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Dijital dönüșüm stratejileri, pazarlamanın ve yetkinliklerin dijital

dönüșümü üzerine șirketlerde gerçekleștirdiğimiz çalıștaylar.



Dijital dönüșüm neye denir?

Türkiye’de dijital dönüșümün ustalarından hikayeler.

Ne kadar dijitalsiniz? Șirketiniz için dijital olgunluk seviyesi belirleme.

Nasıl dijital dönüșülür? 5 adımda dijital dönüșüm;

Pazarlama

Süreçler

Strateji

 İnsan

Teknoloji

Șirkete Özel Dijital Dönüșüm Çalıștayı / 1 Tam Gün

Dijital teknolojileri anlamak, kendi iș yapıș șekillerine nasıl uyabileceğini görmek isteyen șirketler için. Dijital

dönüșümü ișletmeyi etkileyen tüm tarafları ile bir bütün olarak ele alıyor ve havada uçușan konuların ayağını yere

bastırıyoruz.
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PKF International Limited is a family of legally independent member firms. PKF International Limited does not accept any responsibility or liability for the actions or

inactions on the part of any individual member firm or firms. Individual member firms do not accept responsibility or liability for actions or inactions on the part of any other

individual member firm or firms.

Hizmet İçeriği

Pazarlamada dijital dönüșümün sözlüğü: Ne nedir birlikte öğreniyor, ekipçe aynı dili konușuyoruz (performans

pazarlaması, sosyal pazarlama, sosyal CRM, sosyal dinleme, içerik pazarlaması, programatik satınalma,

omnichannel…)

Dünyada ve Türkiye’de neler oluyor? 10 yeni pazarlama trendi ve teknolojisi

Dijital dünyada pazarlamanın 3 bacağını öğreniyoruz. 

Müșteriye giden kanalların dijitalleșmesi

E-ticaret: Yurtiçi ve yurtdıșı e-ticaret stratejileri

Online reklamlar: Arama motoru reklamcılığı, sosyal medya reklamcılığı, diğer online reklam modelleri

Online görünürlük ve itibar yönetimi: İçerik pazarlaması ıșığında websitesi ve sosyal medya kanallarının

yönetimi, sosyal dinleme, dijitalde kriz yönetimi

B2B pazarlamada müșteri deneyimi- Müșteri müzakere ve eğitimlerinin dijitalleștirilmesi

Teklif ve sipariș yönetimi  

Dinamik fiyatlandırma

Uzaktan çalıșma ve ekip yönetimi

Dijital düșünme üzerine 

Dijital yetkinliklerinizi geliștirmek için ipuçları

Dijital Çağda Yeni Nesil Pazarlama Çalıștayı / 1 Tam Gün

“Yeni” kavramının her geçen gün değiștiği bir dünyada, satıș fırsatlarını kaçırmamak ve rekabetçi kalabilmek için

pazarlama yöntem ve teknolojileri konusunda kendilerini geliștirmeye açık ișletmeler için.
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- Süreçlerin dijitalleșmesi   

a.

b.

c.

- Düșüncenin ve yetkinliklerin dijitalleșmesi  



Gelecek tasarımı: İșletmenizi geleceğe nasıl hazırlarsınız?

Dijital dönüșüm ve șirket kültürü

Kurumiçi girișimcilik nedir? Nasıl yeșertilir?

Sektörünüzü dönüștürmeye bașlamıș 10 yıkıcı teknoloji ve ișletmeler üzerindeki olası etkileri

Güncel iș modelleriniz ve olası gelecek iș modelleri üzerine tartıșma

Dijital Ekonomide İș Modelini Yeniden Düșünmek Çalıștayı / 1 Tam Gün

Dijital teknolojileri anlamak, bunları kendi iș yapıș șekillerine nasıl uyarlayabileceğini görmek isteyen șirketler için.

Dijital dönüșümü ișletmeyi etkileyen tüm tarafları ile bir bütün olarak ele alıyor ve havada uçușan konuların

ayağını yere indiriyoruz.
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Hizmet İçeriği

Teknoloji Okuryazarlığı

Dijital Düșünme: Nedir? Nasıl Geliștirilir?

Zaman Yönetiminin Dijital Araçları

Görev ve Zihin yönetiminin Dijital Araçları

Öğrenme Teknolojileri

İnsanın Dönüșümü: İșlerimize Hız Katan Dijital Yetkinliler

Örgütün dönüșümü, insanın dönüșümü kadar mümkün olur. Bu çalıștay her çalıșanın,   kendi kadrosunun șimdi

gerektirdiği ve gelecekte gerektireceği dijital yetkinlikler hakkında fikir sahibi olmasını, farkındalık olușturmayı

amaçlıyoruz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hizmet Süresi: Çalıștay hizmetleri șirkete özel olarak icra edilmekte ve șirketin tüm ilgili personelinin katılımı 1

gün sürmektedir. Eğitim, beyin fırtınası, zihin haritalama, öncelik belirleme çalıșmaları içermektedir. Çalıștaydan

sonraki 2 hafta, alınan karar ve tartıșma konuları hakkında ilerlemeler takip edilmekte, uygulamaya alınan ișler

değerlendirilmektedir.


