
 
 

DESTİNASYON PAZARLAMASI İÇİN TARAFIMIZCA 
GERÇEKLEŞTİRİLECEK ÇALIŞMALAR 
 
NY&CO. GLOBAL HOSPITALITY CONSULTANCY olarak, Istanbul,Moskova, 

St.Petersburg, Cenevre, Barcelona ve Londra'da bulunan ofislerimiz ve partner 
firmalarımızla birlikte destinasyonların ve ürünlerin birebir pazarlama ve tanıtımını 
global olarak yapmaktayız. 
Sadece Türkiye'de değil dünyada da ender özelliklere sahip olan Çanakkale 
Destinasyonunu Tarih, Kültür, Doğa ve Gastronomi konularında öne 

çıkartıp,farklılaştırarak doğru hedef kitleye yıl boyu pazarlayabilmek için teklifimizi ve 
süreçleri aşağıda bulabilirsiniz. 
 
SÜREÇLER 

* STRATEJİ OLUŞTURMA 
* YARATICILIK 
* PAZARLAMA ÇALIŞMALARI 
* KAMPANYALAR 
* MEDYA PR VE İLETİŞİM 
* MARKALAŞMA 
 
STRATEJİ OLUŞTURMA 
 

 Destinasyonu, ürünlerini ve özelliklerini anlamak 

 Bölgelesel SWOT ve PEST Analizlerinin yapılması 

 Stratejik Pazarlama ve Medya Planının Oluşturulması 

 Bölge ile ilgili Marka Kimliği Oluşturulması çalışmaları 

 Hedef ziyaretçileri çekmek için stratejiler oluşturmak 

 Yeni pazarları çekerek ek gelir yaratacak ürünler belirlemek. 

 Destinasyona yönelik seyahat etmeyi heveslendirecek faaliyetler geliştirmek 

 Global çapta işbirlikleri yapmak. 
 
 
YARATICILIK  

 Destinasyonun halihazırdaki imaj ve konsepti ile ilgili genel bir değerlendirme 
yapılması  

 Gerekli görülürse Yeni Konsept oluşturulması  

 Logo ve Motto Oluşturulması 

 Websitesi, Sosyal medya kanallarında yapılacak çalışmaların planlanması  

 Dijital içerik oluşturma VR ve AR video çekimleri 

 Görsel , İçerik, Hikaye tasarımı  

 İçeriklerin profesyonel kişilerce Türkçe nin yanısıra farklı dillerde ( İngilizce, 
Rusça gibi) hazırlanması 

 Websitesi, sosyal medya gibi tanıtım platformlarının oluşturulması. 

 Dijital ağırlıklı tanıtım araçları oluşturma ( katalog, broşür) 

 Bölge için Promosyon malzeleri seçimi 
 
 
 
 



 
 
PAZARLAMA 
 

 Stratejik Pazarlama planının uygulanması 

 Marka konumlandırma ve turizm ürününü geliştirme çalışmalarının yapılması 

 Bölgeye olan arz ve talebin belirlenmesi 

 Hedef pazarların belirlenmesi ve segmente edilmesi 

 Hedef Pazarlardaki tüketici tercihlerinin araştırılması 

 Bölgesel haritaların oluşturulması(Ulaşım,Yol, Endemik Bitki,Oteller, Tarihi 
bölgeler vs) 

 Bölgeye özel tailormade programlar oluşturulması Gastronomi Tarih,Kültür ve 
Doğa vs 

 Bu hedef kitlelere ulaşmak için Istanbul, Moskova, Londra ofilerinin 
bilgilendirilmesi ekiplerin eğitimi  

 Bölgenin hedef kitlesi olarak üst segment misafire direkt ulaşabilmesini 
sağlayacak Pazarlama çalışmalarına ağırlık verilmesi 

 Bölgedeki oteller,seyahat acentaları rehberlerden kooperatiflere, üniversitelere 
kadar ve turizm alanında çalışan ile görüşmeler organize edilmesi. 

 Sadakat Programları oluşturulması 

 Metasearch'ler, Online Rezervasyon Platformları,Tur Operatörleri ve Seyahat 
otoriteleri ile işbirlikleri yapmak 

 Yerel ve Global Markalarla güçlü 3rd party işbirlikleri oluşturma 

 Trip advisor gibi yorum siteleriyle işbirlikleri yapmak 

 Digital Nomad'lar, Z jenerasyonu için özel çözümler oluşturulması 

 Gerçekleştirilen tüm çalışmaların aylık olarak raporlanması. 
 
İLETİŞİM- PR 
 

 Bölge için Medya İletişim ve PR  planı oluşturulması 

 Türkiye'de ve Global ofislerde Medya satın alma tekliflerinin hazırlanması 

 Kurumsal Kimlik oluşturulması 

 Hedef Pazarlar için Tanıtım ve Medya Kit'i oluşturulması 

 Destinasyonun tanıtılmasında kullanılacak görsel ve tanıtım kitleri ile birlikte 
İletişim için bir dil ve tarzın belirlenmesi 

 Basın listesi oluşturulması 

 Haber ve reklam mecralarının seçilmesi 

 Influencer tanıtım çalışmalarının planlanması 

 Medya çalışmalarının, reklamların ve haberlerin denetlenmesi 

 Konsolosluklar, büyükelçilikler, federasyonlar ve diğer idari makamlarla ortak 
tanıtım için etkileşim; 

 Hedef medya için grup ve bireysel basın turları 

 PR etkinliklerinin organizasyonu (iş kahvaltıları, gala yemekleri, partiler, 
çalıştaylar,  

 Medya ve çevrimiçi kaynaklarda haber, makale, duyuru, yayın sonrasıBasın 
bülteni dağıtımının yapılması. 

 Dijital kanallar ve sosyal medya iletişiminin etkin bir şekilde uygulanması 

 Dijital ve Geleneksel türde Etkinlikler Planlama, 

 Sosyal ve Toplumsal konularda doğru iletişim çalışmaları planlanması 

 Kriz Yönetimi, Kriz durumlarında İletişiminin planlaması. 



 
 
 
 


