
TRENDDESK'‹N YORUMU:
"Tecrübe Av›" hayat›n tüm alanlar›na yay›l›yor. Vahfli do¤a kamp›nda unutulmaz bir tatil geçirmek için befl
y›ld›zl› otel fiyat› ödeyen turist (Luxury Camps & Lodges of The World), haftasonunda "kutsal bofl zaman›"
n›n önemli bir bölümünü yenilikleri keflfetmek üzere son aç›lan al›flverifl merkezinde geçiren flehirli...
Anlatmaya de¤er kefliflerin, unutulmaz anlar›n/an›lar›n peflindeyiz. Ruhu macera, keflif, heyecan veya risk
ö¤elerini bar›nd›ran markalar için Tecrübe Av› trendi üzerinde uzun süre sörf yap›lacak dev bir dalga olabilir.

Örne¤in; Lassa markas› -tüketiciyle iliflki kurman›n nisbeten zor
oldu¤u bir ürün kategorisinde- sundu¤u keflif tecrübeleriyle dikkat
çekiyor. Lassa Snoways k›fl lasti¤ini -35 derecede Kuzey Kutbu'nda
test etmek ve her y›l Anadolu'nun az bilinen bir noktas›nda Competus
Keflif Konvoyu'na kat›larak Lassa'n›n "off-road" lastiklerini denemek
bu tecrübelerin aras›nda yer al›yor. Tecrübe yarat›m› ve Tecrübesel
Pazarlama üzerine son on y›lda birçok kitap yaz›ld›. Bu kitaplara ek
olarak, ak›lda kalan bir fikir yaratman›n yollar›n› anlatan "Made To Stick"
(Chip Heath & Dan Heath) kitab›n›n okumaya de¤er oldu¤unu
düflünüyoruz. Ak›lda kalan bir fikir yaratabiliyorsak iyi bir tecrübe de
yaratabiliriz.

BÖCEKL‹ LEZZETLER:
Akrepli votka - Hem ürünün kendisi, hem de Londra'n›n en
geleneksel ma¤azalar›ndan birinde rastlamak bizi epeyce flafl›rtt›!
Votkan›n içindeki sar› akrep ("buthus martensii") özel olarak
yetifltirilmifl ve ›s›yla zehiri al›nm›fl, %100 yenebilir. Akreple
zenginleflen alkolün vücudu toksinlerden ar›nd›rd›¤›na, mini bir
detoks program› gibi iflledi¤ine inan›l›yor - Do¤ru olup olmad›¤›n›
bilmiyoruz, ama anlatmaya de¤er bir tecrübe sundu¤u kesin.
Akrepli votkan›n fliflesi küçük, fiyat› büyük (7 cl:£8.50,
25 cl: £16.00).

Akrep görmeye dayanamayanlar
çikolata kapl› kar›ncalar›n tad›na
bakabilir... Elle toplanan dev
kar›ncalar kaliteli Belçika çikolatas›
ile kapl›. Guane yerlileri her bahar
ya¤murla birlikte Kolombiya’da
yuvalar›ndan ç›kan dev kraliçe kar›ncalar› topluyor. Kar›nca
lezzetli ve zengin bir besin kayna¤›, ba¤›fl›kl›k sistemini
güçlendirdi¤ine inan›l›yor. 8 graml›k ürünün fiyat› £3.95.

Bunlar böcekli lezzetlerin sadece ikisi... Edible websitesinde
daha fazla ürün seçene¤i bulunuyor.
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