
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZİNGAT.COM’UN İLK REKLAM FİLMİ 
‘SANA YALAN SÖYLEDİLER’ YAYINDA 

 
 

Türkiye’nin akıllı emlak sitesi Zingat.com’un ilk reklam filmi ‘Sana Yalan Söylediler’ yayına girdi. 
Zingat.com; Nezih Muhit, Şehir Merkezi ve Taşınmaya Hazır Daire olmak üzere üç farklı konseptle 

izleyiciyle buluşacak.  
Ev arayanlar artık Zingat.com ile doğru evine kavuşuyor. 

 
 
Gayrimenkul sektöründe gerçekleştirdiği projelerle farkını ortaya koyan Türkiye’nin akıllı emlak sitesi           
Zingat.com’un ilk reklam filmi serisi ‘Sana Yalan Söylediler’ yayınlandı. Reklam filmi, gayrimenkul yatırımı             
yapmak isteyenleri bir sürprizle karşılaşmamaları ve doğru evi bulmaları için ‘ev almadan önce             
“Zingat’lamaya” davet ediyor.  
 
Türkiye’de özellikle dijital kanallar üzerinden yayınlanan gayrimenkul ilanları ile ilgili yalan ve yanıltıcı             
bilgiler üzerinden her yıl binlerce vatandaşımız mağdur oluyor.  
 
Türkiye’de gayrimenkul sektörü için yeni ve güvenilir bir buluşma noktası, referans ve bilgi kaynağı olan               
Zingat.com’un reklam filmlerinde nezih muhitte, şehir merkezinde ve taşınmaya hazır daire aldıklarını            
zanneden kişilerin hikâyesi anlatılıyor. RANDOMWORKS tarafından hazırlanan ve yönetmenliğini Arda          
Birkiye’nin gerçekleştirdiği reklam filmleri “Sana Yalan Söylediler” melodisi eşliğinde “Zingat.com ile           
Doğru Evine” mesajını veriyor. 
 
Zingat.com’un reklam filmi, 1 Kasım’dan itibaren televizyon ve radyolarda yayınlanmaya başladı.  
 
 
 
Reklam filmleri için: 
Zingat.com ile Doğru Evine - Sana Yalan Söylediler / Taşınmaya Hazır 
http://blog.zingat.com/zingat-com-ile-dogru-evine-sana-yalan-soylediler-tasinmaya-hazir/ 
 
Zingat.com ile Doğru Evine – Sana Yalan Söylediler / Şehir Merkezi 
http://blog.zingat.com/zingat-com-ile-dogru-evine-sana-yalan-soylediler-sehir-merkezi/ 
 
 
 
Zingat.com ile Doğru Evine – Sana Yalan Söylediler / Nezih Muhit 
http://blog.zingat.com/zingat-com-ile-dogru-evine-sana-yalan-soylediler-nezih-muhit/ 
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REKLAM FİLMİ KÜNYESİ 
 
MÜŞTERİ: ZİNGAT 
 
MARKA: ZİNGAT.com 
 
KAMPANYA ADI:  

1. Sana Yalan Söylediler - Taşınmaya Hazır 
2. Sana Yalan Söylediler - Şehir Merkezi 
3. Sana Yalan Söylediler - Nezih Muhit 

 
YARATICI YÖNETMEN: Mustafa Küçükkalıpçı, Pınar Kurt 
 
YARATICI GRUP: Çağlar Uzunca, Onur Ünal 
 
MARKA TAKIMI: Didem Soydan Özcıbır, Seçil Kök 
 
STRATEJİK PLANLAMA: Ceylan Eren 
 
AJANS PRODÜKTÖRÜ: Nilay Ciğit 
 
YAPIM ŞİRKETİ: RANDOMWORKS 
 
YÖNETMEN: Arda Birkiye 
 
 
Zingat.com Hakkında: 
REIDIN ve Doğuş Grubu işbirliğiyle 2015 yılında faaliyete geçen Türkiye’nin akıllı emlak sitesi             
Zingat.com, kaliteli hizmet ve şeffaf bilgi anlayışını benimseyerek gayrimenkul profesyonellerini ve           
bireyleri doğru, kapsamlı referans bilgilerle aynı çatı altında buluşturan güvenilir bir gayrimenkul bilgi             
ve pazarlama platformudur. Türkiye'de gayrimenkul sektörüne yatırım yapanlar, gayrimenkul         
satanlar/kiralayanlar, yeni ev arayışında olanlar, bu sektörden profesyonel kazanç sağlayanlar için bir            
buluşma noktası ve referans bilgi kaynağıdır 
 


