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Dedi ki, bugüne kadar tasar›m dünyas›nda önemli
roller üstlenmifl ve üstlenmekte olan kiflilerin
fikirlerini sizlere ulaflt›rmaya çal›flt›; tasar›m üzerine
düflünenlerin sözlerine ve ifllerine ›fl›k tuttu. Bu
say›m›z birbirine ba¤l› birkaç konu hakk›nda farkl›
fikirlere ev sahipli¤i yap›yor. Öncelikle, 'tasar›m
kavram›n›n kendi tan›t›m› yap›l›yor mu?' sorusuna
verilen baz› yan›tlar› inceledik. Daha sonra,
'tasar›mc›n›n reklam› ve promosyonu' konusunda
önemli bir mecran›n, self-promosyon
malzemelerinin son dönemdeki örneklerine bir
göz att›k. Bu konuda, 'do¤rudan postalama'ya
özel bir yer ay›rd›k. 10. say›m›z›-yani neredeyse
iki y›l›n eme¤ini- birlikte kutlamak için küçük bir
hediye (bir baflka bak›fl aç›s›yla self promosyon)
vermeyi unutmad›k. Hediyeniz, dedi ki kalemleri!

Peki, tasar›m›n
promosyonu yeterince
yap›l›yor mu?
Graphics International dergisi
tasar›mc›lara bir soru sordu: Tasar›m›n
tan›t›m›na, ne kadar önem veriliyor?
Ya da, sizce tasar›m kendi
promosyonunu yeterince yap›yor mu?
Clive Grinyer
Design Council tasar›m ve yenilik direktörü:

"Cevap 'Hay›r' olmal›. Tasar›m promosyonunun
ço¤unlu¤u zaten aç›k olan bir kap›y› itiyor ve s›cak
olan bir hedefi vuruyor. Bu da herkesin baflar›y›
kutlamas›n› ve kendini iyi hissetmesini sa¤l›yor. Mesaj
-amaç, tasar›m›n stratejik de¤eri- gözden kaçabiliyor.
Bu mesajlar, tasar›m› dekoratif çizgiler ya da yüzeysel
makyaj olarak gören ço¤unlu¤a ulaflabilmeli. Bu
ço¤unluk, tasar›m›n kendi de¤eri ve ifl ya da kurulufla
kataca¤› de¤er hakk›nda önyarg›lara sahip. Tasar›mc›lar
ve tasar›m yap›lar› bu ço¤unlu¤un içine girmeli, onlara
ulafl›p ba¤lant›ya geçmeli, aç›klamal› ve onlar› tatl›
sözlerle kand›rmal›. Bu ‹ngiltere'de tasar›m›n sinir
bozucu ama ayn› zamanda zorunlu görevlerinden biri."

Jason Holland
Head New Media kreatif direktörü:

"Online müflterilerle yaflad›¤›m deneyimler boyunca,
hâlâ tasar›m›n benim için sonradan akla gelen bir
düflünce oldu¤unu düflünüyorum. Ama fliflman parmakl›
flirket çal›flanlar›n› 'ma¤azalar›n›n önünü' markalar›
için alacaklar› en önemli evrimsel kararlardan biri
olarak görme konusunda nas›l e¤iteceksiniz? Bundan
alt› y›l önce, "Bir web sitesine ihtiyac›m›z var, de¤il
mi?" derlerdi. Dört y›l önce, "Hadi sitemizi broflür
yapmak d›fl›nda bir fleyler için de kullanal›m" dediler.
Geçti¤imiz birkaç y›l içinde de "Web sitemizi yapmas›
için kendi BT flirketimizi/ departman›m›z› kurduk ama
hiçbir fleye benzemedi, yard›m edin!" dediler. Web
kullan›c›lar›n›n tüm medya kullan›c›lar›ndan daha
fazla haf›zaya sahip oldu¤unu fark ettim. E¤er
edindikleri ilk izlenim beklentilerini karfl›lamazsa, o
zaman tatmin olmadan ayr›l›yorlar ve bir daha da geri
dönmüyorlar. Ama tabii çok daha kötüsü de olabilir:
Do¤rudan rakibe giderler. Rakip marka sadece bir t›k
ötede."
Ian Thompson
Thompson Design, director:

Hay›r. Burada, Yorkshire'da, s›k s›k tasar›m konusunda
bilinç ve sayg› yönünden çok kötü bir durumda
oldu¤umuzu hissediyoruz. Ve birçok flirket gibi yeni
bir müflteri için çal›flmaya bafllad›¤›m›zda, kendimizi
hizmetlerimiz aras›na 'tasar›m bilinci' program›n›
eklerken bulabiliriz. Design Yorkshire ad›nda bir
projeye dahil olduk. Bu projenin amac›, Yorkshire'›
tasar›m arac›l›¤›yla dünya çap›nda bir giriflimcilik ve
yarat›m bölgesi haline getirmek. Bu, Yorkshire'deki sevdi¤im bir yer ama yapt›¤› yeniliklerle ad›n›
duyurdu¤u pek de söylenemez- tasar›m bilincini ve
bunun bir sonucu olarak da gösterilen talebi art›racakt›r.
Bu konu hakk›nda endüstrimizi elefltiriyorlar ama bir
tasar›m toplulu¤u olarak hepimizin kataca¤› f›rsatlar
oldu¤unu düflünüyorum. ‹ngiltere'de tasar›m flirketi
say›s›, tasar›m talebinin çok daha üstünde ve güçlü bir
ticari araç oldu¤unu bildi¤imiz tasar›m› tutkulu bir
flekilde savunmaktan baflka çaremiz yok. Pazar ancak
böyle genifller.

Tasar›m, yüzeysel moda
yetene¤inden çok, anlaml› marka
fark› yaratma konusundaki
baflar›s›yla ölçülür ve tasar›m
endüstrisinin gelece¤i
kucaklamas› gerekir.

Andy Knowles
Jones Knowles Ritchie'nin orta¤›:

"Bence ifl dünyas›nda tasar›m kullan›m› konusunda çok
daha fazlas› yap›labilir. Buna dan›flmanlar›n
müflterilerini 'tasar›m› uygulama arac›ndan çok, bir
stratejik araç olarak kullanmalar›' konusunda ikna
etmeleri de dahil. Yüz yüze geldi¤imiz sorunun bir
k›sm›, birçok tasar›mc›n›n tasar›m› bir endüstriden
çok, meslek olarak görmesinden kaynaklan›yor. Bu
da flu demek: Tasar›mc›lar ifllerini müflteriye hizmet
ve kurumsal düflünce tasar›m paketinin bir
parças› olarak de¤il, bambaflka bir fley olarak alg›l›yorlar.
Bu yaklafl›m, her geçen gün sadece yetenekli bir
sa¤lay›c› ile yetinmeyip gerçek bir ortak aray›fl›na
giren günümüz ulusal ve küresel müflterilerinin
ihtiyaçlar›n› yans›tm›yor. Bugünün bilgili müflterileri
için tasar›m›n yan› s›ra h›zl› davranmak ve stratejik
düflünme yetene¤i de ayn› derecede önemli, çünkü
hepsi, marka görünürlü¤ünün ifllerini büyütme
konusunda oluflturaca¤› somut yararlar›n fark›ndalar.
Tasar›m, yüzeysel moda yetene¤inden çok, anlaml›
marka fark› yaratma konusundaki baflar›s›yla ölçülür.
Tasar›m endüstrisinin gelece¤i kucaklamas› gerekir.
Endüstri bugün bir dönüm noktas›na girmifl durumda.
Apple, Dyson, Orange ve Penguin gibi tasar›mlar›yla
par›ldayan markalar, marka mükemmeliyeti konusunda
di¤erlerine yol gösteriyorlar ve tasar›m dan›flmanlar›na
genifl ifl toplulu¤unda sahnenin ortas›na ilerlemeleri
için bir platform sunuyorlar. Soru flu: F›rsatlar› kendi
ç›kar›m›z için kullanacak kadar olgunlu¤a ve güven
duygusuna sahip miyiz?
Jason Edwards
Bark Design orta¤›:

"Günümüzde tasar›m›n promosyon araçlar›, tasar›m
gazeteleri ve dergileri gibi fleylerden olufluyor ve bunlar
spresifik olarak di¤er tasar›mc›lar ve tasar›m gruplar›na
sesleniyor. Grafik tasar›m›n promosyonunu ilerletmek
için, daha genifl kitlelere ulaflan daha baflka araçlar
bulmal›y›z. fiu anki ortamda tasar›m konusunda doyma
noktas›na gelmifl durumday›z. Potansiyel müflteriler
birlikte çal›flacaklar› tasar›mc›n›n kim olaca¤›na karar
verirken mesajlar›n› hedef kitleye en do¤ru yoldan
iletece¤ini düflündükleri tasar›mc›ya öncelik veriyorlar.
Bilinç eksikli¤i, müflterilerin hükümlerinin olmas›
gerekti¤i kadar bilgiye dayal› olmad›¤› izlenimini
veriyor. Bu, grafik tasar›m›n bildik gazetelerin
sanat/medya bölümleriyle entegrasyonu sonucunda
elde edilebilir. Grafik tasar›m her zaman çekicilikten
uzak ve halktan kopuk olman›n ac›s›n› çekmifltir. Yani
yukar›daki disiplinlerin zavall› kuzeni olarak görülme
e¤ilimindedir.

'Do¤rudan Postalama (direct mail)'
iflleri art›k do¤rudan çöp tenekesine
giden fleyler olmaktan çok uzakta.
Onlar- özellikle self promosyon
malzemesi olarak kullan›ld›klar›ndatasar›mc›lara ne kadar yarat›c›
olabileceklerini ispatlama f›rsat› veriyor.
Artomatic, Tim Milne
Graphics International

Do¤rudan postalama birçok insan›n akl›na artistik
anlamda büyük çabalar› getirmez. Ço¤u aç›p bakma
iste¤i yaratacak kadar ilginç de¤ildir. ‹flimize de pek
yaramazlar. Büyük bir k›sm›n› çöpe atar›z, bu da ciddi
bir ziyan anlam›na gelir. Bir gün oturdu¤um sokakta
bir evin kap›s›nda, "Biz pizza yemiyoruz" yaz›l› bir
ka¤›t gördüm. 'Tüm dünyayla paylaflmak için ilginç
bir ifade' diye düflündüm. Ancak daha sonra, bunun
komflular›m›z›n posta kutular›na her gün bilmem kaç
tanesi at›lan, ucuz paket servis el ilanlar›na karfl› bir
'ak›fl yavafllatma teflebbüsü' oldu¤unu anlad›m.
Kiflisel bak›fl aç›n›zla do¤rudan postalama olay›n› bir
'ziyan' ya da 'sald›r›' olarak görebilirsiniz (Hatta belki
sizce ikisi de ayn› anda mümkündür). Ziyan, çünkü
gereksiz... peki e¤er gereksizse, nas›l gerçekten
sald›rgan olabilir? Hepimizin kullanmakta özgür
oldu¤umuz bir çöp tenekesi var! Aç›kças› benim esas
düflündü¤üm, porno sektörü tan›t›m yöntemi olarak
do¤rudan postalamay› kullanmaya kalkarsa neler
olacak?
Do¤rudan pazarlamay› yerinde kullanmak, kesinlikle
hedef belirlemeyle ilgili bir fley; gün geçtikçe daha da
uzmanlaflmay› gerektiriyor ve eninde sonunda
istedi¤imiz fleylerin da¤›t›lmas›n› sa¤l›yor. Çöpe atar›z
ya da atmay›z, bu bize yollanan fleyin ne kadar çekici
ve sevimli oldu¤una ba¤l›. Bu da iflin yarat›c›l›¤›yla
ilgili bir fley.
Do¤rudan pazarlama ifllerinin eskiden kötü olmas›,
gelecekte de öyle olacaklar anlam›na gelmez. Hak
etti¤imiz ya da bekledi¤imizi al›r›z. Yollanan adete
verilen yan›tlar› ölçen e¤ilmez bükülmez formüller
yan›lt›c›d›r; hepsinin modas› geçmifltir. Belirli bir
rüzgâr fliddetinde yere ne kadar paraflütçü indirmek
gerekti¤ini ölçerken ordunun kulland›¤› formüllere
benzer: Nihai h›z ve ciddi yaralanma olas›l›¤›, yandan
gelen rüzgâr›n fliddetiyle artar; o halde hava rüzgârl›ysa,
yere yeterli say›da adam›n inebilmesi için uçaktan
gere¤inden fazla adam at›l›r.
Peki ya do¤rudan pazarlama yan›tlarla ilgili de¤ilse?
Ya onun görevi daha genifl ve karmafl›k bir mesaj›
iletmekse? Do¤rudan pazarlama ne çekiyorsa, verdi¤i
yan›tlar›n yeterli olup olmad›¤›n›n
de¤erlendirilmesinden çekiyor. Oysa televizyon,
seyircisinden sandalyeden kalk›p dükkânlara koflmas›n›
beklemiyor (ya da seyirciler böyle yap›yorlarsa da, bu
ölçülemiyor). Do¤rudan pazarlamay› karmafl›k,

sofistike, marka yaratan bir araç haline getirmek, onu
flu anda bulundu¤u yerden çok daha yukar›lara
konumlamak anlam›na gelebilir, fakat yay›n
mecralar›ndaki h›zl› de¤iflimler do¤rudan pazarlaman›n
geliflimi için uygun atmosferi haz›rlayabilir. Web
mecras› flu anda illallah demifl durumda, dijital
televizyon ise gayet sa¤l›kl›, gelecekte neler olaca¤›
konusunda bir tak›m ipuçlar› veriyor. Siz dijital
televizyon seyrederken onlar size yan›tlayaca¤›n›z
mesaj ve reklamlar yollayabileceklerini biliyorlar.
Televizyon gittikçe interaktif bir hale geliyor.
Bask›l› ifllerin bildik özellikleri -ki hepsi kal›c› ve
tarihidir- bugünün 'bilgi'siyle tam olarak uyuflmuyor.
Do¤rudan pazarlaman›n fiziksel do¤as› ve dokunsal
özellikleri hepimiz aras›nda güçlü duygusal bir iliflki
yarat›yor. Elimizdeki fley hakk›nda hissettiklerimiz,
bize onun söylediklerini dikte ediyor; markalar›n
kiflili¤i oldu¤unu kabul eden biriyseniz, onlar
hakk›ndaki hislerimiz, verece¤imiz karar› etkiliyor.
Do¤rudan pazarlaman›n yan›t almak yerine marka
yaratmas› gerekiyorsa, o halde iyi bir do¤rudan
pazarlama parças› kendi de¤erlerini evin tüm üyelerine
yaymay› sürdürecek demektir. Do¤rudan pazarlama
malzemeleri de %0.02 gibi küçük geri dönüflüm
oranlar›ndan çok daha büyük nüfuz oran› iddia edebilir.
T›pk› sat›fl rakamlar›n›n fazlal›¤›ndan daha baflka
fleylere de güvenerek okuyucu profili çizen kitap ve
dergiler gibi.
Geçti¤imiz günlerde, Londra'daki Artomatic galerisinde
fikirlerini iletmek için tasar›m ve prodüksiyon
süreçlerini birlefltirip bütünlefltiren, yarat›c› do¤rudan
pazarlama ifllerini bir araya getiren bir sergiye, Open
Up'a ev sahipli¤i yapt›k. Arad›¤›m›z, kavramsal
anlamda düflünülmüfl, görsel ve mekanik çözümlere
ulaflm›fl fikirler... ki onlarla iliflki kurdu¤unuz an
arkas›ndaki tüm hissi kavrayabilirsiniz.
Bu tür ifllerle art›k yaln›zca do¤rudan pazarlama
ajanslar› de¤il, tasar›m gruplar› da ilgileniyor. Özel
projeler üretiyorlar. Ço¤u bir ajans›n verdi¤inden daha
büyük bir yarat›c› özgürlü¤ün tad›n› ç›kar›yor.
Self promosyon malzemeleri, do¤rudan pazarlama
için harika bir kuluçka görevi görüyor. Do¤rudan
pazarlama farkl› fleyleri farkl› kiflilere söyleme görevi
aç›s›ndan büyük bir potansiyel oluflturuyor. Bu fleyler
art›k resimler ve sözlerin ifade etti¤inden daha fazlas›n›
ifade edebiliyor.
Sonuçta bir çok insan için do¤rudan postalama yarat›c›
bir alan olarak düflünülmeyebilir, oysa onu iyi
kullananlar di¤erlerinin ulaflamad›¤› yerlere
ulaflabiliyorlar. Elektronik dünyadaki de¤ifliklikler
bizim fiziksel fleyleri görüflümüzde temel bir kayma
yaratacak. T›pk› bas›m endüstrisinde yaratt›¤› gibi.
Do¤rudan postalamada tamamen yeni bir his yaratma
potansiyeli var. Ve yarat›c›lara sundu¤u f›rsatlar s›n›rs›z.

En çok tercih edilenler yine defterler,
günlükler ve takvimler...
Herkes en iyisinin bile bir gün çöp
tenekesini boylayaca¤›n› bilse de...
Kendini tan›tman›n tek yolu bas›nda yer almak
de¤il. Pamela Buxton dünyaya kim oldu¤unuzu
ve nereden geldi¤inizi göstermenin alternatif
yollar›n› inceliyor. Çeflitli örneklerle...
Herkes müflterisini içinde zekâ parçalar› olan self
promosyon malzemeleriyle etkilemek ister. Ama e¤er
tasar›mc›ysan›z, müflterinizin masas›nda biraz daha
yer için birbirini itip kakan ak›ll›ca tasarlanm›fl bir
sürü günlük, takvim ve defterin aras›nda kendi izinizi
nas›l b›rak›rs›n›z? Çok fl›k görünen ve efli benzeri
olmayan yarat›c› gücünüzü kusursuz bir biçimde
gösteren, ama an›nda bir tarafa f›rlat›labilecek bir fleye
hat›r› say›l›r miktarda zaman ve para yat›rarak m›? Ya
da baflka bir yol izleyip kendi tasar›m yeteneklerinizi
sergilemek yerine seminer, konuflma ya da sergi gibi
müflterilerinizin de ilginç bulaca¤› bir etkinlik
düzenleyerek mi?
Bir tek do¤ru yol yok. Ama çözüm yolu -bu ister bir
nesne, ister bir deneyim olsun- ayn› zamanda hem
faydal› hem de yarat›c› bir fley yapmaktan geçiyor.
Yo¤un rekabete ra¤men, tasar›mc›lar için yarat›c›l›klar›
konusunda bir platform oluflturmas› aç›s›ndan günlük
ve takvimler, en popüler kendini tan›tma araçlar›n›n
aras›nda yer al›yor.
10. y›l›na giren UNA'n›n günlükleri kesinlikle herkesin
sahip olmak isteyece¤i türden bir promosyon arac›
olman›n yan› s›ra, düzenli olarak en büyük tasar›m
ödüllerini topluyor. "Bir arma¤an, ama ayn› zamanda
bize flöhret de getirmeli ve ad›m›z› göz önüne ç›karmal›"
diyor UNA ortaklar›ndan Hans Bockting. "‹nsanlar›n
sahip olmak isteyece¤i bir obje ve bizim için de gurur
kayna¤› olmal›." UNA'n›n 2001 y›l› günlü¤ü New
York Art Direktörleri Kulübü Alt›n Ödülü ald› ve
birkaç tanesi de Amsterdam'daki Nijhof & Lee'de
sat›ld›.
UNA'n›n günlükle elde etti¤i hat›r› say›l›r baflar›ya
ra¤men, Trickett and Webb'in takvimi belki de tüm
tasar›mc› takvimleri aras›nda en ünlü ve de kal›c› olan›.
22 yafl›ndaki bu takvim büyük talep görüyor. Pahal›
prodüksiyonlar›n her biri belli bir temaya sahip, örne¤in
2001 günlü¤ünün temas› 'karfl›tlamalar'. Trickett and
Webb, büyük formatl› takvim için her ay bir illüstratör
at›yor ve illüstratörlerle matbaac› Augustus Martin'in
masraflar›n› paylaflt›¤›, insanlar›n üzerine yaz›lar
yazabilece¤i bir ikinci küçük masa takvimi tasarl›yor.

"Müflterilerin bize yapmam›z için para vermeyece¤i
her fleyi yapabiliyoruz... Bunun biraz da kendimizi
göstermek için bir f›rsat oldu¤u söylenebilir" diyor
Lynn Trickett. ‹llüstratörler genellikle do¤rudan takvim
kanal›yla ifl bulurken Trickett, bunun ifl kazanmaktan
çok, uzun dönemli iliflkiler kurmak gibi bir faydas›n›n
oldu¤una inan›yor.
Navy Blue, Thunk'la pek aç›k olmayan, ama daha
uyar›c› olup olmad›¤› tart›fl›labilir bir self promosyon
yaklafl›m› benimsiyor. Thunk, alg› ve gerçeklik temas›
üzerine gerçeküstü ve bilmece gibi hem yaz›l› hem de
görsel katk›larla sar›l›, sadece bir kere ç›kan bir dergi.
'Thunk sizin için; ondan istediklerinizi alman›z için
sizi davet ediyoruz' diyor 5.000 tane bas›lmas› istenen
ve önümüzdeki y›l etkileflimli bir projeyle devam›
gelecek vakum paketli derginin sade beyaz kapa¤›ndaki
metin.
"Kendimizle ilgili bir fleyler yapmak istedik,
müflterilerimizle de¤il" diyor insanlar› flirket hakk›nda
haberdar etmeyi ve ayn› zamanda ilginç ve yararl›
bulacaklar› fleyler yapmay› hedeflemifl olan Thunk
editörü Chris Bird. "Sürecimizi anlatmas› ve bir fleyler
hakk›nda düflünmeyi nas›l sevdi¤imizi göstermesi
aç›s›ndan önemli... Ayn› zamanda ortak bir ürün oldu¤u
için de ne tür çal›flmadan hoflland›¤›m›z›n bir göstergesi"
diye ekliyor. "‹fl konusunda bize baz› kap›lar açt›,
çünkü di¤erlerinden son derece farkl› görünüyor. E¤er
insanlar 'Bu son derece ilginç' diye düflünürlerse, bence
yeterlidir."

Pentagram ise galeri ve yay›nlar› kanal›yla daha genifl
bir yaklafl›m benimsiyor. Ortaklar, her ay foto¤rafç›lar›n,
tasar›mc›lar›n ve sanatç›lar›n ifllerinin kar›fl›m›ndan
oluflan bir sergi ve konferans program›n›n
küratörlü¤ünü dönüflümlü olarak üstleniyorlar. Son
gösterilerde küratörlü¤ü Fernando Gutiérrez taraf›ndan,
Pentagram Galerisi' nde yap›lan bir sergi, Colors
dergisinin sayfalar›nda yer ald›. Pentagram'›n
çokdisiplinli do¤as›n› örneklendirmenin yan› s›ra
kültürel kimlik bilgilerini destekleyen sergi ve kiflisel
görüfller, müflterileri e¤lendirmek ve halktan kiflilerle
tan›flmak için kullan›lan yararl› f›rsatlar. "Galeriyi
kendimizi tan›tmak için kullanm›yoruz. O mekândan
kira alm›yoruz; para kazanmak için yapt›¤›m›z bir fley
de¤il bu" diyor Pentagram ‹letiflim Müdürü Annalex
Milton. "Burada çal›flan tasar›mc›lar için güzel bir fley.
Bir galerileri var ve oradaki listelerde ad›m›z›
görüyoruz."
Kitap yay›nc›l›¤›nda da Pentagram, neredeyse kurum
haline geldi. Pentagram Papers, Savoy Oteli'ndeki
›fl›klar, puro kâ¤›tlar› ve para kadar belirsiz konularda
yay›m yapan en ünlü yay›mc›. Ayn› zamanda Feedback'i
ç›kar›yor. Feedback, parlak sar› bir do-it-yourself
rehberi; içinde dünya çap›nda yemek yenecek ya da
kal›nacak yerlerle ilgili tavsiyeler bulunuyor. Konulara
en çok katk›da bulunanlar grubun kendine özgü ve
d›fla dönük do¤as›n› destekleyen çal›flanlar, müflteriler
ve arkadafllar...

Pentagram Galerisi'ninkine benzer bir tarzda Karen
Millen'a yapt›¤› perakende tasar›mlar›yla tan›nan
Marka dan›flmanl›¤› yapan Bamber Forsyth'›n
içmimar Brinkworth, Londra'da bir al›flverifl merkezi
pazarlama aktiviteleri, pazarlamadan sorumlu baflkan olan Whiteley'de 'Brinkworth Sunar' manfleti alt›nda
Thom Newton'a göre hem ilginç hem de müflterileri
di¤er sanatç› ve tasar›mc›lar›n da tan›t›m›n›n yap›ld›¤›
için do¤rudan yararl› olma çabas› içinde. "E¤er birine bir ma¤aza vitrininin küratörlü¤ünü yapmak gibi son
bir fley postalayacaksan›z, bu ya ilgilerini çeken ya da derece s›rad›fl› bir ad›m att›. Burada Pentagram
çabuk kullan›p atabilecekleri bir fley olmal›. Masa
Galerisi'ne benzer bir flekilde, son zamanlarda
günlükleri ve takvimler yapmak e¤lenceli olabilir, ama ünlenmeye bafllayan Kavel Rafferty ve Si Sapsford
herhangi bir pazarlama de¤erleri yoktur" diyor Newton. gibi ilginç ya da ilham verici sanatç›lar› seçiyor.
Bamber Forsyth, büyük formatl› ve bilgilendirici bir "Brinkworth'te sanat› kültürümüzün önemli bir parças›
bülten olan Identity Matters tarz› do¤rudan sat›fl amac› ve tasar›m için ilham verici bir kaynak olarak görürüz...
gütmeyen bilgilendirici yay›nlar›n ve daha genç
Düflüncemiz, sanatç›lara sergileme f›rsat› vermek ve
müflteriyi anlamak gibi yararl› konular hakk›nda verilen caddelerin s›radan hayat›na biraz da olsa s›rad›fl› olan›
seminerlerin birleflimini tercih ediyor.
enjekte etmektir düflüncemiz" diyor direktör Adam
Brinkworth.
"Müflterilerin sadece %10'u yollad›klar›m›z› ciddiye
al›p okuyor, okuduklar› zaman da onlara bir fley satmaya Bu övgüye de¤er yaklafl›m, müflterilerin faydal› ya da
çal›flmay›p zaman ve param›z› bu tür konulardan
ak›lda kal›c› olarak nitelendirebilecekleri bir kaynak
bahsetmek için harcam›fl oldu¤umuza inanam›yorlar" gibi davranarak, onlar›n kalbine dolayl› yoldan ulafl›yor.
diyor Newton. "Bunu iyi kalpli oldu¤umuz için
Ama daha h›zl› sonuçlar isteyen tasar›mc›lar ve kendini
yapm›yoruz; çok daha genifl ve uzun vadeli bir bak›fl
göstermek için f›rsat arayanlar için: en çok tercih
aç›s› var burada. Hak etti¤iniz müflterileri elde edersiniz. edilenler yine defterler, günlükler ve takvimler... Herkes
E¤er kendinizi düflünceli, fikirleri dürten, yüzü gelece¤e en iyisinin bile bir gün çöp tenekesini boylayaca¤›n›
dönük bir dan›flmanl›k flirketi olarak konumland›r›rsan›z, bilse de...
o zaman dikkatinizi çekti¤iniz müflteriler de onlar
olacakt›r."

