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Türkiye’nin
Türkiye
nin İlk Online Basın Hizmeti
Basın Hizmetinin Tanımı
Basın Hizmeti, yetkin dağıtım ve Prezantasyon hizmeti üzerinden
akredite muhabirlerine hedefli bilgi akışı sağlar. Ulusal ve uluslararası
alanda.
HaberIndeks, Türkiye’de bu kriterleri yerine getiren ilk Online
Basın Hizmeti Kuruluşudur.
Türkiye’de 8.000’i aşkın Akredite.
Dünya Genelinde 1,4 Milyon’u aşkın Akredite.
Dağılma kaybı olmaksızın: tüm medya çalışanları sorumluluk alanlarına göre kayıtlı
olup sadece kendileri için önemli bilgileri almaktadır.
Akredite edilenler, yayının içerik ve zamanını kendileri
HaberIndeks tüm Akrediteler için sabit büyüklüktedir.
HaberIndeks,
büyüklüktedir

belirleyebilirler:

HaberIndeks, Social Media Release (SMR) Formatı ve tüm Muhabirlere
Dağıtım yoluyla ilk kez klasik anlamdaki Public Relations (PR) hizmetini
modern
ode kamuoyu
a uoyu ça
çalışmasına
ş as a yö
yönelik
e istemlerle
ste e e b
birleştiriyor.
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Uluslararası Dağıtım
Dünyanın
y
en Büyük
y
Muhabir Veritabanı
HaberIndeks ile, dünya genelinde 230’dan fazla ülkede 1,4
Milyon’u aşkın akredite medya ve muhabire erişebilirsiniz.
Basın açıklamalarınızı ülke ve konuya göre kişisel şartlarınız
d ğ lt
doğrultusunda
d
ulaştırınız.
l t
Ki i l
Kişisel
PR D
PR-Danışmanınız,
uluslararası
dağıtımcınızı
belirlerken
size
danışmanlık
yapmaktan mutluluk duyar.
Ülke Seçimi
Hangi ülkeye veya ülkelere hedefli olarak bilgi ulaştırmak
istediğinizi kendiniz belirliyorsunuz.
Konu Seçimi
i i
Sektör muhabirleri ve redaktörlerinin hangi sektörlere
yöneleceklerini siz belirliyorsunuz. Bizlere konuları,
branşları veya anahtar kelimeleri belirtmeniz yeterli:
k
kişisel
l PR-Danışmanınız, kişisel
k
l dağıtımcısını
d ğ
seçer.
Analiz
Bildirilerinizin hangi medyalar ve muhabirlere ulaştığı
konusunda detaylı bir analiz alıyorsunuz.
alıyorsunuz
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Format SMR und Pressemitteilung
Social Media Release (
(SMR)
) | Haberler
Bu format hedef kitleye yöneliktir ve arama motorlarına optimize edilir.
Metnin içerisine yazılmış linkler (embedded Link) örneğin sizin sayfanıza
yöneltir. (Backlink). Resimler, belgeler ve videolar isteğe göre eklenebilir.
HaberIndeks’in Facebook- ve twitter-Kanalları
ve de Social
Bookmarking seçeneğine bağlanarak HaberIndeks, Social Media Release
prensibinin tüm uluslararası standartlarını yerine getirir.

Basın Bildirisi
HaberIndeks’te her basın bildirisi otomatik olarak SMR-Standartlarını yerine
getirmektedir! Farkı, yazı stilindedir. Basın bildirileri, okura yönelik belirli
bir mesafeyle kaleme alınır ve üçüncü şahıs olarak yazılır.
yazılır
SMR’de olduğu gibi, basın bildirilerinde de daima Yetkili Kişiler belirtilmeli ve
bildirinin sonunda da bir Firma Tarifi (Boilerplate) yer almalıdır.

Kişisel PR-Danışmanınızdan, bir SMR veya Basın Bildirisinin içeriğine ve nasıl
oluşturulacağına dair bağlayıcı olmayan danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.
alabilirsiniz
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Social Media Release | PR,
PR Doğrudan Pazarlama ile Buluşuyor

SMR – Gelişmiş
ş ş PR-Çalışmasının
Ç ş
Pazarlama Boyutu
y
web 2.0, facebook, twitter, Google, GoogleNews ve Social
Bookmarking seçeneklerinin firmanız için getirisi nelerdir?
Hedef kitlenize doğrudan
ğ
ulaşma
ş
imkanıyla
y
Yeni Müşteri
ş
Potansiyeli! Ürünlerinizi, hizmetlerinizi ve yeniliklerinizi
anında doğrudan yeni müşterilerinizin ekranlarına taşıyın.

Basın Bildirileriniz ve Haberleriniz aşağıdaki Platformlarda
Google, GoogleNews (görüntülü), facebook ve twitter. Social
Bookmarking, RSS, XML, E-Mail üzerinden dağıtım: hem ulusal hem
de uluslararası alanda.
alanda
Journalisten + SMR? Biz danışmanlık sunuyoruz – kararı siz
veriyorsunuz!
Muhabirleri ve hedef kitlenizi aynı ölçüde bilgilendirmek istiyorsanız:
muhabir dağıtımcısı + Social Media Release sipariş ediyorsunuz.
Muhabirlere dağıtımdan vazgeçmek istiyorsanız, sadece Social Media
Release formatını sipariş ediyorsunuz.
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HaberIndeks nasıl Çalışır?
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Size Özel Basın Bölmesi
Size Özel SEO-Newsroom (
(Haber Odası)
)
Newsroom’unuz (Haber Odanız), firmanızın tarihçesini ve şu anki durumunu
sunar ve belgeler: merkezi, kapsamlı, güncel ve sınırsız!
Haber Arşivi
Tüm Haberleriniz ve Basın Bildirileriniz sınırsız olarak Haber Arşivinizde
saklanır. Arşiv ayrıca özel bir tam metin arama, e-posta ve RSSfonksiyonuyla donatılmıştır.
Medya Arşivi
Dışa yönelik görüntünüz açısından sizin için önemli olabilecek tüm
dosyaları saklayınız. Görseller (jpg, gif, png, tif, eps, …), Belgeler (pdf,
doc, ppt, xls, …), yerleşik Videolar. Böylece Print (matbu) ve online
medyalarda yayınlanma şansını arttırabilirsiniz ve her türden ilgilileri
kapsamlı olarak bilgilendirebilirsiniz.
Yetkili Kişi
Firmanızın tüm karar organlarıyla basit şekilde temas kurma imkanı.
Basın ve hedef kitleniz size teşekkür edecektir!
Münhasır URL: Basın Bölümünüzü Pazarlama biriminiz için de kullanın:
haberindeks com/Şirket Adınız
haberindeks.com/Şirket
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myIndeks
PR ve Kontrol Merkeziniz
myIndeks-Kullanıcı adınızla PR-Çalışmanızın kontrolü ve
analizi için çok sayıda fonksiyonuna erişim sağlayınız.

Her bildirime yönelik Erişim Rakamları; Medya
çalışanları ve sektör izleyicilerine göre çözümlenmiş
olarak.
Prezantasyonunuzun Yönetimi
• İrtibat bilgileri
• Yetkili kişiler
• Dosya Ekleri (Görseller, Belgeler, Videolar)
• Boilerplate (her bildirimin altında Firma açıklaması)
• GoogleMap için Konum bildirme
• Bildirimleri kendiniz ayarlayın
Herşey yapabilirsiniz, ancak mecbur değilsiniz.
Prezantasyon içeriklerinizi yönetmeye vaktiniz mi yok?
İstekleriniz veya yeni bir basın açıklaması içeren bir maili
haber@haberindeks.com adresine gönderiniz ve Ayarlama Servisi
Newsroom’unuzu
Newsroom
unuzu anında güncelleyecektir!
HaberIndeks | Public Relations meets Marketing

Page: 8

Modüler PR-Çözümleri
PR Çözümleri
Her İstek için
ç Uygun
yg
Ç
Çözüm
Medya Gözlemleme
Arama sözcüklerini belirliyorsunuz ve Online veya
basılı medyalardaki tüm bulguları (Clippings)
doğrudan size ulaştırılıyor. Gerek ulusal, gerekse
uluslararası alanda.
Redaksiyon Hizmeti
HaberIndeks’in
HaberIndeks
in bir redaktörü Haberleriniz ve Basın
Bildirilerinizi, sizin belirlediğiniz şekilde yazar veya
redaksiyonunu yapar. Yayınlama işlemi, sizin
onayınızdan sonra gerçekleşir.
Çeviri
Ç
i i Hizmeti
Hi
ti
İster İngilizce olsun, ister Almanca veya başka bir dilde: HaberIndeks
sizin için çeviri işini yetkin biçimde üstlenir.
Video ve Fotoğraf Hizmeti
Firma etkinliğiniz veya Fuar katılımınızı videoya çekmek veya fotoğraf
düzenlemek mi istiyorsunuz? Redaksiyon ekibimizle temasa geçiniz, size
teklif göndermekten memnun oluruz.
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İlginiz için Teşekkür Ederiz!

İndeks Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.
Istanbul
Ömer Avni Mah. Inebolu Sok.: 37
34427 Kabatas - Beyoglu / Istanbul
tel +90 444 23 83
mail soru@haberindeks.com
soru@haberindeks com
Alanya
Saray Mah. Hamdioglu Sk. Kale Apt. Kat. 3 / Daire 8
07400 Alanya / Antalya
tel +90 444 23 83
mail soru@haberindeks.com

