SOCIAL MEDIA

Dijital
Medya
Danışmanlığı

GİRİŞ
Alanında uzman, genç ve heyecanlı ekibimizle dijital
dönüşümünüzü size gelir sağlayacak bir hale getiriyoruz.
Tecrübelerimizle çıktığımız dijital reklamcılık yolculuğunda
sizleri sanal dünya ile tanıştırmaya hazırız. Peki, siz dijital
dönüşümün bir parçası olmaya hazır mısınız?

Plusone Dijital Medya Ekibi Bir markanın yaratılmasında veya
mevcut bir markanın ürün ve hizmetlerini hedeflenen kitleye
tanıtımında, bilinirliğinin arttırılmasında, rakipleri de analiz
ederek, sosyal medya kanallarında doğru ve güncel stratejiler
belirlenmesine inovatif fikirleri ve tavsiyeleri ile öncülük eden
eden inovatif bir birimdir

SOSYAL
MEDYA
DANIŞMANLIĞI
Plusone
marka için dijital iletişim stratejisinin
hazırlanmasında ve strateji dahilinde; marka için
kullanılacak mecraların seçilmesi, kreatif tasarımlar ve
içeriklerin oluşturulması
hedef kitlenin analizi,
projelerin belirlenmesi ve tarihlerinin planlanması ve
raporlama hizmetleri sunar.
Doğru strateji, özgün içerik, markaya uygun tasarım,
yönetim ve raporlama ile temeli düzgün atar.

Markanız sosyal medyada iyi performans
gösteriyor mu?
Sosyal medya denetim hizmetimiz, sosyal medya
çalışmalarınız için ölçütler oluşturmak ve
ilerlemeyi ölçmek için çok yardımcı olabilir.

Her platformda şirketinizin sosyal medya
varlığının
derinlemesine
bir
denetimi
yapılmalıdır. Yüksek performans gösterdiğiniz
alanlar ile hangi alanlarda iyileştirmeler gerektiği
fikirleri ile stratejiler sunulmalıdır. Sosyal medya
danışmanlığı hizmetimiz bunun için var.

SÜREÇ

Analiz

Markanız altındaki ürün ve hizmetleriniz kimin için?
Sosyal stratejiniz de başarılı olacağınız ve hedef
kitlenizin bulunduğu platformlar olmalı. Her sosyal
medya kanalında olmak yerine markanız ve hedef
kitleniz ile en alakalı platformlara odaklanmak doğru
bir yaklaşım oluyor. Doğru platform seçimlerinde,
marka bilinirliği, web sitesi trafiği ve gelir artışında
artış sağladığını görüyoruz vr bu konuda size destek
oluyoruz.

SÜREÇ

Kanal Belirleme

Tüm pazarlama çabalarınız uyumlu
bir
çatı
altında
bir
araya
getiriyoruz.
Satış
ekibinizin
pazarlama
mesajlarınızdan
sapmadan, sosyal medya üzerinde
takipçileriniz ile iletişim kurmanızda
etkileyici erişim stratejileri bütünsel
ve
ortak
gelişmesine
destek
oluyoruz.
Sosyal
medya
danışmanlığı eylemleri içindeki ana
fazlardan biridir.

SÜREÇ

Pazarlama Stratejisi ile Uyum

İçerik başarısının kilit ölçümlerinden biri sosyal
katılımdır. İçerik sosyal medya stratejinizin en
önemli aracıdır. Başarılı sosyal medya etkileşimi,
üretilen içeriklerin firma pazarlama stratejisi ve
diline odaklı üretilip kullanılması ile gerçekleşir.

SÜREÇ

İçeriğin Odaklanması

SOSYAL MEDYA PAKETLERİMİZ

SOSYAL
MEDYA GİRİŞ
PAKETİ

EKONOMİK
SOSYAL
PAKET

Aylık (8 paylaşım, 1 hareketli
video, 1 story) + özel günlerde
paylaşım
Paylaşıma uygun hashtag
kullanımı
Aylık raporlama ve analiz

Aylık (12 paylaşım, 2 hareketli
video, 2 story) + özel günlerde
paylaşım
Paylaşıma uygun hashtag
kullanımı
Aylık raporlama ve analiz
Moderasyon (Instagram, facebook,
X
twitter, linkedin mesaj ve yorum
yanıtlama)
Özgün görsel ve içerik oluşturma Özgün görsel ve içerik oluşturma
Min. 1 yıl sözleşme
Min. 1 yıl sözleşme
Sayfa ve profil görsel tasarım
Sayfa ve profil görsel tasarım
çalışmaları
çalışmaları
X
X
X
X

GELİŞTİRİLMİŞ
SOSYAL
MEDYA PAKETİ

Aylık (15 paylaşım, 2 hareketli
video, 2 story) + özel günlerde
paylaşım

PLATINUM
SOSYAL MEDYA
PAKETİ

Aylık (18 paylaşım, 3 hareketli
video, 3 story) + özel günlerde
paylaşım

PLATINUM PLUS
SOSYAL MEDYA
PAKETİ

Aylık (20 paylaşım, 4 hareketli
video, 4 story) + özel günlerde
paylaşım

Paylaşıma uygun hashtag kullanımı Paylaşıma uygun hashtag kullanımı Paylaşıma uygun hashtag kullanımı
Aylık raporlama ve analiz
Moderasyon (Instagram, facebook,
twitter, linkedin mesaj ve yorum
yanıtlama)
Özgün görsel ve içerik oluşturma
Min. 1 yıl sözleşme
Sayfa ve profil görsel tasarım
çalışmaları
Kampanya ve çekiliş yönetimi
X

X

X

X

X

X

X

Aylık raporlama ve analiz
Aylık raporlama ve analiz
Moderasyon (Instagram, facebook, Moderasyon (Instagram, facebook,
twitter, linkedin mesaj ve yorum
twitter, linkedin mesaj ve yorum
yanıtlama)
yanıtlama)
Özgün görsel ve içerik oluşturma
Özgün görsel ve içerik oluşturma
Min. 1 yıl sözleşme
Min. 1 yıl sözleşme
Sayfa ve profil görsel tasarım
Sayfa ve profil görsel tasarım
çalışmaları
çalışmaları
Kampanya ve çekiliş yönetimi
Kampanya ve çekiliş yönetimi
Reklam Yönetimi
Reklam Yönetimi
Reklam stratejileri ve slogan
X
oluşumu
X
Farklı dillerde paylaşım

SOSYAL MEDYA
REKLAMCILIĞI

Wearesocial 2020 ilk çeyrek verilerine göre;
Türkiye’de 37 milyon Facebook kullanıcısı, 38
milyon
Instagram
kullanıcısı,
11.8
milyon
Twitter
kullanıcısı,
100
bin
Linkedin kullanıcı olduğunu düşündüğümüzde
marka için sosyal medyanın önemini görmezden
gelmemiz mümkün değildir. Düşük maliyetlerle
yüksek performans alabileceğiniz doğru reklam
kurgusu ve doğru hedef kitle ile reklam verme
sürecinizi kazanca dönüştürebilirsiniz. Değişen
dünyada herşey daha da fazla dijital eksenli
olmaya giderken son kullanıcı hedefleyen dijital
reklamlar, markaların tanıtım politikalarında
gittikçe daha fazla yer alıyor.

GOOGLE
REKLAMCILIĞI

Google Reklamları
Google reklamları ile işletmenizi büyütün. İşletmenizin
telefon trafiğini arttırmak yada mevcut müşterilerinize
ulaşmak, web sitenize yeni ziyaretçi çekmek , e-ticaret
sitenizi satışlarını artırmak.

Google reklamları bilinen reklam mecraların aksine
farklı çalışarak ulaşmak istediğiniz hedef kitleye
ulaşabilirsiniz
Arama Ağı Reklamları- Görüntülü Reklam Ağı – Alışveriş
Reklamları-Video Reklamlar (YouTube)

Dijital PR
Dijital PR, diğer adıyla sanal PR sosyal medya ve web siteleri üzerinden müşteriyle
iletişim kurmak anlamına gelmektedir. Daha net bir ifadeyle sanal halkla ilişkiler demektir
denilebilir.
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