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Digital Content Library

DİJİTAL
İÇERİK
KÜTÜPHANESİ

Dijital kimliğiniz, sizsiniz. Kendinizi en doğru, en şık, en güvenli şekilde ifade etmelisiniz.

Your digital identity is you. You should be able to express yourself in the most accurate, most elegant and safest manner.
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Digital Relations Management

DİJİTAL
İLİŞKİLER
YÖNETİMİ

Salonda kaç kişi var?
How many people are in the hall?

Dijtalde de etkili etkinlikler yapmak için,

devamlılığı sağlayabilen, capcanlı, süper hızlı, çok yetkin bir dijital devamlılık ekibine ihtiyacınız var.
To do competent events in digital,
you need a strong, super-fast, highly competent digital continuity team that can provide continuity.

www.dijitalmedya.net

www.dijitalmedya.net

- ph
oto
uou
tin
r
e
s
a
j
i
n
e
t
gle
o-

phics - vid
gra
e

Live - instant -

a
ev
– d id
Canlı – anlık k – v
graf

k–
raf
Fotoğraf – G

Photo - Grap
hic
s-

Audio – Effect
eo Vid

20 yıldır
hep birlikteyiz

We’ve been together for
20 years

Dijitalmedya Türkiye’nin en değerli ajans ve etkinlik firmalarıyla yüzlerce başarılı işe imza atmıştır.
Dijitalmedya has signed hundreds of successful works with the most important agency and organization companies in Turkey

Canlı yayın

Seremoni filmleri

Live broadcast

Ceremony Films

Konsept
Concept

•
•
•
•

Tiyatral

Watch out

Theatrical

www.dijitalmedya.net

bilgi@dijitalmedya.net

0533 418 76 72

0312 417 17 57

Affliate Expert

/DijitalMedyaNet

Keynot
Prezi
Acrobat Presentations
Apache Openoffice
Impress

Sunum

Presentations

Yeni nesil dijital liderlik ajansı...

Dijital İlişkiler
Saha
Yönetimi

VİZYON / VISION
DİJİTALMEDYA;

DİJİTALMEDYA;

20 yıldır kamu ve özel sektöre içerik üreten, siyasetin
medya gelişim süreçlerine doğrudan dokunan projeleri
başarıyla gerçekleştiren, güçlü Türkiye’nin geleceği
için “dijital kültür”e odaklanarak, verimli ve güvenli
anlayışlar ve davranışlar geliştirmeye çalışan, yeni nesil
“DİJİTAL LİDERLİK” ajansıdır.

Is a new generation “DIGITAL LEADERSHIP” agency that
has been producing public and private sector content
for 20 years and has successfully implemented projects
that directly touch the media development processes
of politics and has focused on “digital culture” for the
future of a strong Turkey.

Değişen ve yeni değerler üreterek DİJİTAL MEDENİYETİ
inşa eden dünyamıza sunacak değerlerimiz olduğu
bilinciyle çalışmalarımıza yön veriyoruz. Endüstri 4.0
dönemini yaşadığımız, yapay zekaların güçlü ağlar
üzerinden birbirleri ile istişare ederek daha büyük bir
akıl oluşturduğu bugünlerin hızla geçeceğini biliyoruz.
Ana iş kolumuz olan medya sektörüne Dijital İlişkileri
anlatıyoruz. Dijital dünyaya merhamet, hakkaniyet ve
hikmet değerlerinin sunulacağı içerikler geliştiriyoruz.
VERİMLİ, GÜVENLİ, YERLİ ve MİLLİ dijital için projeler
geliştiriyoruz. Dijital okuryazarlık öğrenme-gelişim
programları ile dönüşüme katkı vermeye çalışıyoruz.
Dijitalde YETKİN NESİLLER için başlattığımız projeler
hızla ilerliyor ve güzel gelişmeler yaşıyoruz.
...inanıyoruz ki gerçekten güçlü Türkiye, güçlü bir
DİJİTAL GELECEKLE mümkün...
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By producing varying and new values, we are working
with an awareness that we have values to offer to the
world which creates the DIGITAL CIVILIZATION. We
know that we will pass the industry 4.0 period very
quickly, where artificial intelligence builds greater
intelligence by consulting with each other through
strong networks. we are trying to lead by the concept
of digital relationships. We are working on the contents
of the digital world where love, compassion, justice and
wisdom values will be presented.

Dijitalmedya crowns its 20+(plus) years of experience with
a brand new service title that sets digital transformation
at conceptual level. Digital Relationships concept sets
forth a valuable process that everyone will use frequently
in daily life in the near future. (20 years ago digital media
concept experienced the same process)

Dijitalmedya, www.dijitaliliskiler.com.tr adresinin ve
kavram inşasının öncüsüdür.

Dijitalmedya is the founder of www.dijitaliliskiler.com.tr
and the pioneer of its concept construction .

Bu yönetimde 3 ana başlığı en ön planda tutuyoruz.
1- İletişim krizleri yönetimi

In this administration, we hold the three main headings
as the frontmost.

2- Sosyal medya ile ticareti geliştirme

1- Communication crisis management

3- Etkin içerik üretimi

2- Trade development in social media
3- Active content production

We know that strong Turkey is possible with a strong
DIGITAL FUTURE.

Dijital Liderliğe...

www.dijitalmedya.net

Dijitalmedya 20 yılı aşkın deneyimini, dijital dönüşümü
kavramsal düzeyde belirleyen yepyeni bir hizmet
başlığı ile taçlandırıyor. Dijital İlişkiler, aynı 20 yıl önce
dijital medya kavramında olduğu gibi, yakın gelecekte
herkesin günlük hayatı içerisinde sıkça kullanacağı çok
değerli bir süreci ifade ediyor.

We are developing projects for Digital transformation
to be EFFICIENT, SAFE, LOCAL and NATIONAL. With
digital literacy learning development programs, we are
trying to contribute to the transformation of our country.
Projects that we started for COMPETENT GENERATION
in digital we are progressing and we are experiencing
beautiful development.

20 yılın bilgeliğiyle
.year

Digital
Relations
Organisation
Management

bilgi@dijitalmedya.net

Okan Özbay
Kurucu Yönetmen

Yapımcı

Founder Director / Producer

0533 418 76 72

0312 417 17 57

Okan Özbay

Nevruz Tol Özbay

Founder Director / Producer

Digital Relations Manager

Kurucu / Yönetmen

Dijital İlişkiler Yöneticisi

Dijitalmedya

www.dijitaliliskiler.com.tr

www.okanozbay.com

/DijitalMedyaNet

Yeni nesil dijital liderlik ajansı...

Sosyal medya ile ticareti geliştirme
büyük denizde büyük balık

İletişim krizleri yönetimi
sorunlarla büyür gelişiriz

Developing trade with social media
big fish in the big sea.

Communication crisis management
problems lead you to develop

Her gün daha da büyüyen ve iş olanakları sunan sosyal
medya, bugünlerde daha çok girişimcinin ilgisini çekiyor.
Daha çok insan sosyal medya platformları ve internet
altyapıları ile tanıtım, reklam yaparken bir yandan da
doğrudan ticaretin kapıları aralanıyor.

Business volume of social media grows day by day and
offers new job opportunities. It has become increasingly
popular among the entrepreneurs these days. More
people are making commercial advertisements with
social media infrastructures. It also opens up a area of
a commercial trade.

Dijitalmedya olarak sosyal medya üzerinden hedef
kitleye erişerek anlık satışları yükseltme konusunda
garantili, sözleşmeli işler yapıyoruz. “Kazanamazsan
para ödeme” diyebilecek ve her türlü ölçekte e-ticaret
yolculuğunu planlayabilecek güçteyiz.

As Dijitalmedya, we are reaching out to the target group
through social media and doing guaranteed contracted
works to raise instant sales. We are able to say that “If
you can not gain/profit, do not pay”. We are also able
to plan the e-commerce journey at all scales.

Başkaları gibi, işin içine yazılımları karıştırmadan, big
datadan faydalanmadan, milyonlarca hesap bilgisini
güncel tutmadan, en azından güçlü partnerlerimiz
olmadan dijital ilişkilerinizi yönetelim demiyoruz.
Dijitalmedya olarak, özellikle Uluslararası Dijital ilişkiler
kavramının hakkını vererek ihracat hedefini büyüten
firmalarımızla güzel işler yapmak istiyoruz.
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We manage your digital relationships with strong
partners, introducing the software into business, taking
advantage of big data, keeping millions of account
information up to date. As Dijitalmedia, we want to do
good work with our firms, especially those that grow
export target by granting the concept of International
Digital Relations.

Bu sihirli cümle, krizi çözümleme ve sorunu giderme
yeteneği kadar, sorun üretme ve rakibin dezavantajları
üzerine kurulu kriz iletişimi yönetimini de ifade
etmektedir. Yani haklı olduğumuz bir konu varsa, krizi
biz çıkarırız ve bundan avantaj sağlarız.
Diğer taraftan haklı ya da haksız olmamızın hiçbir önemi
olmadan, bizimle uğraşan, itibarsızlaştırmaya çalışan,
markamıza veya dijital kimliğimize doğrudan ya da
dolaylı biçimde saldıran, algı operasyonu amaçlı her türlü
içerikle mücadele eder, onları big datanın derinliklerine
gömeriz. İzleri mümkün olduğunca sileriz.
Siyasetçi, kamu yöneticisi ya da iş adamı iseniz, krizleri
başarı ile yönetmek hayati öneme sahiptir.
This magic sentence represents the management of
crisis communication based on the disadvantages of
problem generation and competitors as well as the
ability to solve crisis and solve the problems. So if there
is something we are right about, we take create a crisis
and we take advantage of it.
On the other hand, without any pretense of being
rightfully unfair, we fight against the contents which
are attacking us, try to discredit us and challenge our
digital identity directly or indirectly. We put them into
the depths of big data.
If you are a politician, businessman or a community
manager you have to managing crises successfully is
vital.

dijitalmedya.net
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Dijital
Organizasyon
Yönetimi

Dengeli maliyet
hedef kitleye ulaşmalıyız

Balanced cost
we must reach the target audience

Digital
Organisation
Management

Düğün dernek organizasyonları da dahil çok özel
olmayan tüm etkinlikler, dijital dönüşüm sayesinde,
kişisel ya da profesyonel çözümlerle kitleselleştiriliyor.
Dijital çağda bir salonda yaşanan güzel anların artık o
salonda kalma ihtimali tamamen imkansız.

Digital transformation enables the massification of
wedding organizations as well as non-exclusive
organizations via personal or professional solutions.
It is totally impossible for the beautiful moments that
happened in a hall to stay in that hall in the digital era.

Eğer biraz daha profesyonel bir etkinliğiniz varsa bu
konu vazgeçilmez konuma yükseliyor. Başarılı bir
iletişim için ise dijital medyayı sonuna kadar kullanmanız
gerekiyor. Örneğin, etkinlik başlamadan mini bir duyuru
için etkinlik liderleri ile kısacık bir bilgilendirme röportajı
yapabilirsiniz. Etkinlik boyunca birçok noktadan
video-fotoğraflar çekerek hem etkinliği arşivler hem
de bu içerikleri kurgulayarak etkinlik sonu videoları
hazırlayabilirsiniz ya da anında sosyal medya canlı
yayınları ile takipçilerinizle anı paylaşabilirsiniz. Biraz
komplike ve salonlarda aynı anda yürütülen seminerler
mi var? O zaman daha çok ekiple etkin bir takip yaparak
her şeyi kayıt altına alıp, etkinliğin ruhunu yansıtan
içerikleri takipçilerle paylaşabilirsiniz. Ya da tüm bunları
yapacak profesyonel bir ekibi; “bizi” çağırabilirsiniz.

If you have a somewhat professional event the situation
of massification becomes indispensable. In order to have
a successful communication you have to use the digital
media to its all aspects. For example, you can start with
mini announcements and brief information interviews
with event leaders before the event begins. Throughout
the event, you could take photos&videos from many
locations which means that you could archive the event
and by editing the contents you could create videos of all
kinds at the same time or you could choose to share the
moments instantly via social media with live broadcasts.
Are there complicated multi-roomed simultaneous
seminars? Then you could record everything with an
efficient follow-up with multiple scopes and share
the content that reflects the spirit of your activity with
followers, or you can call “us” to do all of these things.

Dijitalde milyonlar var
There are millions in the digital

Devletimiz zengin elbette...
Ancak 300 kişilik bir organizasyona 300.000 lira
harcayınca ya da ürettiğiniz bir kamu spotuna 300.000
lira verip onu 300 kişiye izletince kişi başı 1000 lira
iletişim maliyeti oluşur.
Dijital devamlılık yönetimi; disiplinli bir stratejik hedef
belirleyerek, beğenilen içerikler üreterek ve hedef
kitleye yönelik iletişim kanalları açarak, faydanın ve
verimliliğin artmasını sağlar. Etkinlikleriniz çok yönlü
olarak ilgililerine ulaşır ve farkındalık yükselir.
İlgi sahibi olanların gerçekten bilgi sahibi olduğu, kaliteli
dijital ilişkiler için birlikte çalışabiliriz.
Our Government is unquestionably rich...
However, If we spend 300.000 liras for an organization
which embodies 300 people or if we spend 300.000
liras on a public service broadcasting which is
broadcasted only to 300 people, it means that we will
have a communication cost of a 1000 liras.
Digital continuity management provides increased
benefit and efficiency by creating admirable content,
by opening up concentrated communication channels
to the target audiences and by disciplined strategic
planning. Which raises the awareness of your events
among the concerned parties.
Let’s work together for a high quality digital relations.
We have the knowledge.
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Ektinlik öncesi hizmetler
en geniş hedef kitleye ulaşmak gerek

Etkinlik sırasında hizmetler
anı daha çok kişiyle paylaşmak

Services during the event
share the moment with more people

Pre-event services
reaching the widest target audience is needed

Etkinlik;
• DİJİTAL İLİŞKİLER planının yapılması,
• DİJİTAL KİMLİĞİ’nin oluşturulması,
• İçeriklerinin tasarlanması,
• Tanıtım filmlerinin hazırlanması ve yayınlanması,
• Dijital hesapları ile entegrasyonu,
• SEO ve Optimizasyon çalışmalarının yapılması,
• Röportajlarının yapılması ve yayınlanması,
• Duyuru ve reklamlarının planlanması,
• Reklam tasarımlarının yönetimle paylaşılması,
• Sosyal medya hesaplarının etkinleştirilmesi.
• Etkinlik geri sayım ekranlarının başlatılması,
• Etkinlik için kurum içi ve ilgili üyeler başta olmak üzere,
emailing, celebrity, fenomen çalışmaları yaparak hedef
kitlenin genişlemesi, katılımcı ve takipçi sayısının
artırılması.
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Event;
• DIGITAL RELATIONSHIPS plan,
• Creation of the DIGITAL IDENTITY,
• Designing content,
• Production and publication of introduction films,
• Integration with digital accounts,
• Doing optimization and SEO work,
• Making and publishing interviews,
• Planning of announcements and advertisements,
• Sharing advertisement designs with administration,
• Activation of social media accounts more effective,
• Starting the event countdown screens
• To expand targe group and increase the number of
participant for event by sending e-mail, celebrity, doing
phenomenon works especially for the organization
and related members.

• Alan içerisinde HABER MERKEZİ, GÖRSEL İLETİŞİM
MERKEZİ, SOSYAL MEDYA YÖNETİM MERKEZİ ve
RÖPORTAJ ALANI kurulumu
• Reji kurulumu yapılarak alan içi ekranların görsel yönetimi
• Alan içi ekranlarda anlık sosyal medya yönetimi
• Canlı yayın araçları ile uydu üzerinden pull yayınlar
• Televizyon kanalları ve radyolar için PR çalışması
• Organizasyonun ve yöneticilerinin anlık DİJİTAL KİMLİK
yönetimi
• Etkinlik sürecinde anlık kreatif üretimler yapılması,
slogan, haber, grafik, fotoğraf ve video paylaşımları ile
sosyal medya mecralarında etkileşimin canlı tutulması,
ilgililerin aktif kalması ve kazanımın yükseltilmesi
• Etkinlik gün sonu filmleri ile gün özetinin takipçilerle ve
medya ile paylaşılması
• Etkinlik gün sonu galerisi ile günü özetleyen fotoğrafların
ve manşetlerin takipçilerle ve medya ile paylaşılması
• Etkinlik gün sonu haber bülteni ile gün özetinin medya
ve takipçilerle paylaşılması, medya takibinin yapılması
• Gelecek organizasyonlar için ünlü kişi röportajları,
fotoğraflama ve özel video çekimleri yapılarak plana
uygun hazırlık yapılması

• Setting up NEWS CENTER, VISUAL COMMUNICATION
CENTER, SOCIAL MEDIA ADMINISTRATION CENTER
and INTERVIEW SITE in the area
• Visual management of in-area screens by setuping reji
• Instant social media management on in-area screens
• Stallite broadcasts with live broadcast vehicles
• PR work for television channels and radios
• Instant DIGITAL IDENTITY management for the
organization and managers
• Instant creative production in the event process,
keeping slogans, news, graphics, photos and video
sharing and interaction in social media circles, keeping
them active and raising the gain
• Sharing summary end oft he day videos with followers
and media
• Sharing end of the day galleries, photographs and
headlines summarizing the day with followers and
media
• Sharing end of the day news report and summary of
the day with followers and media, media follow-up
• Celebrity interviews for future organizations,
photography and special video shootings to make
preparations according to the plan

dijitalmedya.net
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Ektinlik sonrası hizmetler

Dijital etkinlik uygulaması

sakla samanı gelir zamanı

yerli milli verimli güvenli

Post-event services
hide the hay, it‘s time will come

Digital event application
domestic national efficient safe

www.iventturk.com

• Etkinlik bitiminde özet videoların, etkinlik sırasında
çekilen röportajların paylaşımları ile etkinliğin sosyal
medya üzerinden etkisini sürüdürmek
• Etkinlik Dijital kimliğinin ve yöneticilerin görünürlüğünü
belirli bir zaman diliminde sürdürmek, öğrenme gelişim
sürecine katkı sağlamak
• Etkinlik sonrası tüm film, video ve grafik, fotoğraf arşvinin
ayıklanıp temizlenerek organizasyon yönetimine teslimi
• Etkinlik sonunda sosyal medya etki analizinin yapılarak
raporlanması
• Etknilik sonunda haber etki analizi yapılarak medya
raporunun sunulması
• Bir yıl sonra tekrarlanacak etkinlikler için hazırlanan
içeriklerin ayrı bir ortamda teslimi ve arşiv olarak
saklanması
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• Maintaining the impact of the event on social media
by sharing summary videos and interviews filmed
during the event
• Maintaining the visibility of the digital identity oft he
event and the administrators within a certain time
period, to contribute to the learning development
process
• After the event, sorting and delivering of all film, video
and graphics, photo archive are sorted and delivered
to the management of the organization
• Analyzing and reporting the effect on social media
• Submission of the media report by analyzing the
effect on the news at the end of the event
• Delivery and archiving of the contents prepared
for the events that are repeated one year later in a
separate environment

• Cep telefonu üzerinden tüm etkinliği yönetip, içeriğini
arşivleyip, giriş çıkışları denetleyebileceğiniz yepyeni bir
uygulama hazırlıyoruz.
• Çok yakında, verimli, güvenli, yerli bir yazılımla,
yabancı sosyal medya araçlarıyla birlikte entegre
kullanabileceğimiz, bize ait içerikleri sadece istediğiniz
kişilerin görebileceği, anlık yönetim ve paylaşım
yapabileceğiniz, programı ve katılımcıları takip
edebileceğiniz çok yönlü bir uygulama ile karşınızda
olacağız.

• We are preparing a whole new application so you can
manage the whole event via mobile phone, archive
contents and control input / output.
• We will be coming soon with a versatile application
that you can use which is efficient, secure, native
software, which we can use integrated with foreign
social media tools, which only people selected by
you can see our content, where you can do instant
management and sharing which you can follow the
program and the participants.

dijitalmedya.net
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Paylaşmak

Görünürlük

daha çok anıyı profesyonelce

ne kadar çoksa o kadar iyidir

Share
more memories professionally

Visibility
the more the better

Mesela, 5 gün süren bir etkinliğiniz var. 1000 civarı da
katılımcınız olsun. “Gelsin bir kamera bir de fotoğrafçı
arşiv için çeksin” diyemezsiniz ya da “bir muhabir
gelsin, not alıp haberlerimizi yapsın” da diyemezsiniz.
Yani etkinliğiniz bu kadar değersiz olamaz. Olmamalı.

Assume that you have a 5 day event and around 1000
participants. You should not say that “let us have a
camera and a photographer to record for the archive.”
You should also not say that a reporter should come
over and take notes to make news. Your event can not
be that worthless. It should’t be...

O etkinlikte yüzlerce etkileşim ve çok değerli öğrenme
gelişim süreçleri yaşanacak. Mutlaka 1000 değil 10 binler
bu bilgilerden faydalanmak istiyor ya da siz anlattıklarınızın,
öğrettiklerinizin, hikayenizin çok daha fazla insan
tarafından bilinmesini, değerlendirilmesini istiyorsunuz.
İşte bu nedenle başarılı bir ekibin, hem içeriğin üretim
kısmını, hem de üretilen kaliteli içeriğin sosyal medyada
paylaşım kısmını çok doğru biçimde gerçekleştirmesi,
yönetmesi, arşivlemesi ve raporlaması gerekiyor.

That event will generate hundreds of interactions and
very valuable learning development processes. Not a
thousand, absolutely tens of thousands would like to
benefit from these informations or you would like much
more people to know and appreciate your stories and
teachings. Because of that, a successful team needs
to implement, direct, archive and report both the
production part of the content and the sharing part of
the high quality content via social media.

Eğitim toplantıları
Training meetings
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Zirveler
Summits

Kongre ve konferanslar
Congresses and conferences

“Ben düğünümü Facebook’tan canlı yayınlıyorum zaten”
diyebilirsiniz, hatta Düğün TV’nin canlı yayın aracı gelip
sizi dünyaya bağlayabilir ama yüzlerce insan, herkes
ayrı telden sosyal medyada içerik paylaşıyor olacak. Bu
düğünün bir sosyal medya hesabı olsa, herkes orada
olsa, tüm gece herkesin yaptığı çekimler bu hesapta
toplansa ve bir profesyonel bu işleri yönetse fena mı
olur?

You may say that you are live broadcasting your wedding
on facebook. Even wedding tv’s live broadcast car could
come and connect you to the world. Note that hundreds
of people will be sharing their separate and irrelevant
content from social media. Would it be a bad thing for
this wedding to have a social media account? Would it
be a bad thing to collect the recordings of everybody in
this account?

Çok daha fazla anı, bu hesapta arşivlenip yıllarca
saklanmış ve çok uzaktaki akraba ile bu sayede çok
daha fazla anı paylaşılmış olmaz mı?

Would it be bad if a professional managed all of these
things? A lot more memories would be archived in this
account and distant relatives would share much more
memories thanks to the service we are providing.

Ya da Düğün TV’nin tek kamerasının sunduğu
çerçeveden o anları paylaşmaya çalışabilirsiniz, karar
sizin. Tabi bir de davetlilerin güzel anları var.

Or you can just try to share the best moments of your
life with Wedding tv’s one framed camera. Your choice.
Of course, the invited people have good moments.

@dijitaldugun hesabına gelin, tüm arşivi toparlayın.

Come to @dijitaldugun account, gather the whole
archive.

Etkinlikler
Events

Düğün dernek vb.
Wedding, festival etc.

CAyayın
NLI
Live broadcast

dijitalmedya.net
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Dijital İçerik
Kütüphanesi

Digital
Content
Library

The most essential of sustainable Digital Relationships is CONTENT

In the life and also in digital world

Hayatta da dijitalde de

Do not be
misunderstood!

“

Sakın
yanlış
anlaşılma!

“

Sosyal medyanızı, hesaplarınızı, dijital kimliğinizi kim
oluşturmuş ve yönetiyor olursa olsun, içerik yayını
konusunda profesyonel davranmalısınız.

Regardless of who created and managed your social
media accounts and your digital identity, you should be
professional in content publishing.

Sürdürülebilir bir dijital ilişki istiyorsanız,

If you want a sustainable digital relationship,

- Dijital dünyada kimliğinizin sizi doğru ifade etmesini
istiyor ve yanlış anlaşılmalardan çekiniyorsanız,

if you want your identity to express you right in the
digital world and If you are afraid of misunderstandings,

- Stok içeriklerle ve tecrübesiz ekiplerin sağladığı
olanaklarla elde ettiğiniz içeriklerle beklediğiniz yolu
katedemeyeceğinizi bilmelisiniz.

You should know that you can not keep on going with
the content provided by inexperienced teams.

Dijital içerik kütüphanesi, yaz ve kış olmak üzere yılda
iki kez, doğru zaman ve konseptte, gerçek kişiler ve
profesyonel oyuncularla, fotoğraf ve videoların, belirli
senaryolar dahilinde elde edilip editlenerek kullanıma
hazır hale geldiği ve arşivlendiği sürecin adıdır.

The digital content library is the name of the process
in which the user is ready and archived twice a year,
at the right time and concept, with real people and
professional actors, photographs and videos taken and
edited within certain scenarios.

Sürdürülebilir
Dijital İlişkilerin
en olmazsa olmazı

İÇERİK
2

dijitalmedya.net

dijitalmedya.net
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Dijital kimlik

Video ve fotoğraf

nefes aldırır!

artık çok pahalı değil

Digital identity
lets you take a breath.

Video and photo
are not too expensive anymore

Kurum, şahıs, şirket, STK veya holding olabilirsiniz. Eğer
dijital dünyada kendinizi ifade ediyorsanız, bu iletişim
sürecinizin, karakterinizi, kabiliyetlerinizi, gerçeklerinizi
ifade ettiğini unutmamalısınız.
Dijital kimliğiniz gerçek kimliğinizden çok daha büyüktür.
Şahsınıza yaptığınız birçok kötülüğü, dijital kimliğinize
yapmamanızda fayda görüyoruz.
You can be a corporation, a person, a company, an NGO
or a holding company. If you are expressing yourself
in the digital world, you should not forget that your
communication process expresses your character, your
cares, your facts.
The digital identity is greater than your real identity. We
see benefits in not doing the many bad things, that you
do to yourself, to your digital identity.

Özgünlük
hemen fark edilir!

Originality
is immediately noticed!

www.dijitaliliskiler.com.tr

Herkesi ifade eden yabancı stok içerikler yerine,
sadece sizi ifade eden öznel içerik kütüphanesine sahip
olmalısınız.

You should have a library of subjective content that
refers only to you, rather than the foreign stock content
that expresses everyone.

Sizi en iyi şekilde ifade eden, önceden planlanan
senaryoların hayata geçirilmesi ile elde edilen
fotoğraflar, video parçacıkları ve bunlarla elde edilen
özgün grafikler, takipçileriniz tarafından anında farkedilir.

The photographs, video fragments and original graphics
that are obtained with the passing of preplanned
scenarios that express you in the best way are
immediately noticed by your followers.

Kim aynı fotoğrafı 20. kez görmek ister ki?

Who wants to see the same picture 20 times?

4
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Sosyal medyada paylaşılan içerikler giderek video
üzerine kurgulanıyor. Yakın gelecekte tüm internet
içeriğinin %80’i videolardan oluşacağı hesaplanıyor.

Content shared in social media is gradually being edited
on video. In the near future, it is claimed that the entire
content will consist of 80% of the videos.

Film maliyetleri gerçekten çok yüksek. Hele sinema
sahnesi gibi doğrudan anlatmak istediğiniz mesaja
yoğunlaşan kısa sekans videolar için yüksek bedeller
ödemek zorunda kalabilirsiniz.

Film costs are really high. You have to pay a high price,
especially for the cinema-like short sequence videos
that focus on the message you want to deliver directly.

Dijital kimliğinizi hak ettiği şekilde tanımlayan ve güçlü
mesajlar verebilen, akılda kalıcı, takipçilerinize mutluluk
veren, önceden planladığımız senaryolar yazabilir ve
içerik kütüphanenizi en etkin şekilde oluşturabiliriz.

You can create a script that defines your digital identity
and generates a powerful message, makes sense,
delights your takers, prepares scripted scenarios and
populates the content library.

dijitalmedya.net
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Serüven içerik

Yerli içerik

aynı anda her yerde

birlikte başarabiliriz

Adventure content
at the same time in everywhere

Local content
we can manage together

Dijital İlişkiler yönetiminin çok fazla başlığı bulunmakta
ve her biri çok farklı uzmanlıklar gerektirmektedir.
Dijitalmedya, sizin çabalarınızla ürettiğiniz yerli içeriğin
büyük kitlelere ulaşması için işlerinize değer katmaya
devam ediyor.

Dijital İlişkiler için önemli bir başlık; devamlılık isteyen
serüven içerik üretimi. Geniş katılımlı çok salonlu,
yoğun takip gerektiren işlerinizin tamamen kayıt
altına alınması, bazı bölümlerin sosyal medya veya
televizyonlardan canlı yayını, program öncesi haberlerle,
farklı görsel iletişim malzemeleri ile etkinliğe ilginin
artırılması, katılımın yükselmesi, salon dışındakiler için
görünürlüğün sağlanması, etkinliğinize yüksek değer
katacaktır.

Dijital geleceğin verimli ve güvenli olması için,
çocuklarımızın sağlıklı ve faydalı içeriklerle büyümesine
özen gösterelim.

Haber merkezi, görsel iletişim merkezi, sosyal medya
yönetim merkezi ve içerik arşiv yönetimini kapsayan
yetkin hizmetler için yanınızdayız.

Devamlı içerik yönetimi için kendiniz de ekip kurup
çalışmalar yapabilirsiniz. Deneyimli ekibimiz size bu
konuda da danışmanlık yapacaktır.

There are more aspects of Digital Relations management.
Each one of them requires different specializations.
“Dijitalmedya” continues to add value to your business
by enabling your domestically created content to reach
the masses.
In order to make sure that our digital future is efficient
and secure, we need to focus that our children grow up
with healthy and useful content.
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Türkiye’nin dünyaya açılan
e-ticaret portalı

Turkey’s opening to the world
e-commerce portal

You can create your own team for continuous content
management and work on your own. Our experienced
team will advise you in this regard.

One of the most important headlines of Digital Relations
is the production of adventure content that requires
continuation. With a large number of participating
large-scale auditoriums, you can record all your work
for multiple follow-up, increase the interest of some
departments with social media or live broadcasts
from television, pre-program news and different
visual communication materials. We are in a new era
in which we need to provide multiple and continuous
communication, such as the flow of information from
the moment of activity to the curious other aspects.
We are here for you with our advanced services which
consist of News center, visual communication center,
social media control center, content and archive
management.
dijitalmedya.net
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Sıradanlaşma

Takipçi

özel günlerde özgün içerikler kullan

yenilik ister!

Follower
wants innovation!

Bu kütüphanede sadece fotoğraf ve video olmayacak
elbette. Özellikle sesler, müzikler, cıngıllar, efektler de
olmalı. Çünkü ilgi çekici içerikleriniz olsun istiyorsanız,
sizi ifade eden çok çeşitli malzemelere sahip olmalısınız.
Hatta iş kolunuza göre takipçilerinizin talepleri
doğrultusunda illüstrasyonlar, grafiti tasarımlar, küçük
eğlencelikler de kütüphanede hazır bulunmalıdır.

There will not only be photos or videos in this library.
Especially voices, music, jingles, effects will also be
there, because if you want to produce interesting
content, you need to have a wide variety of content that
expresses you. Even according to your business line,
illustrators, graphic designs and small entertainments
can be found in the library in the direction of your
followers’ wishes.

meyvenin en saf hali

Don’t become ordinary
use original content on special days

Anneler Günü, Sevgililer Günü, Kurban Bayramı, 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı, kapitülasyonların kaldırılması,
işgalden kurtuluş günü ve daha birçok detaylı özel
günlerimiz var. İletişim kurmak için fırsatlar doğuran bu
günleri hemen planlayabiliriz, senaryolaştırıp herkesin
paylaştığı ortak içeriklerden kurtulup özgün video,
fotoğraf ve grafikler oluşturabiliriz.
Kendinizi farklı hissediyorsanız ve iddialı bir yanınız
varsa, en azından güçlü yönlerinizle ön planda olmak
istiyorsanız, özellikle önemli günlerde binlerce
kez paylaşılmış içeriklerle logonuzu yan yana
getirmemelisiniz.
Dijital dünyada kendinizi sıradanlaştımak istemiyorsanız,
özgün bir içerik kütüphaneniz mutlaka olmalı.
Mother’s Day, Valentines Day, Feast of Sacrifice, October
29th Republic Day, the pavement of the capitulations,
the Day of Liberation from the Occupation and many
more special occasions. Plan those days that give you
opportunities for memorization and communication
immediately, script and get original videos, photos and
graphics instead of similar content that everyone shares.
If you feel different than others and if you have an
ambitious side and if you want to be recognized with
your strengths, do not put your logon side by side
with content shared thousands of times, especially on
important days.
If you do not want to lose your originality in the digital
world, you have to have an authentic content library.
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