
 

    BİRİEF   

        DOĞRU SORULARA ÖLÇÜLEBİLİR GERÇEK CEVAPLAR 

 

BACK STAGE  

Kaç yıllık bir kuruluşsunuz? 

Sektörünüzle ilgili nasıl bir farklılık sundunuz sunuyorsunuz? 

Sektör tecrübeniz nedir?  

Varsa Ortak girişim ve ortaklığınızın sektöre dair tecrübeleri nedir? 

Varsa Çözüm ortaklarınız kimlerdir? 

Özel ya da Fark yaratan bir ürününüz var mı?  

Hangi il ya da illerde faaliyet gösteriyorsunuz? 

Lokasyon özelliklerinizden bahseder misiniz? 

 

BİLGİ 

Sektöre dair aktarılması ve bilinmesi gereken önemli deneyimleriniz ve tecrübeleriniz nelerdir? 

Ürünlerinize dair bilinmesi gereken önemli özellik ve deneyimleriniz nelerdir? 

Fabrikasyon sürecinde sahip olduğu içerik kökenleri nelerdir? 

Kullandığınız Saklama ve Ambalaj özellikleri nelerdir? 

Ürün çeşidinin aldığı miras neye dayanır?  

 

MARKA  

Markamız - Sağlanması gereken hizmet ve faydalar açısından;  rakiplerine kıyasla nasıl bir algıya sahiptir? 

Markanın -  iş bağlamında nasıl bir değeri olmalı ve dünyadaki amacı nedir?  

Marka - Eğer bir birey olsaydı, nasıl bir kişiliği olurdu?  Nasıl görünürdü ve konuşurdu? 

 

 



 

 

NEXT   

İLETİŞİM HEDEFLERİ     -  İletişim planınız içerisinde ulaşmak istediğiniz hedefiniz nedir? 

HEDEF KİTLE      - Kimlere ulaşmak istiyorsunuz? Bu kişileri demografik olarak belirleyebiliyor musunuz? Sosyal 

olanakları nelerdir? Hedef kitleniz Dijitalliği kavramışlar mı?  Bu iletişimin onlar üzerinde nasıl bir etki bırakmasını, 

neler düşündürmesini ve onlardan nasıl bir tepki almayı planlıyorsunuz? 

İLETİŞİM KANALLAR   -  Ürün ya da hizmetinizle nerede nerelerde  karşılaşacaklar?  Hedef kitlenize hangi 

kanallardan ve ne şekilde ulaşmak istediğinizi biliyor musunuz? 

MARKA KONUMLANDIRMA -  Marka kendini nerede konumlandırmalı?   Neden burada konumlandırmalı?  Kiminle 

hangi marka ile ölçülebilir olmalı?  Nasıl yapabiliriz ile ilgili önerilerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz?  

MESAJLAR    -Hedef kitlenizin sizi nasıl algılamasını istiyorsunuz? Süreç sonunda onları inandırmak istediğiniz 

değerler nelerdir? 

FAYDA ve TALEBE UYUMLULUK -  Müşterileriniz markayla birliktelik kurarken - ona hangi faydalar sağlanacak?  

Yaratmak istediğiniz marka vizyonu nedir? 

POTANSİYEL TEHDİTLER ve AKSİLİK LİSTENİZ  - Proje süreci içerisinde karşılaşabileceğiniz muhtemel 

zorlukların ve olası aksiliklerin yeteri kadar farkında mısınız? 

GÜVENLİ ALAN – Kendinizi en iyi hissettiğiniz alan ve an neresi?  

GÜVENSİZ ALAN – Süreçte kaygılandığınız alanlar var mı ? Nelerdir?  

ZAMAN ARALIĞI   -   Süreçteki aktivitelerin ne zaman yapılmasını istiyorsunuz? Hazırlanmak için ne kadar 

zamanımız var? 

BÜTÇE    -   Ne kadar harcamayı planlıyoruz?   Bütçe ayarlanması aktivitelerin seçimini direkt olarak 

etkileyebilir.  

DEĞERLENDİRME  

Diğer markaların imajları - pazar bilinci - duygusal ilişkilendirmeler- müşteri üzerindeki değer- marka algısı vs müşteri 

davranışı da zaman içerisinde; müşteri-marka ilişkisinde olumlu yönde etki etmesi beklenen öğelerdir.  

Konu ; toplantı konuları arasında yer alacaktır.  

Bilindik yöntemleri yüksek faydamıza nasıl kullanacağız.. Güçlü yönlerimiz ; zayıf yönlerimiz ; çözüm 

olasılıklarımız; aksilik listemiz.. .. Kendinizi en iyi hissettiğiniz an ve en korktuğunuz an..   Güven içinde, 

korkularımızı yöneterek en iyi bizi bulmamızı sağlayacak bilgilerimizle en iyi bize ulaşacağız.. Kendimizi bu 

eşsiz biricik yolculukta keyifle izleyeceğiz.. Sonrası kendiliğinden gelecek… Kolaylıkla ve güvenle  resmi 

pazarlama dizaynınızı belirleyerek ; seçtiğiniz bu hayattaki en iyi olasılığınızı yaratacağız. 

 İşte artık bi “mod” unuz var..  

Hayırlı olsun..   

 


