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O bir blogger. Kadınlar
için kozmetik ve moda
dünyasından öneriler sunuyor
blogunda. Televizyonda
gündüz kuşağında katıldığı
programlar dolayısıyla ciddi bir
hayran kitlesi var. Herkes onun
tarzının ne kadar kendine özgü
olduğunu konuşuyor ve ondan
ilham alıyor. Bade hissettiği
sorumlulukla ama en çok da
işine duyduğu aşkla, sürekli
araştırıyor, deneyimliyor,
paylaşıyor.

O bir anne... 2 yaşında
çok tatlı bir kız çocuğunun
annesi. Duru biraz da
ailenin ilk torunu olmasının
etkisiyle el bebek gül bebek
büyüyor. Ev işleri, Duru’nun
bakımı Gökçe’nin bütün
gününü alıyor. Arkadaşları
Gökçe’yi hamaratlığıyla,
şen kahkahalarıyla ve dost
sohbetleriyle tanıyor. Ne kadar
güzel olduğu konusunda ise
herkes hemfikir.

Esin
Bade
Gökçe

Gökçe

Esin

Bade

O bir iş kadını. Fazla
mükemmeliyetçi olduğunu o
da biliyor ama elinden başka
türlüsü gelmiyor. Bütün gün
toplantılar, iş görüşmeleri,
yeni projeler arasında mekik
dokuyor... Çok çalışıyor ama
insanlara gülümsemeyi de
unutmuyor. İş arkadaşları onu,
“iş delisi ama sevecen” bir
kadın olarak tanımlıyor.
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Her şey mükemmel olacak mı?
Gökçe yoğun bir günün tam ortasında. Arkadaşları bugün saat üçte onda buluşacaklar. Bir
yandan tarifini yeni aldığı damalı keki deniyor bir yandan ortalığı topluyor. Bu arada minik
Duru sürekli etrafında dolaşıyor, ve tabii onun istekleri söz konusu olunca diğer tüm işler
biraz beklemesi gerektiğini biliyor. Gökçe her şey yolunda gitsin istiyor. Arkadaşları onu yıllar
önceki gibi görmeli, küçük kırışıklardan eser kalmamalı... Gencecik pürüzsüz bir ciltle, taze bir
gülümsemeyle karşılanmalı misafirler.
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Bade televizyonda nasıl görünecek?
Bade, sabahları güne keyif kahvesiyle başlıyor... Önce mutlaka dünyada neler olup bittiğine göz
atıyor. Takip ettiği bloggerların sayfasını geziyor. O gün, saat üçte ulusal bir kanalda kadınlar
için yeni önerilerde bulunacak. Aklında ünlülerin tarzlarını nasıl basitçe uygulayabiliriz temalı
öneriler uçuşuyor. Hepsini bir araya toplamalı, uygun görseller bulmalı ve televizyona çıktığında
yine çok iyi görünmeli. Sıkı bir ciltle, pürüzsüz bir yüzle dikkatleri çekmeli...
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Esin bu işi alacak mı?
Sabah 7’de yollara düşüyor. İstanbul trafiğini dert etmiyor çünkü eşi arabayı kullanırken o yan
koltukta günü planlıyor. Saat 9’dan itibaren telefonlar çalmaya başlıyor... Mailler yanıtlanması
en acil olandan itibaren yanıtlanıyor. Saat üçte şirket için çok önemli bir ortaklık toplantısına
yetişmesi gerekiyor. Toplantı öncesi son şirket içi görüşmeler, son finansal değerlendirmeler
yapılıyor. Esin toplantıda harika görünmek istiyor. İnce çizgiler ve gözenekler onun mükemmellik
anlayışında yok o %100 pürüzsüz bir cildin peşinde. Bugün onun günü olmalı!
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Bade topladığı görselleri
rejiye teslim ediyor ve
makyaj odasına gidiyor...
Program boyunca çok doğal
ve ışıltılı görünmek istiyor.
Yanından hiç ayırmadığı
Magic Blur’u çıkarıyor ve
makyöze sadece birkaç pudra
darbesi bırakıyor. Magic
Blur ile Bade 40 saniyede
pürüzsüz, daha az kırışık ve
ışığı mükemmel dengelenmiş
bir cilde kavuşuyor. Bade’yi
izleyenler onun yine ne kadar
doğal, ve güzel göründüğünü
düşünüyorlar. Blog’unu takip
edenler Bade’nin sırrını zaten
biliyorlar, Magic Blur.

Gökçe’nin arkadaşları geldi.
Kek çoktan masadaki yerini
aldı. Duru öğlen uykusuna
dakikalar önce daldı.
Gökçe’nin makyaj için zamanı
yok ama Magic Blur var.
Hızlıca kremden bir parça
alıyor ve sürüyor. İşte sadece
40 saniyede hazır. Cildinde
küçük kırışıklardan eser yok ve
her zamankinden çok daha
genç görünüyor. Arkadaşları
“Sen hiç yaşlanmayacak
mısın?” diye takılıyorlar...
Gökçe yaşlanmamanın
mümkün olmadığını biliyor
ama uygun cilt ürünüyle alımlı
ve genç görünebileceğini de...

Esin
Bade
Gökçe

Gökçe

Bade
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Esin arabaya bindiğinde
gerçekten stresi en üst
noktaya ulaşıyor. Son dakika
aksiliklerinden ölesiye
korkuyor. Üstelik henüz
makyajını bile yapacak vakit
bulamadı. Çantasından
hemen Magic Blur’unu
çıkarıyor. 40 saniye sonra
artık kendisini daha iyi
hissediyor. Tek dokunuşla artık
hazır. Cildindeki gözenekler
gizlenmiş ve pürüzsüz...
Gidiyor ve işi alıyor. Üstelik
toplantıya katılan herkesin
gözü onun üzerinde. Çünkü
çok iyi görünüyor.
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Şimdi Magic Blur’un anında etkisini görme sırası sende...
Sen de anında etkiyle anında daha genç ve pürüzsüz bir cilde kavuşmak ister misin? Yeni Revitalift Magic Blur’un
opti-blur teknolojisi ile çizgi, kırışık ve gözeneklerinden anında kurtulabilirsin. Cildin daha genç bir görünüme
kavuşur ve kırışıklık görünümü günden güne azalır. Hadi şimdi ürünü deneme zamanı. Yalnız aradaki farkı görmek
için “önce” ve “sonra” fotoğraflarını çekmeyi unutma. Bu fotoğrafları kampanya sayfamızda, facebookta ve
#lorealblurile hashtag’iyle twitterda paylaşman bizi çok mutlu eder. Böylece sen de daha çok insanın bu farkı ve
yeniliği görmesine vesile olabilirsin.
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Bu sırrı arkadaşlarınla paylaşmaya ne dersin?
Aşağıda senin için birkaç etkinlik önerimiz var. Bu etkinliklerden sonra yapacağın paylaşımlarla sen ve arkadaşların
inanılmaz bir hediyeye kavuşabilirsiniz. Fikirlerinizi onbinlerce kadına ulaştırma şansına... Detaylı bilgi kampanya
sayfamızda...
En “pürüzsüz” selfie, en yaratıcı slogan
Ve işte büyük ödül!
Hadi en sevdiğin arkadaşlarını eve çağır. Onlar için gerçekten şaşırtıcı ve eğlenceli bir gün olacak. İstersen onları
buluşmaya çağırırken “bir sürprizin olduğunu” fısıldayabilirsin... Arkadaşların geldiğinde herkesten makyajlarını
temizlemelerini iste. Belki bunun için önden minik bir hazırlık yapabilirsin. Kendi makyaj temizleme ürünün ve
herkes için birkaç parça pamuk. Bir başka yol da arkadaşlarından makyaj yapmadan gelmelerini rica etmen.
Arkadaşların makyajlarını temizledikten sonra sırasıyla herkesin fotoğrafını çek. Ve sonra herkesten Magic Blur’u
denemesini iste. Aradan birkaç dakika geçtikten sonra herkesin yeniden fotoğraflarını çek.
Ürün sana ve arkadaşlarına ne hissettirdi? Cildinizde nasıl bir fark gözlemlediniz? Sizce en güzel özelliği ve diğer
ürünlerden farkı ne? Bunlara biraz kafa yormaya ne dersiniz? Hadi grup olarak kafa kafaya verin ve 2 slogan bulun.
Bu sloganı yazmanız için ihtiyacınız olan renkli kağıtları kutuda gönderiyoruz.

Ve selfie zamanı....
Ürünü kullandınız, sloganlarınızı buldunuz ve şimdi selfie zamanı. Hepiniz tek bir kadrajda yer alın. Kutudan çıkan
mesaj kağıtlarını ve kendi slogan kağıtlarınızı selfienizde göstermeyi unutmayın.
Loreal’in seçici grubu, en beğendiği selfie’deki tüm kişileri bir yıllık bakım ve makyaj ürünüyle ödüllendirecek. Buna
ek olarak arkadaşlarınızın ve sizin önce-sonra fotoğraflarınızdan seçim yapacak ve görüşleriniz onbinlerce kişiye
ulaşacak. Ne dersiniz harika iki fırsat değil mi?
Kutudan çıkan sample’ları ve indirim kuponlarını arkadaşlarınla paylaşmayı unutma!

Kampanya sayfamıza her zaman senin ve arkadaşlarının
“önce-sonra” fotoğraflarını yükleyebilirsin. Loreal Magic
Blur’un marka yüzü olacak kişi belki sensin, belki de senin çok
sevdiğin bir arkadaşın. Unutma bu bir güzellik yarışması değil,
bu sadece bakımlı ve iyi görünmekle ilgili...
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