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Twitter, Türkiyeli iş 
ortağını seçti 
Türkiye’deki reklam verenler, artık Twitter 
reklamlarını GenArt Medya üzerinden verecek.

200 milyon aktif kullanıcıya ulaşan Twitter’in Türkiye’deki resmi reklam 
satış ortağı Genart Medya oldu. Söz konusu işbirliği kapsamında, 7 
Şubat 2013’te bir basın toplantısı düzenlendi.  Genart Medya, ülkemizde 

Twitter’ın reklam ürünlerini sunan tek firma olarak faaliyet gösterecek. Türkiye’deki 
reklamveren firmalar (ajanslar veya markalar), Genart Medya aracılığıyla ürün ve 
hizmetlerini Twitter kullanıcılarına duyurabilecekler. Genart Medya aynı zamanda 
Twitter ürünlerinin daha etkin kullanımına ilişkin olarak, reklamverenler ve ajanslara 
yönelik eğitim çalışmaları da yapacak.

Genart Medya, Twitter’da “Promoted” kategorisinde yer alan tüm reklam modellerinin 
satışını Türkiye’de gerçekleştirebilecek. Bunlardan ilki, Promoted Tweets. Bunlar, 
Twitter akışında ya da arama sonuçlarında gözüken tweet’ler. Amaç bu tweet’lerin 
yayılmasını, RT edilmesini sağlamak.
 

İkinci reklam modeli Promoted Account. Bu da Twitter takipçisi kazanmak için bir 
yöntem.
 
Üçüncü ve Türkiye’de en etkili olabileceği düşünülen reklam modeli ise Promoted 
Trends. Promoted Trends’de, belirlenen etiketler, 24 saat boyunca TT listesinde yer 
alıyor.

İş ortağına ilişkin yapılan basın toplantısında Genart Medya’nın Kurucu Ortağı 
C. Burak Yılmaz, “Twitter ürünlerinin en iyi 100 reklamcı tarafından kullanımını 
geliştirmek ve genişletmek konusunda liderlik etmek ilk planımızdır. Twitter’ın 
Türkiye’de tüm sektörlerde kullanılan, aktif bir dijital platform olmasını sağlayacağız” 
dedi.

Twitter Ajans ve Marka İlişkileri Başkanı Melissa Barnes ise “Bu işbirliği Twitter’ın 
‘Promoted Products’ ürünlerinin uluslararası yayılımında heyecanlı bir dönemin 
başlangıcıdır. Geçtiğimiz yıl, Twitter’ın Türkiye’deki aktif kullanıcı tabanının iki kat 
büyüdüğünü gördük. Bunun yanı sıra Coca-Cola gibi markalara daha geniş bir tüketici 
grubuyla iletişim kurma ve Twitter’ı pazarlama stratejilerine entegre etme imkânını 
vermekten dolayı heyecanlıyız” diye konuştu.

Günde 400 milyondan fazla tweet atan 200 milyonun üzerindeki aktif kullanıcısıyla 
Twitter, en önemli sosyal ağ olarak öne çıkıyor.  Ofisi olmayan bazı ülkelerde resmi iş 
ortağı seçen Twitter, ilk defa Kasım 2012’de Komli Media ile bir ortaklık gerçekleştirip 
Asya Pasifik bölgesinde hizmet verdi. Komli, Singapur, Malezya, Endonezya, Tayland 
ve Filipinler’de Twitter reklamlarının satışı için tek yetkili şirket oldu.
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