geliştirilmiştir? Bu içgörü
kullanılarak hangi kreatif uygulamalar üretilmiştir? Hedef kitleye ulaşmak için hangi kanallar ve mecralar
tercih edilmiştir, bu tercihlerin sebepleri nelerdir?

Adım #5: Ulaşabildik mi?
Bu bölümde kampanyanın sonuçları tartışılacaktır. Kampanya hedef kitlede ölçümlenebilir nasıl bir etki
yaratmış, belirlenen pazarlama ve iş hedeflerinin gerçekleşmesine nasıl katkı sağlamıştır? Kampanyanın
ne kadar başarılı olduğunu, kabul görmüş ölçümleme araçlarıyla somut bir şekilde ortaya koyan verilerin
paylaşılması gerekir. Verilerin kampanya öncesi ve sonrasındaki durumu göstermesi, ticari sonuçlara yer
verilmesi ve kaynak belirtilmesi kuvvetle önerilir. Kampanya sürecinde elde edilen öğrenimler de bu
bölümde paylaşılmalıdır.



Önemli Hususlar

Vaka Formu

Vaka formu markanın durumunu, kampanyanın hedeflerini, stratejik düşünce sürecini,
geliştirilen içgörüyü, uygulama tarafında yapılan tercihlerin nedenlerini ve kampanyanın
sonuçlarını açık ve net bir şekilde ortaya koymalıdır. İddialar ve tespitler verilerle
desteklenmelidir. Formu doldururken sade bir dil kullanılmalı, süslemelerden kaçınılmalıdır.

Vaka metni en fazla 750 kelimeden oluşabilir. Başvuru sahipleri bu toplam kelime sayısı
sınırına uydukları sürece vaka formunun farklı bölümlerini diledikleri uzunlukta
doldurabilirler.

Jüri, başvuruları değerlendirirken öncelikle vaka formunu göz önünde bulundurur, vakanın
nasıl işlendiğine dikkat eder. Bu yüzden başvuru sahiplerinin vaka formunu doldururken
anlatıma özen göstermeleri kuvvetle önerilir.



Önemli Hususlar

Vaka Videosu

Vaka videosu başvuruya konu stratejinin özetlendiği, can alıcı noktalarının ön plana
çıkarıldığı ve kampanya öğrenimlerinin paylaşıldığı bir belgedir. Başvuru sahiplerinin
videoda yer alarak stratejilerini jüriye sunmaları, stratejinin hangi bakımlardan farklı ve
yenilikçi olduğunu göstermeleri ve sektöre nasıl bir yeni bakış açısı kazandırabileceğini
anlatmaları beklenir.

Vaka videosunun süresi en fazla 3 dakika olmalıdır. Başvuru sahiplerinin videoda vaka
formunun bölümlerini oluşturan beş soruya, formdaki sıra ile cevap vermeleri gerekir.
Sorular aynı sıra ile cevaplandırıldığı sürece başvuru sahiplerini anlatımlarını diledikleri gibi
şekillendirebilirler.

Vaka videosunun dosya büyüklüğü en fazla 100 MB olmalı, dosya Video: MP4 + H.264,
Audio: MP3 olarak encode edilmelidir. DVD, Windows Media Video, QuickTime veya diğer
formatlardaki film dosyaları kabul edilmemektedir.



Önemli Hususlar

Ekler

Başvuru sistemine vaka formu ve vaka videosuna ek olarak kampanya uygulamalarının yer
aldığı bir adet video ve bir adet görsel yüklenebilir.

Ek videonun süresi en fazla 2 dakika, dosya büyüklüğü en fazla 100 MB olmalıdır. Görüntü
ve ses tek dosya halinde olmalı, dosya Video: MP4 + H.264, Audio: MP3 olarak encode
edilmelidir. DVD, Windows Media Video, QuickTime veya diğer formatlardaki film dosyaları
kabul edilmemektedir.

Ek görselin boyutları en fazla 5000 X 5000 piksel, dosya büyüklüğü en fazla 10 MB, dosya
türü JPEG veya PDF olmalıdır.



Önemli Hususlar

Katılım Koşulları: Öne Çıkanlar

Yarışmaya yalnızca 01 Ocak 2020 – 01 Ekim 2021 tarihleri arasında uygulamaya konan ve
uygulama döneminin en az yarısı bu tarih aralığına denk düşen çalışmalar ile başvurulabilir.

Yarışmaya katılacak çalışmaların reklamveren firma onayı ile, kampanya şeklinde, ticari
iletişim kanalları kullanılarak uygulamaya konmuş olması gerekir.

Yarışma reklamveren firmalar adına pazarlama iletişimi odaklı stratejik planlama
faaliyetlerinde bulunan her tür ajans, danışmanlık şirketi ve bağımsız danışmanın
başvurusuna açıktır.

Aynı çalışma ile birden çok kategoriye başvurulabilir. Başvuru sahipleri bu durumda her
kategori için aynı başvuru malzemelerini kullanabilir veya başvuru sistemine farklı
kategoriler için farklı başvuru malzemeleri yükleyebilirler. Bu durumda vaka formunun
yeniden düzenlenerek çalışmanın başvurulan kategoriyi yansıtan özelliklerinin ön plana
çıkarılması önerilir.

Detaylar için lütfen Curious Felis yönetmeliğini inceleyin.



Curious Felis 2021 Komitesi

Berkant Avcı Medina Turgul DDB Yönetici Strateji Direktörü
Ceren Şehitoğlu Tribal Worldwide İstanbul Stratejik Planlama Direktörü
İsmail Seval newton.ddc Kurucu Ortak
Pamir Gündüz Senfonico Stratejik Planlama Direktörü
Toygun Yılmazer TBWA\İstanbul CSO
Yusuf Muslubaş Mullen Loewe Yönetici Strateji Direktörü



Curious Felis 2021 Jürisi
Jüri Başkanı

Berkant Avcı Medina Turgul DDB Yönetici Strateji Direktörü

Jüri Üyeleri

Alper Eroğlu Unilever İran, Orta Asya ve Kafkasya, Güzellik ve Kişisel Bakım Kategorisi
Pazarlama Direktörü ve Unilever Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi
Alper Özcan Kantar Marka Stratejisi Lideri
Aslıhan Anarat The&Partnership & m/Six Genel Müdür
Berra Katlav Alametifarika Stratejik Planlama Direktörü
Bilge Çiftçi Eczacıbaşı Tüketici Ürünleri CMO
Birçim Öztaşkın Publicis Group Yönetim Kurulu Üyesi
Ceren Sağlam Curious Kurucu
Ceren Şehitoğlu Tribal Worldwide İstanbul Stratejik Planlama Direktörü
Damla Bal Sesli Harfler / Isobar Yaratıcı Strateji Direktörü
İsmail Seval newton.ddc Kurucu Ortak
Leslie Krespin 4129Grey / AKQA Strateji ve Müşteri İlişkilerinden Sorumlu Ajans Başkan Yardımcısı
Özgü Özbek Kariyer.net Ürün Pazarlama Yöneticisi
Pamir Gündüz Senfonico Stratejik Planlama Direktörü
Pelin Aydın Ogilvy Stratejik Planlama Direktörü
Pelin Aydoğdu Danone SN Türkiye CMO
Viktor Kuzu Deeper Kurucu Ortak
Volkan Dalkılıç Havas ECD
Yusuf Muslubaş Mullen Loewe Yönetici Strateji Direktörü
Zeynep Bortaçina Publicis Stateji Başkanı



Sonuncusu Ama En Önemlisi

Kazanan vakalar, dünyanın en saygın reklam araştırma kuruluş-
larından WARC’ta listelenecek.




