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Hakkımızda
GKO İletişim Danışmanlığı A.Ş. olarak marka iletişim
ihtiyaçlarınızı biliyor, tecrübeli ekimiz ve katma değerli
hizmetlerimizle etik ilkeleri gözeterek yönetiyoruz!
İletişim ve pazarlama dünyasındaki ihtiyaçlar her geçen gün
değişiyor. Buna bir de iş yaptığınız sektörün pazar dinamiklerini
ekleyin! GKO İletişim Danışmanlığı, tüm marka ve kurumlara bu
değişken ekosistemde her zaman en güncel iletişim ve pazarlama
trendlerine öncülük etme fırsatı sunuyor. 2010 yılında kurulan
ajansımız, yerli ve yabancı pek çok müşterinin marka iletişimini
güvenle yönetiyor.
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Halkla İlişkiler
Marka kimliğiniz, vermek istediğiniz mesajlar, faaliyet
alanlarınız ve sunduğunuz hizmetlere yönelik bilgileri
çok daha geniş bir hedef kitlesine ulaştırmak için
nitelikli bir PR çalışmasına ihtiyacınız var. GKO olarak
bu alanda PR iletişim hizmetleri faaliyetlerinin
planlanması, yürütülmesi ve ilgili mesajların kamuoyuna
en etkin biçimde paylaşılması süreçlerini uçtan
uca yönetiyor, marka bilinirliğine ve itibarına katkı
sağlayacak hizmetler sunuyoruz.

Medya İletişimi

PR – Halkla İlişkiler
Hizmetleri

Kurum olarak vermek istediğiniz ana mesajları ve
her kanal için en etkili olacak içeriği belirledikten
sonra, hedef medya organlarını tespit edip, doğru
zamanı belirliyoruz. Gerekli görülmesi halinde, basın
mensuplarıyla ön görüşme ve çeşitli organizasyonlar
düzenleyerek medya iletişimini her daim canlı
tutuyoruz.

Raporlama

Basın Bülteni İletişimi
Basın Lansmanı
İkili Medya Buluşmaları
Sponsorluklar
Etkinlik Yönetimi
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri
Kriz İletişimi
Medya Takip ve Raporlama
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Medya Takip Ajansı’ndan gelen haberlerin
değerlendirilmesi ve raporlanması ile markanızın
itibarını yönetiyoruz.
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Hesap Yönetimi
Markanızın vermek istediği mesajları ve sunduğu
hizmetleri kimliğinizi bozmadan, onların benimseyeceği
şekilde anlatabilmek ve geri dönüşlerinden yeni
kanallar yaratmak gün geçtikçe zorlaşıyor.
GKO olarak uluslararası ödüllü sosyal medya ekibimizle
markalarınız için her saniyeyi en etkin şekilde
değerlendiriyor, marka bilinirliğinizi ve kurum itibarınızı
güçlendiriyoruz.

Reklam Yönetimi

Sosyal Medya
İletişimi

Sosyal medya algoritmaları her gün değişiyor, markalar
gün geçtikçe daha fazla kişiye kendilerini göstermek
için illegal yollar ya da bilinçsiz reklam harcamaları
yapmak zorunda kalıyor. Gelin beraber hedef kitlenizi
belirleyelim, minimum maliyete maksimum faydanın
tadını çıkartın.

Kampanya Yönetimi

Hesap Yapılandırması
Hesap Yönetimi
Kampanya Yönetimi
Rakip Analiz Çalışmaları
Takip Hizmetleri
Reklam Yönetimi
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Sosyal medya başta olmak üzere dijital dünyada rakip
markalarınız hakkında neler konuşuluyor? Rakibiniz
ve sektörünüzle ilgili içerikleri an be an takip ediyor,
sizlere bir sonraki adımınızı daha büyük atmanız
içinbilgi sağlamış oluyoruz.
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Kreatif Tasarım
Logo ve katalog tasarımları, kartvizit, afiş, billboard,
banner tasarımı, broşür ve katalog tasarımı, serigrafi,
antetli kâğıt, stand tasarımı ve daha pek çok alanda
yaratıcı tasarım çalışmalarıyla firmanızın kimliğini ve
amaçlarını en etkileyici biçimde yansıtıyoruz.

Grafik Tasarım
Grafik tasarım, iletişim fikirlerini sanat ve teknolojinin
sunduğu enstrümanlarla zenginleştiren yaratıcı bir
süreçtir. Bu süreci yetenekli tasarımcıların elinde,
markanızın kimliği ve mesajlarınız için çarpıcı bir
rekabet kozuna dönüştürüyoruz.

Grafik
Tasarım

Baskı
Söz uçar ama yazı kalır: Çalışmalarınızla iz bırakmak
istiyorsanız, uçtan uca tüm baskı ihtiyaçlarınızda
hizmetinizdeyiz. En kaliteli baskı makinelerini, en iyi
işçilik ve en iyi iş ortaklarıyla birleştirerek sorunsuz,
bütçe dostu, hızlı ve güvenli baskı hizmetleri sunuyoruz.

Kurumsal Kimlik Tasarımı
Logotype & Amblem
Katalog, Broşür, Dergi
Poster, Flyer, Billboard Tasarımı
Açıkhava & Outdoor Giydirmeleri
Promosyon Ürün Tasarımları
Ürün & Ambalaj Tasarımı
Sosyal Medya Görsel Tasarımı Hizmetleri
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Kullanıcı Deneyimi Tasarımı (UX)
Ürününüzü ya da hizmetinizi oluşturma sürecinde,
kullanıcının beklentisini karşılamak için atılan en ilk
adımdır. UX Geniş kapsamlı müşteri deneyimi sağlayan
servis ve hizmetleri başarıyla ortaya çıkarmayı sağlayan
yöntemleri uygular ve sunar. İçeriği ve kullanıcı arayüzü
öğelerini tasarımın geneliyle uyum içerisinde tutarak
kullanıcın ihtiyaçlarına odaklanırız ve interaktiviteyi
planlarız.

Arayüz Tasarımı (UI)

UX / UI Tasarım

Kullanıcıları etkileşim esnasında doğru yönlendirmek,
hata olasılığını azaltmak, akışı hızlandırmak,
okunabilirliği artırmak ve tüm bunları estetik bir
arayüzle sunmak gerekiyor. Bu süreçte Arayüz tasarımı
yaparken kullanıcısıyı doğru tanıyan, onların istek ve
beklentileri öngörerek bunu kullanıcı arayüz ekranlarına
doğru ve işlevsel bir tasarım dili ile yansıtabilmeyi
hedefliyoruz.

Kullanıcı Deneyimi Tasarımı (UX)
Arayüz Tasarımı (UI)
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Web Tasarım
Ziyaretçilerinizi ilk andan itibaren etkisi altında
bırakırken, arama motorlarında da üst sıralarda
görünürlük yakalayan bir web sitesine mi ihtiyacınız
var? En güncel tasarım teknolojileriyle hazırladığımız
esnek ve tüm cihazlarla uyumlu çalışan web sayfaları,
markanızın kimliğini dijital dünyada en iyi şekilde temsil
etmenizi sağlayacak.

Teknoloji
Kurumsal kimliğinizi dijital dünyada en uygun şekilde
yansıtacak .NET, PHP, HTML5 ve CSS3 teknolojileri ile
web sayfanızı mobil uyumlu olarak hayata geçiriyoruz.

Kolay Yönetim

Web Tasarım
Yazılımı

Sadece IT ekibinin nasıl kullanılacağını bildiği web
siteleriyle vedalaşın. Web sayfanızı rahat bir şekilde
yönetebileceğiniz özel yönetim panelleri sayesinde
yetki verdiğiniz tüm kullanıcılar dijital varlıklarınızı
kolaylıkla yönetebilecek.

SEO

Kurumsal Web Siteleri
E-Ticaret Platformları
Kurum içi Otomasyon Yazılımları
Mobil Uygulamalar
Saha Uygulamaları
Arama Motoru Optimizasyonu
Arama Motoru Pazarlaması
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Kurumsal Arama Motoru Optimizasyonu (SEO)
hizmetimiz, belirlenen anahtar kelimelere göre site
içi SEO, organik dış SEO çalışmaları, sosyal medya
imlemeleri ve özel blog çalışmaları ile sitenizin arama
motorları gözünde değerini artırıyor.
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İletişim Stratejisi
Kurumsal iletişim ve pazarlama stratejileriyle
uyum içinde sosyal medya iletişim stratejilerinizi
oluşturuyoruz. Sosyal medya iletişim tonunun ve sosyal
medya politikalarının belirlenmesi, önemli
takip konularının netleştirilerek, sosyal medya sektör
analizlerinin yapılması, sosyal medya hesaplarının
konumlandırılması ve birçok noktada iletişim
stratejilerinizi kurguluyoruz.

Hesap Yönetimi

Dijital Pr
Hizmetleri

Facebook, Instagram, Youtube ve Twitter gibi birçok
platformda sosyal medya hizmeti hesaplarının
yönetilmesi, iletişim stratejilerine bağlı kalarak içerik
oluşturulması ve karşılıklı iletişim verimliliğinin
artırılması amacı ile markanızın kimliğini yönetiyoruz.

Projeler

Dijital Kimlik Oluşturma Online İtibar Yönetimi
Dijital Sosyal Sorumluluk Projeleri
İnternet Basın Mensupları Bülten İletişimi
İnternet Basın Mensupları Etkinlik Faaliyetleri
Blog Yazarları İletişimi ve Blogger Etkinlikleri
Dijital Medya Takip Hizmetleri
Online Reklam Yönetimi
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Sosyal ağlar üzerinde etkileşimi artırarak hedef kitleye
ulaşmaya yönelik projeler geliştirmek ve bu projelerin
hayata geçirilmesi noktasında kurumunuza özel
hizmetler sunuyoruz.
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Kriz Yönetimi
Sosyal medyada kriz, markaların korkulu rüyasıdır.
En ufak bir hata bazı durumlarda büyük kitleler
üzerinde yanlış bir etki bırakabilir. Krizler doğru ve
planlı bir şekilde yönetilirse, olumlu geri bildirimlerle
alarak krizi fırsata çevirebilirsiniz.

Anlık Tepki

Dijital Kriz
Yönetimi

Binlerce iletişim kanalı, milyonlarca kullanıcının
bulunduğu dijital evrende markaların karşılaşabileceği
krizler hiç umulmadık noktalardan, beklenmedik
zamanlarda doğabiliyor.
Bu noktada markalarımızın dijital dünyada kriz
yaşamamaları, böyle bir durumla karşılaşıldığında ise
sürecin en iyi şekilde yönetilmesi için etkin kriz iletişim
planları sunuyoruz

Milyonlarca kullanıcının bulunduğu dijital evrende
markaların karşılaşabileceği krizler hiç umulmadık
noktalardan, beklenmedik anlarda doğabiliyor.
Markalarımızın dijital dünyada kriz yaşamamaları
için kriz iletişim planları hazırlayarak dijital
dünyayı monitör ediyoruz. Bir kriz durumunda
anlık olarak müdahalede bulunuyor ve markanıza
özel iletişim senaryolarını hayata geçiriyoruz.

GKO İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI
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Dijital Reklam
Markanızın reklamlarına uygun sosyal medya
platformlarını belirleyerek doğru hedef kitleye doğru
mesajları iletiyoruz.

Hedef Kitle
Markanızın hedef kitleleri belirlenerek doğru
mecralarda reklam hesaplarının (Facebook, LinkedIn
ve Twitter) yönetilmesini sağlıyor, Google Adwords
ile çalışmaları destekleyerek optimize ediyoruz.

Doğru Mecralar

Dijital Reklam
Hizmetleri

Hedeflerinize uygun dijital reklam ve pazarlama
stratejileri kurgulayarak, doğru hedef kitleye ulaşmanızı
sağlıyoruz. Dijital dünyanın gücünden yararlanarak
ve reklamlarınızı optimize ederek maliyeti düşük,
ölçülebilir kampanyalar düzenliyoruz .
İşletmenizin ürünlerini sürekli genişleyen bir pazara
sunan dijital reklam ve pazarlama kanallarını seçmenize
yardımcı oluyoruz.

Facebook, Twitter, Instagram ve Linkedin gibi
sosyal ağlar üzerinde reklam araçlarını kullanarak
markanızın dijital dünyadaki pazarlama ve
iletişim faaliyetlerini doğru zamanlama, doğru
hedef kitle çalışmaları ile başarılı bir şekilde
yönetiyor, maksimum fayda sağlayabilmeniz için
mesajlarınızın doğru hedef kitleler tarafından
dijital dünyada yayılmasını sağlıyoruz.

GKO İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI
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Dijital Pazarlama
Dijital ve Sosyal Medya Pazarlama Yönetimi
Sertifika Programlarımız kapsamında Türkiye’nin
en iyi eğitmenleri ile çalışıyoruz. Sizi kendi alanında
deneyimli, uzman ve bildiklerini diğerlerine aktarmakta
başarılı olan profesyonellerle buluşturarak özel eğitim
programları düzenliyoruz.

Kurumlara Özel

Eğitim Hizmetleri
Temel Sosyal Medya İletişimi Online Kriz İletişimi
Dijital İletişim Stratejileri
Online İletişim Faaliyetlerinin Markalara Katkıları
Online Medya Takibi Nedir, Nasıl Yapılır?
Geleneksel PR’dan Dijital PR’a Geçiş
Sosyal Medya Uzmanlığı Sertifika Programı
Kurumsal İletişim Uzmanlığı Sertifika Programı
Sosyal Medya ve Bloglar
Analytics Özel eğitim programlarının oluşturulması
Analytics Uygulamaya dayalı eğitim programları
Analytics Performans ve memnuniyet ölçümlemesi
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Kurum ihtiyaçlarınızı analiz ederek işe başlıyor,
eğitim sonrası kapsamlı bir değerlendirme yaparak
tamamlıyoruz. Eğitmenlerimiz, bilgi birikimi ve
tecrübesini en etkin şekilde uygulamalı eğitim
programlarıyla ekip üyelerinize aktararak dijital
pazarlama dünyasında değişen ve gelişen dinamikleri
takip etmenize ve uygulamanıza yardımcı oluyor.

Google Analytics Eğitimi
Türkiye’nin uygulamaya dayalı Google Analytics
eğitimi veren ilk ve tek eğitim akademisi olan Analytics
Akademi’nin “Google Analytics Starter” eğitiminde
sunulan Google Analytics Eğitimi sayesinde Google
Analytics’in kurulum, kullanım ve yönetimine dair temel
konular uygulamalı olarak katılımcılara öğretiliyor.

İleri Düzey Google Analytics Eğitimi
İleri Düzey Google Analytics Eğitimi; performans
pazarlamasına dair ileri seviye konuları, Google
Analytics’te ileri düzey raporları ve analiz tekniklerini,
Analytics’in gelişmiş özelliklerine ait kurulum
uygulamalarını işliyor.
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Monitoring
İnternette markanızdan bahsedildiği anda haberiniz
olsun ister misiniz? Sosyal medya takip araçlarını sizi
ifade eden kelimelerle yöneterek, size dair internetteki
tüm Türkçe veriyi inceliyor ve kayıt altına alınmasını
sağlıyoruz.

Raporlama
Marka kelimelerini dijital dünyada analiz ederek düzenli
raporlar sunuyoruz. Raporlarımız aylık veya haftalık
olarak size özel oluşturuluyor ve içerdiği verilerle marka
itibarının daha etkin yönetimine katkı sağlıyor.

Online Monitoring
ve Raporlama
Dijital pazarlama ve sosyal medya iletişiminin
temelini oluşturan Online Monitoring, dijital
kanalların başarısını ölçümlemek için mutlaka
kullanılması gereken önemli bir hizmettir.

Anlık Bildirim
Marka kelimeleri takibinde kriz durumlarına ilişkin özel
sistemler kullanıyoruz. Bu sayede markanız hakkında
online dünyada paylaşılan tüm içerikler için özel
bildirimler alabilir ve anlık bildirimlerden SMS, e-posta
ve benzeri sistemlerle haberdar olabilirsiniz.

Markanız, rakipleriniz ve sektörünüz hakkında
internette konuşulan her şeyi 7/24 takip
ediyoruz. Elde edilen veri üzerinde özel
algoritmalar ile yaptığımız çalışmalar sonucunda,
markanıza değer katacak adımları öneren
raporlamaları düzenli olarak sunuyoruz.
GKO İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI
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Dijital Kentler
Gelişen teknoloji, giderek artan nüfus, yükselen
şehirleşme oranı ile belediyeler ve şehirler için dijital
dünyada güçlü bir varlığın önemi artıyor. Kentlerimiz
için kritik öneme sahip olan, su, elektrik, yol ve
benzeri hizmetler artık online dünyanın bir parçası
olmak zorunda.

Dijital Yönetim

Dijital Şehir
Pazarlaması

Büyük kitlelere kenti ve hizmetlerini benimsetmek,
belediye hizmetleri için halk ile doğru bir iletişim kurma
çalışmaları sağlamak, kentin yerleşiklerini belediyenin
hizmetleri hakkında bilgilendirmek, hizmet süreçlerini
geliştirmek için geri bildirimleri toplamak artık dijital
dünyanın vazgeçilmez bir parçası oldu.

Marka şehirler, cennet vatanımızın en büyük ihtiyaçları
arasında yer alıyor. Türkiye sınırları içinde binlerce
değer, doğal güzellik, lezzet, örf, adet ve kültür insanlar
tarafından öğrenilmeyi ve ziyaret edilmeyi bekliyor.
Valilikler, Kaymakamlıklar, İl ve İlçe Belediyeleri ve ilgili
yerleşim yerlerinde bulunan sivil toplum kuruluşları
ile bir araya gelerek topraklarımızda bulunan tüm
güzellikleri dijital dünyada gün yüzüne çıkartmak ve
bilinirliklerini artırmak için çalışıyoruz.
GKO İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI
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Dijital Konumlandırma
Seçim dönemlerinde seçmenleri ya da hedef kitleleri
ile anlık iletişimde kalması gereken tüm profiller
(dernek ya da sendika başkanı, meclis üyesi, belediye
başkanı, milletvekili vb.) için dijital dünyadaki
sosyal medya kanalları, web sitesi ve online haber
siteleri gibi alanlarda gerekli konumlandırmaları
büyük bir özen ve hassasiyet ile gerçekleştiriyoruz.

Online İletişim Geliştirme

Dijital Seçim
Kampanyası
Seçim süreçlerinde yapılması gereken en önemli adım;
doğru stratejilerle söylemlerin bir araya getirilerek
bireysel kimlik çalışmaları ile farklılık oluşturmak ve
seçmenlerin zihinlerinde yer edinmektir.

Adayların tüm süreçlerini aktif olarak yöneterek
offline ve online entegrasyonunu sağlıyor, gerçek
dünyada gerçekleştirilen tüm faaliyetleri dijital
dünyaya aktarıyoruz. Bu sayede birebir görüşme fırsatı
bulunamayan seçmenler ya da hedef kitleler ile online
iletişimi geliştiriyoruz.

Canlı Yayınlar ve Online Etkinlikler
Dijital dünyanın adaylara sağladığı faydaları en iyi
şekilde kullanarak uygun platformlar üzerinden
canlı yayın etkinlikleri düzenleyerek adayların bu
kanallar üzerinden de hedef kitlelerine seslenmelerini
sağlıyoruz.

Tüm seçim süreçlerinde her kademedeki adaylar için
dijital seçim kampanya faaliyetleri kurguluyor ve
adayımızın başarısı için tüm gücümüzle çalışıyoruz.
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