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- Online Pazarlama Okulu, Nedir? 

 

 Online Pazarlama Okulu, günümüz dünyasında hızla gelişen teknoloji sebebiyle 

yenilenen ve değişen medya olgu ve araçlarını konu alan, bu yeni pazarlama düzeninde, 

pazarlamanın her organının nasıl yol alması gerektiğine dikkat çeken, yeni pazarlama 

konusunda Türkiye’yi uluslararası arenada dahi öncü kılabilecek vizyoner bireyler 

yetiştirmeyi amaçlayan bir “interaktif eğitimler serisi”dir. 

 

- Online Pazarlama Okulu Neyi Amaçlar? 

 

  Online Pazarlama Okulu, öncelikle ülkemizde konuya ilişkin yerleşmiş yanlış 

algıyı değiştirebilmeyi amaçlar.  Öncelikle “online pazarlama” kavramını en doğru 

şekilde tanımlamayı, sonrasında da bu kavram etrafında oluşan çeşitli karmaşaları 

ortadan kaldırmayı amaçlar.  

  Online Pazarlama Okulu, her geçen gün internetin öneminin artması ile 

markaların, kurumların, bireylerin online dünyada tutunmalarına yardımcı olacak 

eğitimler vermeyi amaçlar. Pazarlamaya olan bakış açısını değiştirmek çünkü biz 

biliyoruz ki; “Bakış açınızı değiştirirseniz, Dünya değişir.” 

  Online Pazarlama Okulu’nun orta ve uzun vadedeki amacı ise, yeni pazarlama 

kanallarının hem nasıl kullanıldığına, hem de nasıl kullanılması gerektiğine dikkat çekmek 

ve bu kanallar ile kullanım yöntemlerinin gelişimi adına neler yapılabileceğini ortaya 

koyarak, bu gelişim sürecine çeşitli yollarla destek olmaktır. 

 

- Neden bir Okul? 

 

 Her konuda olduğu gibi, yeni pazarlama konusunda da gelişme kaydedebilmek için 

sistemli bir yol haritası oluşturulmuştur. Bu yol haritası gereğince, yeni medya konusunda 

lider kişiliğe sahip bireyler yetiştirebilmek yolunda ilk aşama, “eğitim” olarak ön 

görülmüştür. Dolayısıyla bunu en iyi gerçekleştirebilecek ekip ve eğitmenlerle bir okul 

ortamı sağlanması gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

 

 

 



 

 

- Nasıl bir Okul? 

 

 Online Pazarlama Okulu, ilk öğretim okulundan bu yana alıştığımız klasik eğitim 

tarzında bir okul değildir. Online Pazarlama Okulu’nda teknoloji en had safhada 

kullanılır. Medyanın yenilenmesine öncü olan bu teknoloji ve kullanım alanları, eğitim 

boyunca gözler önüne serilir.  

 

Okul, sadece teorik bilgi vermez, “Sosyal Medya Pazarlama” gibi konularda atölye 

çalışmalarıyla ve bu teknolojik gelişimi ifade eden sergilerle katılımcılarına bir vizyon da 

kazandırmayı vaat eder. Online Pazarlama’nın ana arteri olan interneti çok yoğun bir 

şekilde kullanır. Sosyal Mektep’te konvansiyonel medya, ajanslar, araştırmacılar, 

akademisyenler, sektör profesyonelleri ve hükümet temsilcilerinin destekleri alınır. Bu 

sayede, kurum tarafından sağlanan birincil istatistiki ve analitik veriler, Sosyal Mektep 

‘te de sektörün geleceğini temsil eden öğrencilere aktarılır. 

 

Okulda sadece fiziksel eğitimler değil, bol bol “webinar” tipi eğitimler de gerçekleştirilir.  

 

- Online Pazarlama Okulu Neden Farklı? 

 

 Online Pazarlama alanında bu kadar kapsamlı bir eğitim veren tek kurum. 

 Ajans alt yapısından gelen bilgi ve networkun kullanılabilir olması. 

 Mektep üyeleri ajansların, okul mezunlarını işe almada istekli olma faydası. 

 Online Pazarlama’yı, Pazarlama’ya uygun biçimde öğreten tek kurum olması. 

 Sadece teorik eğitimden ziyade, deneyimsel bir yaklaşımın benimsenmesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bazı eğitim konu başlıkları; 

 

- Yeni Medya 101 

- Dijital 101 

- Sosyal Medya 101 

- E-Ticaret 101 

- Mobil 101 

- Blog Dünyası ve Blog Yazarlığı 

- Dijital PR ,Online İtibar 

- Bilişim Hukuku 

- Deneyimsel Reklamcılık 

- Viral Pazarlama 

- Sosyal Medya Nedir? Mecralar 

- Topluluk ve Hesap Yönetimi 

- Reklam Modelleri 

- Sosyal Medya'da Pazarlama İletişimi 

- Sosyal Medya Stratejiler 

- Sosyal CRM 

- Kriz Yönetimi 

- Monitoring, Seeding 

- Ölçümleme, Raporlama 

- Arama Motoru Optimizasyonu 

- Arama Motoru Pazarlaması 

- E-Posta Pazarlaması 

- Dijital Medya Planlama ve Satın Alma 

- Google Adwords  

- Facebook Reklam Strtejileri 

- Blog Reklamcılığı 

- Linkedin Reklam Kanalları 

- Twitter Da kitlelere ulaşma 

- Mobil Gelişmeler 

- Mobil Platformlar 

- Mobil Pazarlama 

- Mobil Uygulamalar 

- Mobil Ticaret 

 


