


İletișim Analizi
İletișim çalıșmalarınızı birlikte analiz edelim! 



Kurumsallașan ya da
''Kurumsallașma yolunda'' olan
tüm șirketlerin iș ve iletișim
hedefleri doğrultusunda
çalıșmalarını, eksikliklerini ya
da artı yönlerini ortaya koyar.



Ne İșe Yarar?
Kurumunuz, markanız,
ürün/ hizmetiniz adına
yaptığınız çalıșmaların
sonuçlarını denetler. 



Şu ana kadar yaptığınız
iletişim çalışmaları ne
kadar işe yaramış?



Zaman ve Para
Kaybetmeyin
Zamanın ve paranın değerinin günden güne
arttığı bu dönemde kurumların boșa kürek
çekmesi önlenir. 

Kurumların hedeflerine ve itibarına uygun
çalıșmalara bütçe ve zaman ayırması sağlanır.

Bütçe, performans ve hedef kitle ekseninde
çalıșmaların faydası ortaya konur.



1.Adım
Hizmeti satın alan

kurumun iș ve iletișim
hedefleri hakkında bilgi

toplanır.

Kurumun gerçekleștirdiği tüm 
iletișim, iç iletișim, sosyal sorumluluk,
sosyal medya, halkla ilișkiler tanıtım
ve medya satın alma vb. çalıșmaları

detaylı incelenir.

Son așama raporlama
așamasıdır. Kurumun sahada

yaptığı çalıșmalar değerlendirilir.
Sonuç ve öneriler içeren

kapsamlı raporlama yapılır. 

2.Adım 3.Adım



İletișim Planlama 
ve Uygulaması

İletișim rotanızı zirveye tașıyalım!





İletișim Planlama ve
Uygulaması'ndan
Kimler Yararlanabilir?
Hedeflerine uygun yeni iletișim stratejileri
geliștirmek isteyen tüm kurumlar, bu
hizmetten faydalabilir. 

İletișim ve Planlama ve Uygulaması 12 aylık bir
süreci kapsayan çok özel bir hizmettir. 



1.
Hizmeti alan markanın
iletișim hedefleri hakkında
detaylı brief (bilgi) alma 

2.
Kurumun hedeflerine uygun
projeler geliștirme, uygun motto
ve sloganlar olușturma

İletișim Planlama
ve Uygulama Süreci



Takvim Olușturma
Hizmeti satın alan kurum için
tasarlanan projelere özel12 aylık bir
takvim olușturma 

Sonuçları ölçümlenebilir projeler
tasarlama
Șirketin iletișim hedefleri, vizyonu
ve misyonuna uygun bu içeriklerle
aksiyon planı hazırlama

3.



Neden İletișim Planlama 
ve Uygulaması hizmeti 
satın almalıyız?
Hedeflerinize uygun projeler olușturarak
zamandan ve paradan tasarruf ettirir; nokta atıșı
iletișim projeleriyle büyümenizi sağlar. 
2009'dan beri iletișim sektöründe var olan, Türkiye'den 
ve dünyadan büyük șirketlerle çalıșan İtibar Group
bünyesindeki İtibar Atölyesi, kurumların boșa kürek
çekmesini engeller,sonuçları ölçümlenebilir projelerle
markaların itibarının artmasını sağlar. 
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Șirketimiz

2009 yılında iletișim danıșmanı-yazar ve eski
gazeteci  Ertan Acar tarafından kurulan İtibar
Group, bünyesinde İtibar Akademisi, sektörel bazda
ve ülke bazında araștırmaları, itibar- algı yönetimi
çalıșmaları, kurumsal yönetim danıșmanlığı,
iletișim  analizi, iletișim planlama ve uygulaması
gibi hizmetleriyle iletișim sektörüne katkı
sağlamaktadır. 



Bizimle 
İletișime Geçin! 
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info@itibarakademisi.com


