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Etkinlik Kaynak
Atanan

Süre
Sonuç

Bu, katılımcıların "Dijital

Pazarlamanın ne 

olduğunu" anlamalarına ve

tuvali kullanarak nasıl

geliştireceklerini

anlamalarına yardımcı olan

pratik bir etkinliktir. Bu 

etkinlik aynı zamanda

katılımcıların birlikte

çalışmalarına ve aynı

amaca ulaşmak için

eleştirel düşünmelerini

geliştirmelerine yardımcı

olacaktır.

– iş ve pazarlama büyüme.

Renkli kalemler & Dijital

Pazarlama Tuvali A3 kağıt

ta sı

60 dk.

Bu etkinliğin amacı, sosyal bir

kuruluş için Dijital Pazarlama

Tuvali oluşturmaktır.

Talimatlar:

Her grup bir iş fikri düşünmek

zorunda.

Her grup renkli kalem ve Dijital

Pazarlama Tuval bir kağıt alacak.

Her grup tuvaldoldurmak ve

çalışmalarını sunmak ve neden

onlara oy gerektiğini ekibin geri

kalanı ikna etmeye çalışın.

Tüm gruplar en iyi organize 

edilmiş tuvale oy vermek

zorunda.

ETKINLIK 1: DIJITAL PAZARLAMA TUVALI



ETKINLIK 2: SOSYAL MEDYA KONTROL LİSTESİ
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1. Bir sosyal medya bir iş hedefi üzerinde

durulmalıdır.

. Bazı iş hedefleri olabilir:

• Müşterilerden geri bildirim alma

• Bir e-posta pazarlama listesi oluşturma

• Web sitesi trafiğini artırmak

• Markanızı geliştirmek

•Sürüş Satışları. 

A4 kağıt basılmış Sosyal

Medya Kontrol Listesi
40 dk.

Bu etkinlik, katılımcıların sosyal

medya trafiğini iyileştirmelerine

yardımcı olur.

Talimatlar:

Eğitmen katılımcıları 4-5 kişilik

gruplar halinde ayıracaktır.

Her grup bir Sosyal Medya

Kontrol Listesi alacak.

Her grup denetim listesini

doldurmak zorundadır.

Tüm gruplar sonuçlarını

sunmak zorunda.



ETKINLIK 3: SOSYAL MEDYA 
KAMPANYASI
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1. Bir Sosyal Girişim sahibi vardır. Eğer olası

fon veya sponsorlar ararken, önümüzdeki

dönem için ayrıntılı bir sosyal medya

stratejisi tasarlayın.

Her katılımcı için

kağıt ve kalem
45 dk.

Katılımcılar sosyal medya

stratejilerini geliştirmeye

aşina olacaklar.

2. Gruplar halinde çalışabilirsiniz. 

Prosedürün sonunda, stratejilerinizi diğer

ekibe sunun ve iyileştirmeler veya olası

öneriler için birlikte tartışın.

Hiçbiri Her katılımcı için 5 dk.

Fikirler arasındaki

benzerlikleri / farklılıkları

bulma


