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İNDEKS:
MEDYA İLİŞKİLERİ
EĞİTİMİ

FIRSATLARA ODAKLANARAK
KURUMUNUZU BAŞARIYA YÖNLENDİRİR

İndeks Medya İlişkileri Eğitimi’ni kriz kapıya dayanmadan almalısınız.
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Medya İlişkileri Eğitimi Kişiye ya da Kuruma özel olarak hazırlanan
özgün eğitimlerle iletişim farkındalığı yaratıyor. Entelektüel sermayeye,
iletişime, iş ilişkilerine ve insan yönetimine önem veriyorsanız doğru
yerdesiniz. İletişim sektörünün farklı kollarında uzmanlıkları bulunan
değerli eğitmenlerden size özel eğitimler almak ve fark yaratmak
İndeks Medya İlişkileri Eğitimi ile mümkün.

Temel Eğitim, Kurumsal Eğitim,
Uluslar ve UIuslararası, Lider ve Sözcü,
Kurum İçi İletişim, İmaj ve Gelişim,
Bireysel Konumlandırma ve Menajerlik
medyailiskileriegitimi.com

EĞİTİM İÇERİKLERİ
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Algı Yönetimi

Lider İletişimi

Basın Toplantısı Roadshow

Liderin İletişim Takımı

Bireysel Gelişim | İmaj

Medya İlişkileri Eğitimi

Bireysel Konumlandırma | Menajerlik

Paydaş İletişimi

Etkili Sunum Teknikleri

Pazarlama İletişimi

İçerik Analizi

Sınır Ötesi İletişim

Ses, Nefes ve Konuşma Egzersizleri

Simülasyon

Kriz İletişimi

Siyaset İletişimi

Kurum İçi İletişim

Vaka Çalışmaları

Kurum Sözcüleri

Yatırımcı İlişkilerinde Medya İlişkileri
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Türk Medyası /
Uluslararası
Medya Modülü
Türk Medyası/Uluslararası medya modülü; medyanın yapısını ve işleyişini anlatır. Modül, eğitim verilecek kişi ve şirkete göre
özel olarak hazırlanır. Kişinin özgeçmişi, iletişim araçlarında varsa yansımalarının analizi, sektör, rakip analizleri yapılır.

Eğitim İçeriği
• Genel hatlarıyla Türkiye’de medya.
• İletişim araçları ve mecralar: En son araştırma verileriyle desteklenen yaygınlık, ulaşım frekansı detaylarıyla mercek altına
alınmaktadır.
• İletişimci kimdir? (Gazeteci, Televizyoncu, Sosyal Medya Yöneticisi vb.)
• Beyin Fırtınası: Kuruma özel bu bölümde, kurum/kişinin medyaya bakış açısının değerlendirildiği özel sorgulama
yöntemiyle strateji çalışması.
• Kurum ve Medya: Kuruma özel bu bölümde, medyadaki son 1-3 yıl yansımalarının incelenmesi ve analiz.
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Kimler Bu Eğitimi Almalı?

Eğitim Süresi

Medya ile iletişim kurmak durumunda olan,
• Üst düzey yöneticiler
• Kurum sözcüleri
• Kurum liderleri

İhtiyaca göre yarım ile tam gün arasında değişir.
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Kriz
İletişimi
Kriz anlarında ortaya çıkabilecek tahribatı engellemeye ve doğru iletişim yöntemleri ile bu durumu avantaja çevirmeye yönelik
eğitimleri kapsayan, kurum sözcülerine özel bir eğitim ve içerik çalışmasıdır. Şirketlerin ve sözcülerinin medya ilişkileri
eğitimine en çok ihtiyaç duydukları dönemler kriz anları ve ortamlarıdır.

Eğitim İçeriği
İndeks Medya İlişkileri Eğitimi, kriz iletişimi eğitiminde mevcut ya da olası krizlerle ilgili hazırladığı simülasyonlarla şirket
sözcülerini olası röportajlara ve basın açıklamalarına uygulamalı olarak hazırlıyor.
Kriz iletişiminde mesaj nasıl kurgulanmalı?
Mesaj nasıl ve kime verilmeli?
Mesaj hangi kanallarla verilmeli?
Kriz sözcüsü nasıl seçilmeli?
Mevcut kriz sözcüsü seçimi doğru mu?
Doğal kriz sözcüsü nasıl etkin hale getirilir ya da yönetilir?
Kriz sonrası iletişim nasıl yönetilmeli?
“İletişim yapmak mı, iletişimi vermek mi?” sorusunun yanıtlanması.
Bu soruların yanıtlarını verebilmek için; krizin tanımı yapılır. Eğitim alan kişinin temsil ettiği kurumun karşılaşabileceği
potansiyel riskler tespit edilir, bu alanlarda alternatiﬂi vaka çalışmaları ve gerçeğe yakın uygulamalı örnekler ortaya konur. Kriz
sırasında ve sonrasında neler yapılacağı tartışılır ve ortaya dökülür.
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Kimler Bu Eğitimi Almalı?

Eğitim Süresi

Toplantılarda veya grup karşısında sunum yapması gereken tüm yöneticiler
Yönetici adayları
Şirket içi eğitim verenler
Halkla ilişkiler, pazarlama ve satış ekipleri
Sunum becerisini kazanmak ve geliştirmek isteyen herkes.

İhtiyaca göre yarım ile tam gün arasında değişir.
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Simülasyon

Bu eğitim modülünde gerçek dergi, gazete, TV programları için kurgulanmış gerçek/gerçeğe yakın sorularla mülakat
teknikleri çalışmaları uygulanmaktadır. Gerçek zaman baskısıyla kamera karşısına çıkıyor, kendinizi izliyor, hatalarınızdan
öğreniyor, etkili geri bildirimlerle ve kapsamlı raporlamalarla eğitiminizi pekiştiriyorsunuz.

Eğitim İçeriği
• Röportaj çeşitleri
• Basın Toplantısı
• TV röportajı
• Basın yemeği vb. iletişimcilerle yüz yüze gelinecek ve sorularla karşılaşılacak ortamlar…
Spesiﬁk, sizi bekleyen bir röportaj öncesinde ya da genel olarak hazırlanmak istemeniz halinde… Gerçek sorularla, zordan,
basite, gazeteciyle göz göze geldiğiniz ilk andan son dakikaya kadar geçen iletişim sürecini yönetmeyi öğreneceğiniz, planlı ya
da ansızın gelişen olay ve ortamlara ilişkin iletişim deneyimleri gerçekleştirilir.
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Kimler Bu Eğitimi Almalı?

Eğitim Süresi

�Medya ile iletişim kurmak durumunda olan,
• Üst düzey yöneticiler
• Kurum sözcüleri
• Kurum liderleri

İhtiyaca göre yarım ile tam gün arasında değişir.
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Yatırımcı İlişkilerinde
Medya İlişkileri
Kurumlarda görece yeni yapılanan ve önemi fonksiyonuyla birlikte hızla artan yatırımcı ilişkileri bölümü, kurumsal iletişim
kadar medya ilişkilerinin içinde yer almaktadır. Profesyonellerin iletişim dünyasında güvenle çalışma yapmalarını sağlayan
modül, yeni uygulama-teknik ve mecralara pencere açıyor.

Eğitim İçeriği
Yatırımcılar ile doğru ve etkili iletişim için öncelikle bu alanda kullanılan kurumsal iletişim enstrümanları ve bunların içeriklerinin
incelenip durum tespitinin yapılması. Kurumun, yatırımcı ilişkileri alanında ihtiyaç duyduğu stratejinin belirlenip beyin fırtınası
yapılarak buna göre bir planlama hazırlanması.
Yatırımcı ilişkileri departmanı ile kurumsal iletişim departmanının uyum içinde, efektif çalışması için görev dağılımlarındaki olası
karışıklıkların giderilmesi ve planlama tavsiyelerinin paylaşımı.
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Kimler Bu Eğitimi Almalı?

Eğitim Süresi

Yatırımcı ilişkileri
Kurumsal iletişim departmanları

İhtiyaca göre yarım ile tam gün arasında değişir.
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Basın Toplantısı
Roadshow
Basın toplantısı, lansman ve önemli sunumlar çok sayıda basın mensubunun katılımıyla gerçekleşen bir bilgi alışverişi
platformudur. Aynı anda birden fazla iletişimciyi tek bir ortamda bir araya getirdiği için etkin iletişim araçları içinde yer alır.
Ancak uygulamalar düzenlenen pek çok basın toplantısının ya hiç etki yaratmadığını ya da onarılmayacak sonuçlarla kurumu
karşı karşıya bıraktığını gösteriyor. İndeks’in basın toplantısı ve road show eğitim modülü sizi basın toplantılarına,
lansmanlara ve önemli sunumlara en iyi şekilde hazırlar.

Eğitim İçeriği
I. Bölüm: Temel Bilgiler
• Basın toplantısı organizasyonuyla ilgili önemli bilgiler (yer seçiminden, konuşma alanı konumlanmasına)
• Basın toplantısı öncesi hazırlık
• Konuşma notları nasıl hazırlanır?
• Konuşma nasıl yapılmalı?
• Karşılaşılan sorularla nasıl başa çıkılmalı?
• Fazla zor, düşmanca soru karşısında yapılması gerekenler
• Basın toplantısı nasıl sonlandırılır?
II. Bölüm: Simulasyon
Gerçek bir basın toplantısı düzenlenerek, gerçek bir konu üzerine açıklama yapılır, sorular yönlendirilir. Kameraya alınan
toplantı tüm detaylarıyla incelenir.
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Kimler Bu Eğitimi Almalı?

Eğitim Süresi

Toplantıyı Gerçekleştirecek Kurum Sözcüleri
Üst Düzey Yöneticiler

İhtiyaca göre yarım ile tam gün arasında değişir.
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Paydaş
İletişimi
Her kurum farklı paydaşlarla çalışıyor. Hedef kitle içinde yeni oluşan paydaşlar iletişim stratejisi içinde çoğunlukla kayboluyor.
Özel strateji ve planlama üzerinde çalışma yaptığımız modül sonuç odaklı.
Çalışan, tüketici, tedarikçi, hissedar, üye… Paydaş her ne kadar ortak bir tanıma işaret ediyor olsa da her kurumun paydaşı kendi
yapısı, hizmet alanı vb.’ye göre değişiklik gösterir. Bir kurumun paydaşları o kurumun dinamiklerini oluşturur. Paydaş sadakatini
sağlamak için aktif ve doğru iletişim halinde olmak en önemli konulardan biridir. Peki nasıl? Paydaş İletişimi eğitim modülü
sistematik bir eğitim ile bunun haritasını çizmenizi ve uygulamanızı sağlıyor.

Eğitim İçeriği
• Paydaşların iletişim ihtiyaçları. Yapılan çalışmalar, alınan kararlar ile ilgili sistematik bilgilendirme süreçleri nasıl olmalı?
• Nasıl bir iletişim diliyle ne sıklıkta iletişim geliştirmeli
• Paydaşları anlamak ve taleplerine doğru yanıt vermek, doğru yerde olduklarının farkındalığını oluşturmak
• Paydaş sadakati sağlamak
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Kimler Bu Eğitimi Almalı?

Eğitim Süresi

Kurumsal iletişim birimleri ve yetkilileri

İhtiyaca göre yarım ile tam gün arasında değişir.
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Pazarlama
İletişimi
Bu eğitim ile sorumlusu olduğunuz markayı doğru ve bir bütün olarak anlayıp buna göre bir iletişim stratejisi oluşturur, iletişim
dili yaratma konusunda etkili bir eğitim alırsınız. Markayı ve yarattığı değeri önce analiz edecek ardından ihtiyaçları doğru tespit
edip ortak ve etkili bir dil oluşturacaksınız.

Eğitim İçeriği
• Etkin pazarlama iletişimi
• Pazarlama iletişimi sürecinde reklam
• Etkin marka iletişim sürecinin planlanması
• Entegre pazarlama iletişiminde süreç planlama
• Yaşanmış gerçekler: Vak’a Analizi
• Marka yaratma dediğimiz şey
• Hedeﬂerin tespiti ve buna göre iletişim planlaması
• Doğru iletişim araçlarının seçimi ve koordine edilmesi
• Doğru mesajların geliştirilmesi
• Stratejik ve taktiksel yaklaşımların tartışılıp kurum ile birlikte belirlenmesi
• Sonuçların ölçümü konuları, etkili bir eğitim içeriği ile kuruma özel olarak aktarılmaktadır.
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Kimler Bu Eğitimi Almalı?

Eğitim Süresi

Üst düzey yöneticiler
Pazarlama departmanı yöneticileri ve ekipleri

İhtiyaca göre yarım ile tam gün arasında değişir.
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Ses, Nefes,
Konuşma Egzersizleri
İndeks Medya İlişkiler Eğitmenleri arasında yer alan deneyimli ve pek çok başarıya imza atmış profesyonel oyuncu ve
seslendirme sanatçısı tarafından verilen bu eğitim modülünde konuşma yaparken sesinizi ve nefesinizi doğru kullanma
tekniklerini öğrenip geliştirirsiniz. İster bir lider olarak ekibinizle yapacağınız konuşmaya hazırlanın, ister bir TV programına katılıp
röportaj verin. Ses, Nefes, Konuşma Egzersizi modülü, konuşarak iletişim kurulan her platform için etkili ve gerekli bir eğitim.

Eğitim İçeriği
Bu alanda uzman bir profesyonel eşliğinde sesi ve nefesi doğru, etkili kullanma tekniklerini uygulamalı olarak öğrenir, egzersizler
eşliğinde bu aldığınız eğitimi pekiştirirsiniz.
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Kimler Bu Eğitimi Almalı?

Eğitim Süresi

Üst düzey yöneticiler
Kurum sözcüleri.

İhtiyaca göre yarım ile tam gün arasında değişir.
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Etkili Sunum
Teknikleri
Verilen mesajların hedefe ulaşmasını sağlamak için dizayn edilen modülde, dinleyiciler karşısında güvenilir ve ikna edici
performans göstermek için içerik ve tekniğin yanı sıra beden dilini etkin kullanmak üzere çalışılır, mesaj hazırlama teknikleri ve
platform becerileri tamamen pratiğe dayalı olarak incelenir.

Eğitim İçeriği
Küçük, büyük her gruba ikna edici konuşmalar yapabilmek önemli bir yöneticilik becerisidir. Bu eğitim, bilgilendirici ve ikna edici
sunumların en etkin biçimde yapılabilmesi için gerekli olan doğru ﬁziksel becerilerin nasıl uygulanacağını ve konuşmanın içeriğinin
nasıl düzenleneceğini öğretir.
Bu modülde katılımcıların etkili bir sunum için gerekli olan teknikleri öğrenmeleri ve uygulamaları sağlanır:
• Göz teması kurarak topluluğu kontrol altında tutabilmek, ilgiyi arttırmak
• Rahat ve zevkle izlenir bir konuşma için gerekli ses düzeyini korumak
• Sessizliği ve konuşmadaki araları etkin biçimde kullanmak
• Duruş ve hareketleri kontrol altına alarak heyecanı gizlemek
• Görsel malzeme hazırlamak ve etkin bir biçimde kullanabilmek
• Soruları dinleyicileri tatmin edecek şekilde cevaplandırmak
Mesajın (içeriğin) kolay anlaşılır biçimde düzenlenmesi öğretilir.
• Bilgi vermek amaçlı sunum formatı
• İkna etmek amaçlı sunum formatı
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Kimler Bu Eğitimi Almalı?

Eğitim Süresi

Kurum yönetiminden seçilmiş kişiler
Kurum içerisinde topluma güven verecek nitelik sahibi uzman, danışman, yönetici
Durumsal sözcüler
Kamuoyu ve medyayla kontrollü ve kontrolsüz karşılaşacak kurum çalışanları

İhtiyaca göre yarım ile tam gün arasında değişir.
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Bireysel
Gelişim | İmaj
Bu eğitim modülünde; ilk izlenim, görünümün doğru algılanıp yorumlanması, bireysel imaj yönetimi, beden diline dayanan
çalışmaların yanı sıra kişisel gelişim için entelektüel potansiyeli destekleyici çalışmalar yapılmaktadır. Bireysel Gelişim-İmaj
eğitim modülünde; kurum yönetici ve liderlerinin yanı sıra pazarlama departmanı gibi belli ekiplerle de “çalışılan kurumu doğru
temsil etme ana prensibi”nden yola çıkılarak, imaj ve iletişim yönetimi üzerine çalışılmaktadır.

Eğitim İçeriği
Bireysel gelişim ve imaj alanında profesyonelleşmiş eğitmenler ile yapılan çalışmalarda, kendini geliştirme, görüntüde yakışanı
bulma ve satın alma, kendini doğru ifade edebilme, beden dilini doğru kullanma, entelektüel ve profesyonel düzeyde derinleşme
konularında sistemli ve etkili bir eğitim veriliyor.
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Kimler Bu Eğitimi Almalı?

Eğitim Süresi

Medya ile ilişkileri yöneten, yürüten, geliştiren, kurumu
kamuoyu önünde temsil eden, tüm yönetici ve şirket
sahiplerinin faydalanabileceği, aynı zamanda pazarlama
gibi belli departmanlardaki ekiplerin de alabileceği bir
eğitimdir.

İhtiyaca göre yarım ile tam gün arasında değişir.
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Sınır Ötesi
İletişim
Küresel çalışmalar, çoklu coğrafya, çoklu algı, çoklu hedef kitle, çoklu mesaj gerektiriyor. Mesajın farklı coğrafyalarda
kurgulanmasını ve uygulanmasını hedeﬂeyen modül; ortaklık, satın alma süreçleri, uluslararası ticarette etkili. İhracat ve ithalat
çalışmaları yapan, bu alanlarda faaliyette bulunmayı planlayan kurumların göz ardı etmemesi gereken en önemli unsurlardan
biri, ülkelere göre kültürel ve yerel iletişim becerilerini geliştirmektir. İşbirliği yapılan, yapılması planlanan ülkelerin kültürel
alışkanlıklarının yanı sıra güncel konjonktürüne hakim olmak, belli başlı tarihsel gelişmelerini bilmek, aynı dili konuşabilmek için
önem taşımaktadır. Bu eğitim, coğrafyaya özel iletişim stratejileri geliştirerek, uzmanların hazırladığı özel içerikler eşliğinde
aktarılmaktadır.

Eğitim İçeriği
• Dünyayı anlamak ve doğru okumak
• Dünyada ticaretin dili
• Coğrafyaya özel sosyokültürel koşullar üzerine derin bilgilendirme ve analiz
• Coğrafyaya özel ticaret kültürü üzerine analiz ve güncel şartlar
• Coğrafyaya özel ﬁnansal ve siyasi gelişmelerin değerlendirilmesi
• Coğrafyaya özel ticari iletişim stratejisi geliştirme
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Kimler Bu Eğitimi Almalı?

Eğitim Süresi

Üst düzey yöneticiler
İhracat heyetleri
Dış alım satım yapan yönetici ekipler

İhtiyaca göre yarım ile tam gün arasında değişir.
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Siyaset
İletişimi
İş dünyasının idari mekanizmalara kendini doğru ifade etmesi ve teşebbüsleri üzerine efektif bilgilendirmeler yapıp özellikle
yurt dışı çalışmalar söz konusu olduğunda ﬁkir alışverişinde bulunması önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra siyaseti objektif ve
doğru okumak, siyasiler ile eşit mesafede doğru iletişim kurmak için bu eğitim, stratejik öneme sahiptir. Bu eğitim, siyaset
uzmanlarının hazırladığı içerikler eşliğinde verilir.

Eğitim İçeriği
• Siyasi konjonktür üzerine yerel ve global analiz
• Yakın siyasi geçmiş
• Yerel siyaset gündemi ve ticari ilişkiler içinde bulunulan coğrafyalarda siyaset gündemi
• Siyasette iletişim dili
• Protokoller
• Vakaya özel çalışmalar (Bir projeye özel, görüşülecek ya da görüş alınacak makamlarla doğru iletişim üzerine
ön çalışmalar)
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Kimler Bu Eğitimi Almalı?

Eğitim Süresi

Kurum yönetiminden seçilmiş kişiler

İhtiyaca göre yarım ile tam gün arasında değişir.
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Algı
Yönetimi
Algı Yönetimi eğitim modülü, analitiktir ve araştırma kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak verilen eğitimlerden oluşmaktadır.
Milyonlarca kişi üzerinde bırakılan iz, negatif algılanan bir konuyu pozitife çevirebilmek, doğru izlenim yaratmak, iyi olanı
sürdürebilmek…

Eğitim İçeriği
Kurumun hedef kitlesi, çalışan proﬁli, yatırımcı ilişkileri ile ilgili yapılan araştırmalar, veriye dayanan yorumlarla değerlendirilir ve
buna göre temel gruplarda iletişim stratejileri geliştirilerek sistematik olarak algı yönetimi çalışması yapılır.
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Kimler Bu Eğitimi Almalı?

Eğitim Süresi

Üst düzey yöneticiler
Pazarlama departmanları ve yöneticileri

İhtiyaca göre yarım ile tam gün arasında değişir.

www.medyailiskileriegitimi.com

Lider
İletişimi
Liderlik ve İletişim
Lider, iletişim kurulabilir, hesap sorabildiği kadar hesap verebilir olmalıdır. İletişim çağının liderlerinin temel becerilerinden biri
de iletişimin gücünün farkında olmak ve bunu doğru kullanmak. Ekibini harekete geçirme, medyanın gücünü kullanabilme,
kendisine verilen yetkiyi en iyi şekilde kullandığını göstermek ve bağlı olduğu kuruluşu doğru temsil etmek, örnek olmak… İyi
lider, iyi bir iletişim insanı olmalıdır.

Eğitim İçeriği
• Yöneticilik ve liderlik arasındaki fark üzerine
• İz bırakan, iz bırakmaya devam eden liderler üzerine inceleme
• Yaratıcı liderlik
• Geleneksel medya ve sosyal medyayı harekete geçirmek
• Vakalarla desteklenen ekip ile iletişim çalışmaları
• Vakalarla desteklenen medya kullanımı ve yönetimi
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Kimler Bu Eğitimi Almalı?

Eğitim Süresi

Üst düzey yöneticiler
Kurum liderleri

İhtiyaca göre yarım ile tam gün arasında değişir.
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Kurum
Sözcüleri
Her kurumun temel bir sözcüsü, teknik ve uzmanlık gerektiren konularda özel sözcüleri bulunmalıdır. Sözcüler kontrolsüz ve
hazırlıksız konuşmamalıdır. Kurum sözcüsü geliştirmek ve mesaj iletişimi üzerine çalışmaların bütünü için bu modül uygundur.
Kurum sözcüsü olarak seçilen yetkililer genellikle üst düzey yöneticilerden ve profesyonellik alanında belli bir derinliğe ve
deneyime ulaşmış kişiler arasından seçilmektedir. Temel kurumsal görev devam ederken herhangi bir kriz anından basın
toplantısına etkili ve doğru mesajın kitlelere ulaştırılması için eğitim alması gereken kişilerdir. Özetle, kurum sözcülüğü eğitim ve
tecrübe ile geliştirilmesi gereken bir çeşit ek hizmettir.

Eğitim İçeriği
Kurumla ilgili yapılan araştırmaların ardından mevcut iletişim dili, daha önce verilen mesajlar, kuruma ait basında görünürlük
örnekleri toplanır ve analiz edilir, bir rapor çıkarılır. Eğitimde bu raporun paylaşımının ardından kurumun gündemine, verdiği ürün ve
hizmetlere uygun olarak gerçek olaylardan ya da gerçeğe yakın durumlarda yola çıkılarak senaryolar oluşturulur, mecra ve
röportajlar kurgulanır. Profesyonel eğitimci/gazetecinin karşısında bu soruları sözcü yanıtlar ve eşzamanlı olarak kamera kaydı
gerçekleşir.
Simülasyon dışında kurumun yakın bir zamanda gerçekleşecek organizasyonları, basın toplantıları gibi etkinliklere özel olarak
eğitim kurgulanır ve kurum sözcüsü buna göre eğitmen eşliğinde hazırlıklarını yapar.
Tüm çalışmaların sonunda eğitime katılan kurum sözcüsüne verilen geri bildirimler ve raporlama ile eğitim pekiştirilir. Bu eğitimin
düzenli olarak alınması, kurum sözcüsünün bu alanda daha etkili mesajlar verebilmesini sağlayacaktır.

medyailiskileriegitimi.com

Kimler Bu Eğitimi Almalı?

Eğitim Süresi

Kurum sözcüsü olarak belirlenen tüm profesyoneller.

İhtiyaca göre yarım ile tam gün arasında değişir.
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Liderin
İletişim Takımı
Bu eğitim modülü, liderin iletişim ekibini desteklemek üzere kurgulanmıştır. Liderin, kurum sözcüsü sıfatıyla yapacağı
konuşmalar için ne tür ön çalışmalar gerekli, konuşma konuları için nasıl araştırma yapıp bilgi aktarımı sağlamalı? Lideri nasıl,
hangi süreçlerde desteklemeli?

Eğitim İçeriği
• Lideri ve liderliği anlamak
• Lider ile doğru iletişim
• Liderin kullanacağı iletişim mecralarını kurum stratejisine göre belirlemek
• Mecraya, lidere, kurum stratejisine uygun içerik üretmek
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Kimler Bu Eğitimi Almalı?

Eğitim Süresi

Liderin iletişim ekibi

İhtiyaca göre yarım ile tam gün arasında değişir.
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Kurum İçi
İletişim
Kullanılan birden fazla iletişim aracı bulunmaktadır. Bunların arasındaki görev dağılımının bir sistem dahilinde yapılması ve
kurumsal politikaların gözetilmesi gerekir. Bu modül ile kurum içi iletişimi, basınla ve dolayısıyla kitle ile iletişimi sağlayan basılı
ve/veya dijital mecraların oluşturulması, bunların fonksiyonel ve amacına uygun, yaşayan yayınlar olarak kurgulanması, kurumsal
iletişim dili ile örtüşen içerik anlayışının oluşturulması konusunda iletişim ekibinin hem içerik üreten hem de içerik ürettirmek
üzere doğru brief veren birer departman haline gelmesi sağlanır.

Eğitim İçeriği
• Kurum içi iletişim için ihtiyaçların tespiti (ekip ile karşılıklı çalışma yapılır).
• Kurumsal dilin incelenmesi ve yapılan tespitler sonucu ihtiyaç varsa yeni bir kurumsal dil oluşturulması ya da
değişikliklere gidilmesi.
• İçerik üretiminde fonksiyonelliği kaybetmeden amaca uygun içerik üretimi nasıl yapılır?
• İçerik üreten tedarikçilerden doğru brief, doğru yönlendirme, doğru geri bildirim ile maksimum verimlilik nasıl
sağlanır?
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Kimler Bu Eğitimi Almalı?

Eğitim Süresi

Kurumsal iletişim birimleri ve yetkilileri

İhtiyaca göre yarım ile tam gün arasında değişir.
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İçerik
Analizi
Kurumlar paydaşları için bilgilendirici, yönlendirici içerikler üretir. Kurum içerik analizi; bu içeriklerin anlaşılabilmesi ve doğru
içerik üretimi için gerekli sistem ve içerik çalışması modülüdür. Kurumsal içeriklerin kurum kimliğini doğru, kurumsal iletişim
stratejisine uygun olarak yansıtması önemlidir ve bu eğitim öncelikle kurum için üretilen içeriklerin niteliği üzerine yaptığı
analizler ile kurumsal dile ayna tutmaktadır ve gerekli iyileştirmelerin ya da yeniden konumlamaların yolunu açmaktadır.

Eğitim İçeriği
• Kurumsal dilin incelenmesinin ardından niteliksel analiz
• Analiz çıktılarına göre kurumsal kimlik, kurum amaç ve hedeﬂerine göre analiz ve tespitler
• Elde edilen çıktıların katılımcılara gösterge ve örneklerle aktarımı
• Kurumsal stratejiye uygun olarak elde edilen çıktılar ışığında, kurumsal iletişimin içeriği, dili, niteliksel konumlaması ve
gerekli durumlarda baştan oluşturulması.
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Kimler Bu Eğitimi Almalı?

Eğitim Süresi

Kurumsal iletişim birimleri ve yetkilileri

İhtiyaca göre yarım ile tam gün arasında değişir.
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Bireysel Konumlandırma
| Menajerlik

Bireysel Konumlandırma eğitim modülünde; ilk izlenim, görünümün doğru algılanıp yorumlanması, bireysel imaj yönetimi,
beden diline dayanan çalışmaların yanı sıra kişisel gelişim için entelektüel potansiyeli destekleyici çalışmalar yapılmaktadır.
Modülde, kurum yönetici ve liderlerinin yanı sıra pazarlama departmanı gibi belli ekiplerle de “çalışılan kurumu doğru temsil
etme ana prensibi”nden yola çıkılarak, imaj ve iletişim yönetimi üzerine çalışılmaktadır.
Menajerlik hizmeti “bireysel içerik imaj yönetimi”ni kapsamaktadır. İlk adımda hizmet verilecek kişiyle ilgili bugünün ihtiyaçları
tespit edilir. İhtiyaçları karşılayıp işlevsel sonuçlara ulaşmak için bireyin içerik olarak imajına odaklanılır. Sözlü iletişim için nerede,
ne zaman, hangi içerikle, hangi sıklıkla kendini ifade edeceği belirlenir. Yazılı iletişim kurulacağı zaman da yine seçilen mecra,
kullanılan ton, konu edilen içerik gibi başlıklar üzerinde yoğunlaşılır. Hizmet kapsamında İndeks’in profesyonel iletişim ekipleri
gerekli bilgilendirme, yönlendirme, analiz ve takipleri yapar.

Eğitim İçeriği
Bireysel gelişim ve imaj alanında profesyonelleşmiş eğitmenler ile yapılan çalışmalarda, kendini geliştirme, görüntüde yakışanı
bulma ve satın alma, kendini doğru ifade edebilme, beden dilini doğru kullanma, entelektüel ve profesyonel düzeyde derinleşme
konularında sistemli ve etkili bir eğitim veriliyor.
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Kimler Bu Eğitimi Almalı?

Eğitim Süresi

Medya ile ilişkileri yöneten, yürüten, geliştiren, kurumu
kamuoyu önünde temsil eden, tüm yönetici ve şirket
sahiplerinin faydalanabileceği, aynı zamanda pazarlama gibi
belli departmanlardaki ekiplerin de alabileceği bir eğitimdir.

İhtiyaca göre yarım ile tam gün arasında değişir.
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Vaka
Çalışması
Eğitim verilecek kurum ve kurum sözcüsü üzerine yapılan detaylı araştırmalar sonrası kurumun yakın geçmişi de dikkate alınarak
hazırlanan senaryolar ya da gerçek olaylar; kurum sözcüsüne yöneltilen, özel olarak kurgulanmış sorular ile desteklenir.

Eğitim İçeriği
•
•
•
•
•
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Eğitim öncesi yapılan araştırmalar ile kuruma özel hazırlanan vakalar
Eğitim esnasında vakalar üzerine beyin fırtınası
Vakalarda yer verilen problemlerin iletişim yönetimine ilişkin strateji geliştirme
Geliştirilen vakaların neden olduğu durumların değerlendirilmesi ve iletişim yönetimi
Vaka Çalışması ve Analizi Eğitimi’nin Simülasyon Eğitim Modülü ile desteklenmesi önerilir.

Kimler Bu Eğitimi Almalı?

Eğitim Süresi

Medya ile iletişim kurmak durumunda olan,
• Üst düzey yöneticiler
• Kurum sözcüleri
• Kurum liderleri

İhtiyaca göre yarım ile tam gün arasında değişir.

