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PR, etkinlik, reklam süreçinlerinde müşterilerine kreatif çözümler
sunan rekabetin kendisini iyiden iyiye hissettirdiği günümüz dünyasında müşterilerini
•doğru stratejilere yönlendirmek,
•marka bilinirliklerini artırmak,
•başarılarını görünür kılmak,
•yaratıcı projeleriyle markaları ‘ilham veren’ konumuna taşımak hedefinde bir marka.
Sevdiği ve en iyi bildiği işi yapmak için koyulduğu bu yolda ;
iletişim ve pazarlama dünyasına yeni renkler eklemeyi amaçlayan
bir dijital pazarlama markasıdır.

www.birpr.com
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sosyal
medya
yönetimi

EKİBİMİZLE DİJİTAL PAZARLAMA STRATEJİLERİ GELİŞTİRİYORUZ
Topluluk yöneticileri, metin yazarları, sosyal medya hesap yöneticileri, grafik tasarımcılar ve
developer’larla sadece sosyal medya hesaplarınızı yönetmiyor, aynı zamanda dijital pazarlama stratejinizi geliştiriyoruz.
ÇALIŞTIĞIMIZ MARKALAR 600 BİN TAKİPÇİSİNİ BİZE EMANET ETTİ
Türkiye’nin en büyük topluluklarından birini yönetiyoruz. Sorumluğumuzun farkındayız,
gücümüzün ve etkimizin de. Çoğu ulusal gazeteden daha büyük bir kitleye ulaşıyoruz.

REKLAM

AYDA 1500’ÜN ÜZERİNDE MESAJ VE YORUM YANITLIYORUZ
Etkileşim çift yönlüdür. Sosyal medyayı bir yayın aracı değil iletişim aracı olarak kullanıyoruz.
Tüm müşterilerimiz için periyodik seminerler düzenliyoruz.

RAPORLAMA

ÇALIŞTIĞIMIZ MARKALAR YENİ MÜŞTERİLERİNİ, %80’E VARAN ORANLARDA
SOSYAL MEDYADAN BULUYOR

TASARIM

Ayrıca 11 kişilik ekibimizle Sosyal Medya ve İnternet Reklamcılığı hizmetleri
sunmaktayız.
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Dijital

Dijital PR, kurum ve kuruluşların internet dünyasında nasıl algılandıklarını ortaya çıkaran önemli bir

PR

çalışmayı ifade ediyor. Marka imajının korunması ve sürdürebilirliğinin sağlanması bakımından
dijital PR çalışmalarına her markanın önem vermesi gerekiyor.

+

Dijital PR, internet dünyasın konuşulan, yazılan, paylaşılan ve daha birçok şekilde yayınlanan haberlerin
takibinin yapılmasını sağlıyor. Markanın sahip olduğu hakların korunmasına yönelik çalışmanın

+

haksız eleştiriler karşısında strateji belirlemesini sağlıyor.

+

Dijital PR ile sağlanacak avantajlar
marka hakkında
çıkan haberlerin
değerlendirilmesi
Online itibarın
korunması
müşteri memnuniyeti
stratejilerine önemli
katkılar sağlaması

Markanın online dünyada elde ettiği
itibarın kaybedilmemesi ve sürdürülmesi için
dijital PR çalışmalarının kontrollü bir şekilde
devam ettirilmesi

yapılan yorumların
geniş kitlelere ulaşmadan
çözüme kavuşturulması

Dijital

Pazarlama

Planlı, etkin ve verimli.
Dijital pazarlama hizmeti kapsamında markanın görünürlülüğünü, ulaşılabilirliğini ve bilinirliliğini artıran bir çizgide çalışmalara yön veriyoruz.
Müşterilerin ürün ve hizmetlerinin potansiyel kitleye ulaşmasını sağlayacak her türlü dijital pazarlama kanalının aktif ve verimli şekilde kullanımına dikkat ediyoruz. Müşteri ve pazarlama uzmanlarımız arasında yapılacak toplantılarla hedef, amaç ve gayelerin belirlenmesinden sonra bütçeye
uygun en iyi çalışma modelinin belirlenmesini sağlıyoruz.

Neden dijital pazarlama metodu?
Geleneksel yöntemlere göre daha uygun bir pazarlama kanalıdır. Kısa sürede hedef kitleye
ulaşılması mümkündür. Üstelik takip edilebilirliği ve hangi yöntemin ve dijital pazarlama
kanalının markanız için daha verimli bir satış kanalı olduğunun anlaşılması demektir.
Yeni müşteriler kazanmak ve satış faaliyetlerinin canlanması adına oluşturulacak stratejilerle
marka bilinirliliğinin artması da söz konusudur.

Online

Araştırma
Online araştırmanın avantajları
Online araştırma ve PR, markaya yönelik tüm şikayetlerin veya iyi yorumların raporlanmasını sağlıyor. Bu firmanın gelecek stratejilerini şekillendirme açısından da önemli bir
veri kaynağı anlamına geliyor. Marka hakkında internette dolaşan negatif eleştirilerin yerine
olumlu yazı ve içeriklerin eklenmesiyle marka imaj ve prestijinin korunması mümkün
oluyor.

Online araştırma, tam anlamıyla markanın değerlerinin korunması anlamına geliyor. Online
araştırma, internet dünyasının marka hakkında neler konuştuğunu, neler yazdığını ve paylaştığını gösteren önemli bir inceleme dosyasının oluşturulmasıdır. Mevcut itibarın korunması
sürdürülmesi ve online itibar takibi kapsamında online araştırmanın payı yadsınamaz.

Creative
Hizmetler

Tasarım çalışmalarına yön veren sanatsal detaylar, yeni trendler ve dijital dünyanın estetik
algısına uygun çizimlerle profesyonel bir görünüm elde edebilmek mümkündür. Bunun için
logo, kartvizit, antetli kağıt ve benzeri materyallerin uzman grafikerler tarafından hazırlanması
gerekmektedir. Tamamen markanın kurum kültürünü yansıtması gereken ve yeni trendlerin
kullanıldığı çizgilerle özgün tasarımların yapılması gerekiyor.

Eşsiz, sade ve estetik çalışmalarla kullanıcı deneyimine odaklanılan tasarımları müşterilere
sunuyoruz. Sürekli değişen ve gelişen yöntemlerle en iyi ve modern çizgilerden oluşan
tasarımların müşterilere sunmaya gayret ediyoruz. Markanın sahip olduğu imajı ve prestiji
destekleyen, fark edilebilir, verilecek mesaja odaklanan ve etkili tasarım çalışmalarının
en ince detaylarına kadar hesaplandığı bir formatta çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Web
İnternetin gelişen formu, trendler ve kurumsal kimliğiniz.
Web tasarım hizmeti sürecinde müşteri ve ajans arasındaki iletişimi kuvvetli kılarak en iyi web
sitesinin ortaya çıkarılması noktasında titiz ve ezberleri bozan çalışmalar yürütüyoruz.

Öncelikli olarak; müşteri talep ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve hizmet verilen kurumun
potansiyel kitlesini memnun edecek web sitesi formu taslak halinde çıkarılıyor. Taslak
üzerinde ekleme veya çıkarma gibi değişikliklerin yapılması amacıyla düzenlenen toplantılarla son
web sitesi taslağı oluşturulması sağlanıyor.
Bu süreç içerisinde müşterimizin kurumsal kimlik ve kültürünü yansıtan noktaların altı çiziliyor.
Site tasarım ve kodlaması için kullanılan yazılım dillerinin yeni sürüm ve en son kodlama prosedürüne uygun olarak yapılmasına azami önem gösteriliyor. Böylece; internet teknolojisine yön veren
arama motorları gibi yapıların siteyi rahat algılaması ve kayıt altına alması sağlanıyor. Sade, estetik,
amacına uygun ve kullanıcı deneyimi planlamasıyla oluşturulan web sitesi sayesinde müşteri
kitlesinin memnun edilmesi planlanıyor.

Tasarım

Kurumsal
Kimlik
Tasarımı

Markalaşmanın ilk adımı olan kurumsal kimlik tasarımı; kurumlara özgü değerleri ve kültürü
yansıtan renk ve mesajların kullanılmasıyla oluşturuluyor. Günümüz tüketici alışkanlıklarında imajın,
prestijin ve değerin önem kazanmaya başlaması; her markanın bir kültüre sahip olmasını trend haline
getirdi.

Tasarımın dili anlatıyor
Tasarım sırasında dikkat edilecek unsurlardan birisi; benzersizlik ve özgünlüktür. Bu bakımdan; özgün
ve benzersiz şekilde çalışacak yaratıcılığa sahip, yenilikçi ve uzman grafiker kadrosu bulunan ajansımızdan temin edilecek çözümlerle kurumsal kimlik tasarımlarınıza yön vermek istiyoruz.

Neden kurumsal kimlik tasarımına ihtiyaç var?
Müşteri ve marka arasındaki iletişimi sağlayan ve aidiyet duygusunu geliştiren kimlik tasarımları sayesinde sadık bir kitle oluşturabilirsiniz. Özellikle dijital dünyada daha fark edilebilir olabilmek adına
kurumsal kimliğe sahip olmak gerekiyor.

Yenilenme, trendlere ayak uydurma ve daha fazla kişiye ulaşarak markanızı büyütmeye odaklanabilmek
adına kurumsal değerlerin belirlenmesi ve bu değerlerin tasarıma dökülerek kimlik haline getirilmesi
sektör başarınızı olumlu yönde etkiliyor.

İnternet üzerinden hizmet veya ürünlerin hedef kitleye ulaşmasını sağlayacak çalışmaların dijital reklam kanallarının
profesyonel bir şekilde kullanılmasıyla mümkündür. Yapılan reklam çalışmalarının getirisinin hesaplanması, hangi
dijital platformun kurum için daha kazançlı olduğunun tespit edilmesi ve daha birçok detaylı analizle reklamların
optimize edilmesi gerekiyor.

Dijitalle büyümenizi destekleyin
İnternetin yaygınlaşmaya başlaması birçok kurum ve kuruluşun satış kanallarını internet üzerine kaydırmasına
neden oldu. İnternet dünyasındaki büyüyen ve gelişen pazarın içerisinde yer edinerek, cirosunu artıran firma ve
markalar sektörlerinde daha güçlü hale geliyor. Dijital reklam hizmeti kapsamında yürütülen stratejilerin satışa,
marka bilinirliğine, herhangi bir etkinliğinin duyurusuna ve marka başarılarının yer aldığı haber veya bilgilerin hedef
kitleye ulaştırılması sağlanıyor. Hedefe yönelik en iyi dijital reklam kanallarının kullanılmasıyla en kısa sürede gayenin elde edilmesi mümkün hale getiriliyor.

Dijital reklamdan sağlanılacak avantajlar nelerdir ?
Dijital reklam platformları, hedef kitleye ve potansiyel müşterilere ulaşmak için en hızlı ve verimliliği sağlam
yollar arasında bulunuyor. Markanın gerek bilinirliliği açısından gerekse daha fazla müşteriye ulaşması bakımından
dijital reklam kanallarının etkin kullanılması önem arz ediyor. Kurumların dijital reklama önem vermeleri, potansiyel
müşterilerini rakiplerine kaptırmamaları anlamına geliyor.

Dijital
Reklam

Bir PR Dijital Ajans
bilgi@birpr.com
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