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2014’ün Mecrası:
Tavsiye Evi
Yepyeni, capcanlı, bambaşka bir Mecra!

Türkiye’de ve Dünya’da bir İLK’i gerçekleştiren
“Tavsiye Evi”,
Tavsiye Melekleri ve markaları ile etkinliklerine
bomba gibi başladı!
2013 Ekim ayı’nda kapılarını açan bu güzel evde, her şey yeni ve tamamıyla gerçek! Evlerinizin sıcak ortamından hiçbir farkı yok. Evdeki herşeye dokunabilir ve herşeyi deneyebilirsiniz. Üstelik bu harika ev Türkiye’nin öncü markaları ile döşendi. Mutfakta Hafele,
Franke,Tefal ve Kütahya Porselen, Buzdolabı Migros ürünleri ve Dimes meyve suları ile
dopdolu, salonda Evmanya, Kütüphane’de Doğan Kitap, banyolarda Vitra, çocuk odasında Joker, TV’de D-Smart, Aydınlatmada Viko, dijital teknolojide Panasonic,Tavsiye Evi’nde
Melek Kanatlı Özel Yapım Duvarıyla gerçek deneyimler için meleklerini bekliyor!
Tavsiye Evi Nedir?
Tavsiye Evi bir Tavsiye Kanalı projesi. Türkiye’deki ilk ağızdan ağıza pazarlama ajansını
kuran WOMM (Word of Mouth Marketing)’un öncüsü Renan
Tavukçuoğlu’nun geliştirdiği, Reklamcı ve Girişimci Erdem
E. Tavukçuoğlu ile birlikte hayata geçirdikleri yeni bir mecra.
Evin temel misyonu teknolojiyle iletişimi birleştirerek markaları
kadınlar ile buluşturmak. E-mail Marketing, WOMM, Online
Research, Event marketing, Social Media Marketing,
Community Management, Broadcasting hatta Outdoor
çalışmalarını tek başına bünyesinde toplayan bu ev, içindeki
markalarıyla da göz dolduruyor.
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Siz de MELEK olmak ister misiniz?
Tavsiye Evi için tüm kadınlar birer melek. O yüzden adları Tavsiye Melekleri. Tavsiye Evi
de Tavsiye Melekleri’nin buluşma noktası! Bu güzel evin kapıları harika enerjileriyle gelen
bütün melekler için açık. Her etkinlik sadece 10 Tavsiye Meleği ile davet üzerine yapılıyor.
Bu yüzden eve katılmak için davetiye almak gerekiyor. Nasıl mı? Çok kolay. Hemen www.
tavsiyekanali.com adresine girip melek üye formunu doldurman yeterli.
Daha fazla bilgi için www.tavsiyeevi.com adresini tıklayın.
Youtube Channel: http://www.youtube.com/channel/UChiD2cnOSjfwe1Ka6WYnNsw
Facebook: https://www.facebook.com/TavsiyeEvi
Twitter: https://twitter.com/tavsiyeevi
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Tavsiye Evi’ni hem melek hem de profesyonel çalışmaları ile kullanan iki
blogerın görüşlerini aldık;
Banu Özkan Tozluyurt
Tavsiye Evi, bir kadının kendini çok özel ve önemli hissettiği nadide bir mekan.
Düşünsenize melek olarak kabul ediliyorsunuz ve size melek gibi davranılıyor.
Markalar, gelen konuklar, hemcinsleriniz ile hem yepyeni ürünleri deneyimliyorsunuz, hem tanışmak istediğiniz yazarlarla sohbet edip imza alıyorsunuz, değişik
atölye çalışmalarıyla yepyeni şeyler öğreniyor ya da öğretiyorsunuz ve paylaşımlarınızla pek çok meleğe de kanat oluyorsunuz. Kadınların doğal ortamda buluşup
hem sohbet ettiği hem de hayatına çok büyük katkılar yaptığı bu güzel mekana mutlaka uğramalısınız ama önce siz de melek olmalısınız.
Devlatşah Özcan
Dünyada herhalde en çok paylaşılan şey tecrübe olsa gerek. Eldivenden merdivene
almayı düşündüğümüz her şey için güvendiğimiz kişilere danışırız. İşte tavsiye evi
tam da bu danışma noktasında devreye giriyor. Hatta işi danışmaktan bir adım
daha öteye götürüp deneyimleyip karar vermenizi sağlıyor. Sıcacık ortamında sizin
gibi meleklerle bir araya gelip, bazen yeni çıkan bir ürün hakkında, bazen bir kitap
hakkında istişarelerde bulunup kararınızı vermenizi sağlıyor. Sizin göremediğinizi
gören, sizin fark etmediğinizi fark eden başka meleklerle bir arada olmaya olanak
veren Tavsiye Evi, kendi evinizden pek de farklı bir ortam değil. En azından ben kendimi evimde gibi hissettiğimi söyleyebilirim.
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