yay›nevi

Faaliyet alanları/Services
İndeks ana faaliyet alan› içerik üretimi ve yönetimi olan bir iletişim
kurumudur. İndeks, içerik ve iletişim ihtiyaçlar›n›z› tek bir durakta çözümler.
İletişim, farkl› uzmanl›klar› bar›nd›r›r. İletişimin reklam ve PR hizmetlerinden
oluştuğu varsay›l›r. Bunlara kapsam› geniş ve zengin yeni bir başl›k eklendi:
“İçerik üretimi ve yönetimi”. İşin özü, biraz ondan biraz bundan dönemi
yerini uzmanl›ğa b›rakt›. İndeks, deneyimli gazeteci, araşt›rmac›, editör
kadrosu ile yarat›c› sanat/tasar›m ekibi, disiplinli yöneticileri ve uzman
dan›şmanlar›yla entegre iletişim hizmeti sunar.

:
Indeks, is a one stop communication and content development firm. We
know how to transform chaotic information into clear messages that attract
the right prospects of customers and employees. We have experience in
a wide variety of sectors: white goods, arts and leisure, electronics, food
and gourme life, paint, steel, management, education and more... Our cross
industry background enables us to ramp up quickly and begin achieving
results in no time. We offer customized solutions to fit varying needs.

Kurumsal içerik ve yay›nc›l›k: Corporate content and publication
Kurumsaldergiler: Corporate magazines
Raporlama hizmetleri: Reporting services
Vaka çal›şmalar›: Case studies
Kurumsal katalog ve broşür: Corporate catalogues and brochures
Başar› hikayeleri:Best practices
Kitap/otobiyografi/kurum tarihçesi: Books/autobiographies/corporate history/white papers
Elektronik içerik: Online content (web, intranet, newsletter)
Dijital içerik (Kurum TV, IP TV): Digital content (Corporate TV, IP TV)
Görsel Ajans: Visual Agency
Serbest gazetecilik: Freelance journalism
Haber Ajans›: News Agency; news, interviews
Görüntülü medyada içerik: Visual media content
TV ve radyo programlar›: TV and radio programmes
Stratejik iletişim dan›şmanl›ğ›: Strategic communication consulting
Sosyal medya içerik ve uygulama: Social media content creation and application
Medya ilişkileri eğitimi: Media relations training
Kurumsal seminer ve konferanslar: Corporate seminars and conferences
İndeks Konuşmac› Ajans›: İndeks Speakers Bureau
Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri: Corporate social responsibility projects
Proje yönetimi: Project management

Geleneksel Mecralarda İndeks

Kurumsal içerik ve yayıncılık
Yak›n zamana kadar postadan ç›kan kurum dergilerini çöpe atard›n›z. İtiraf edin
art›k k›yamad›ğ›n›z gibi eve de götürür oldunuz. İşte o dergileri İndeks haz›rl›yor.
Kuruma itibar, okura içerik sunmak bizim görevimiz. Sayfaya girecek her fotoğraf,
her kelime hedef kitleye doğrudan ulaşabilsin diye özenle seçilir. Bu dengeyi ancak
profesyonel bir ekip kurabilir. İndeks yaln›zca kurum dergileri değil rapor, katalog,
kitap, broşür tüm kurumsal yay›nlar›n›z› anahtar teslim haz›rlar.

:
Corporate content and publication
What does “content” mean? At Indeks, it means the art of words and design meeting
on a page. Words and image presents you, your brand, and your business strategy.
At Indeks, we work with an experienced editorial team and graphic designers,
creative directors. Your company’s key messages are meant to be seen, read and
understood. Apart from magazines, Indeks creates and develops “turnkey” projects
for varying corporate needs.

Conventional Media

Geleneksel Mecralarda İndeks

Faaliyet raporu
Eskiden hissedarlar›n elinde sadece hisseleri, şirketlerin elinde sadece ad› bilinmeyen
küçük ortaklar ve uzakta bir yerde potansiyel müşteriler vard›. Zaman değişti. Teknoloji
ilerledi, iletişim artt›. Ortaklar birbirlerini uzaktan seyretmez oldu. Hissedarlar daha
yak›n takip talep ediyor. Yat›r›mc›lar şirketin röntgenini çekmek, geleceğini öngörmek
istiyor. İndeks, araşt›rmac› gazeteci ekibiyle rakamlar› konuşturup okutuyor, raporlara
farkl› bir soluk getiriyor. Yaln›zca faaliyet raporlar› değil, kurumsal iletişiminizi taş›yan
araşt›rma ve pazarlama dokümanlar›n›z k›sacas› tüm iletişim araçlar›n›z İndeks’de
titizlikle üretilir.

:
Corporate financial reports
You may think that only numerical communication is valid. Words can be powerful
tools, too. You need to give them a chance. Communication is meant to be directed
towards your target audience. We can put together your sales and marketing
materials. We will ensure that your documentation speaks directly to the intended
audience. We have experience researching, writing and editing content for all
types of materials, including financial reports, catalogues, biographies, technical
documentation...
Conventional Media

Geleneksel Mecralarda İndeks

Kurum kitapları
Kurumlar kendilerini çok çeşitli araçlarla ifade etmeye çalışıyor. Yerleşik ve başarılı
kurumların kurumsal ilkelerini, kurum tarihlerini, özel çalışmalarını anlatma ihtiyacı
içinde olduklarını görüyorsunuz. Kalıcılıklarıyla öne çıkan kitaplar bu özellikleriyle daha
uzun sürede tüketiliyorlar. İndeks ülkemizin önde gelen kurumlarına paydaşlarına
kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri yayınlar hazırlıyor. Bu çalışmaların önemli
bölümünde fikir oluşturmaktan baskıya uzanan tüm süreçlerde aktif rol alıyor.
İndeks çalışanları kurum kitaplarını gazetecilik merakı, araştırmacı titizliği, tasarımcı
estetiğiyle yayına sunuyor.

:
Corporate books
Companies use different tools to communicate. You see that established and
successful companies are in need of transmitting information on corporate
principles, success, and projects. Corporate history needs to be told, not only to the
employees but also to the stakeholders. Among various tools, corporate books are
the most enduring. Indeks prepares custom publications for leading corporations
offering better ways of self-expression. Indeks also takes an active role in every
step of the process, from pure idea to concrete publishing stage. Corporate books
are prepared by Indeks team who work without compromising curiosity, precision
and esthetics.
Conventional Media

Geleneksel Mecralarda İndeks

Raporlar
Kurumsal hayat, her adımın ölçüldüğü bir arena. Küresel duyarlılıkla hareket eden
kurumlar, bir zorunluluk olan yıllık faaliyet raporlarının dışında yatırımcı ilişkilerini
verimli ve etkin yönetebilmek için farklı alanlarda kendilerini ölçüyor ya da ölçülmeye
davet çıkarıyorlar. Sürdürülebilirlik raporları, Ar-Ge çalışmaları, sosyal sorumluluk
raporlamaları, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmeleri İndeks’in sıklıkla cevap
verdiği alanlar arasında. İndeks, raporlamalarda uluslararası standartlara, öğreti ve
eğilimlere harfi harfine uyar, kurumların ihtiyaçlarına onların duyarlılığıyla yanıt verir.
İndeks uzman kadrosu ve danışmanlarıyla raporlama kültürünü ülkemize taşımaktadır.

:
Reports
The corporate world is an arena where each step is being measured. Aside from the
obligatory annual reports, companies with global sensitivity, measure themselves
in diverse fields to manage their investor relations efficiently. Indeks frequently
offers solutions for R&D activities, sustainability, social responsibility and UN Global
Compact reports, complying with the international reporting standards, disciplines
and trends. Indeks, with its experienced staff and consultants, is trying to carry
over and establish a culture of reporting in Turkey.

Conventional Media
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Yayınevi

yay›nevi

Şirketinizi ya da kişisel bilgi birikiminizi değerlendiren bir çal›şmay› kamuoyu
ile paylaşmak istiyorsunuz. Nereden başlayacağ›n›z›, nas›l kurgulayacağ›n›z›
bilmiyorsunuz... Önemli değil! Düzenlediğiniz özel bir organizasyon, konferans, top
lant›da kat›l›mc›lar üzerinde derin bir iz b›rakmak istiyorsunuz... Bir kitap olabilir mi?
Peki nas›l? Bilgileri nereden derleyecek, görselleri nereden bulacak ya da seçeceksiniz?
Diyelim yapt›n›z... Nas›l yazacaks›n›z? İndeks Yay›nevi kitab›n›z› basmakla kalmaz,
sizin için ve sizinle birlikte yazar. Otobiyografi, kurum tarihçesi, kitap çal›şmalar›nda
tek adres: İndeks.

:
Publishing House
You would like to share a work that is an assessment of your company or your
personal knowledge with the public, however, you do not know where to start and
how to edit it. No problem! You would like to leave an enduring impression on
participants during a special event, a conference or a meeting that you organize.
Could it be a book? But how? Where will you gather the information, find the visuals
or select them? Suppose that you have done this, how will you write it down? Indeks
Publishing House does not only publish your book, but it also writes it for you
and with you. The unique address for autobiography, corporate history and book
projects: Indeks.
Conventional Media

Görsel Mecrada İndeks

TV programları/prodüksiyon
İletişim ve içerik her zaman klasik yöntemlerle icra edilemez. İndeks iletişim
sektöründeki deneyimini televizyon programlar›ndan geniş kitlelerle yüz yüze
iletişime kadar farkl› mecralara taş›yabilen bir kurum. İndeks size ve kurumunuza
özgün anahtar teslimi TV projeleri haz›rlar. Gazeteci kimliğimizi görmek için ses
getiren İndeks imzal› projelerimizi referans olarak inceleyebilirsiniz.

:
TV programmes/production
Content does not always come in written form. As an expert in communication
sector, Indeks broadens its expertise in various fields including TV and radio
programmes. If you need to communicate to a large audiance, television is the best
and the quickest tool you can use. Let Indeks prepare the content of your TV/radio
programmes.

Visual Media

Elektronik Medyada İndeks

E-medya: Web/intranet/newsletter
İçeriği hedeflerinize uygun bir web sitesine sahip misiniz? Dilediğiniz frekanslarda
güncelleyebiliyor musunuz? “Bizim web sitemiz var, bir kere yapt›k, tamamd›r”
diyorsan›z, sak›n siz bir adet elektronik kartvizit haz›rlam›ş olmayas›n›z...
Kartvizit iletişim koordinatlar›n›z›, sabit kald›klar› sürece üzerinde taş›yabilen iyi bir
araçt›r. Web farkl›; canl›, güncel, renkli ve dinamik olmak zorundad›r. Çünkü web,
siz’siniz. İndeks, websitesi, intranet, newsletter vb. online araçlar›n›z›n tüm içeriğinizi
oluşturur, günceller ve yönetir.

:
E-media: Web/intranet/newsletter
Indeks can manage your web content by providing the necessary content by
pace. Websites, newsletters, intranets, blogs... A website is the most important
marketing tool a company can have. It is unfair to treat it as a business card.
A website is the first touch a customer can have. It should be dynamic and
instant. Most of all it needs to be “you”. We ensure you have winning marketing
communication tools that best describes you or your company.

Electronic Media

Elektronik Medyada İndeks

E-pazarlama içeriği
İnternetle hayat›m›z değişti. Art›k hiçbir şey eskisi gibi değil. İletişim de habercilik de...
Firmalar hedef kitlelerine klasik metodlarla ulaşam›yorlar. Ulusal mecralar yetersiz
kal›yor. Siz k›s›tl› bir kitleye, daha özel içerikle erişmek isteyebilirsiniz. Örneğin siz,
belki de k›rm›z› saçl›, mor gözlü, 35 yaş erkek ve kad›n›n› hedefliyorsunuz. İndeks tam
da bu nokta da sizin için size özel elektronik mecra üretiyor. Kurumlar, farkl› mec
ralarda, farkl› mesajlarla, farkl› hedef kitlelere ulaşma ihtiyac› duyduklar›nda İndeks’e
geliyor. Çünkü internet üzerinden ulaşan mesajlarda içeriğin ve tasar›m›n bütünlü
ğü, çarp›c›l›ğ çok önemli. K›s›tl› zaman, seri hareket, tam isabet!

:
E-marketing content
Thanks to internet, our lives have changed. Nothing is the same. That applies to
communication and journalism, too. Companies cannot reach their target audiences
via conventional means anymore. National media no longer can appeal to all.
Reaching to a restricted audience with special content is important more than
ever. You may be targeting red-haired, purple-eyed, 35-year-old men and women.
Then, why should you wait? Create your own medium. If you have limited time, little
patience, need rapid action, pay a visit to Indeks! Indeks prepares striking electronic
content and design for the targeted audiences.
Electronic Media

Ajans

Video-film-fotoğraf
Görsel bir içeriktir. Bazen sayfalar dolusu yaz›yla anlatabileceklerinizi tek bir kareyle
rahatl›kla ifade edebilirsiniz... İndeks, Türkiye’nin önde gelen fotoğrafç›/kamera
man/prodüktörlerini Indeks çat›s› alt›nda buluşturdu: İndeks Görsel Ajans’› kurdu.
Motorsporlar›, sahne arkas›, sualt›, haber-röportaj, defile... Akl›n›za ne gelirse, birbi
rinden farkl› uzmanl›k alanlar›ndaki fotoğraf/video’yu İndeks arac›l›ğ›yla sat›n alabilir,
ihtiyaçlar›n›za özel görsel ekiple çal›şabilirsiniz. Bize işin türünü tarif etmeniz yeter.
Haberden modaya, sanayiden doğaya uzanan çeşitlilikte görseli ya da görsel hizmeti
ayağ›n›za getiriyoruz.

:
Video-film-photography
Indeks

has

brought

together

the

pioneering

photographers/

cameramen/producers of Turkey under its umbrella. It has set up the Indeks Visual
Agency. Motor sports, backstage, underwater, news-interviews, fashion shows...
Whatever you can think of, you cab buy photographs/videos in various fields of
expertise by means of Indeks and you can work with a photographer or visual team
that especially meet your needs. If the work requires artists such as producers, makeup artists, etc., you may demand that, too. Indeks provides visual services at a variety
ranging from news to fashion, industry to nature.
Agency

Ajans

Özel haber ve metin-röportaj-basın bülteni
İndeks ekibi sipariş üzerine haber ve araşt›rma çal›şmalar› gerçekleştirmektedir.
Ulusal gazete ve dergilere uzman haber, kurumlara özel haber çözümleri yaratmak
tad›r. İndeks Haber Ajans› ekibi serbest gazetecilik yaparak, yay›nlar›n ya da kurum
lar›n ihtiyaç duyduğu içeriği haz›rlamaktad›r. Röportaj, haber-araşt›rma çal›şmalar›
yan› s›ra editoryal destek de sağlamaktad›r: İçerik geliştirme, yaz›-haber düzenleme,
redaksiyon, slogan ve başl›k geliştirme, bas›n toplant›s› takibi ve haber yaz›m›,
bas›n bülteni yaz›m› Ajans’›n verdiği belli başl› hizmetlerdir.

:
On demand articles-interviews-press releases
Indeks team carries out news and research activities on demand. It creates specialized
news for national newspapers and magazines as well as organization-specific news
solutions. Indeks News Agency team acts as freelance journalists and prepare
the content required by publications or organizations. In addition to interviews,
news-research activities, it also provides editorial support; content development,
news-article editing, motto and title development, press conference attendance and
press release writing are among essential services provided by the Agency.

Agency

Ajans

Abby Gerdst • Abdullah Bozgeyik • Acar Baltaş • Ali Baykal • Ali Kamil Uzun
Ali Kirman • Ali Poyrazoğlu • Alphan Manas • Alptekin Baloğlu • Anjelika Akbar
Arzu Çekirge Paksoy • Ayla Algan • Bahad›r Kaleağas› • Bahar Kayserilioğlu
Banu Gökçül • Barbaros Çetin • Benal Tanr›sever • Bennu Gerede • Beral Madra
Bülent Şenver • Can Baydarol • Can Fuat Gürlesel • Cem Mansur • Cem Tarık Yüksel
Cemil Özer • Cengiz Aktar • Ceyda Tufan • Christopher Nevill • Çağlayan Arkan • Coşkun
Aral • Deniz Ülke Ar›boğan • Defne Sarısoy • Dennis Redmont • Ediz Hun • Elif Dağdeviren
Erol Bilecik • Eyüp Kemal Sevinç • Faruk Atasoy • Ferda Ünsal • Ferhat Boratav
Gazi Erçel • Gülsen Çeliker • Gani Müjde • Güngör Uras • Hakan K›rkoğlu • Hakk› Devrim
Haluk Gürgen • Iş›k Biren • Iş›k Menderes • Kadir Çöpdemir • Kerem Alkin • Kerim Paker
Kürşad Başar • Leyla Arsan • Metin Çorabat›r • Metin Uca • Meral Erbil • Murat K›n›koğlu
Murat Özbilen • Murat Sungur Bursa • Murat Yurddaş • Müjdat Gezen • Nermin Bezmen
Nilüfer Narl› • Nurduran Duman • Oğul Zengingönül • Osman Ulagay • Övül Avk›ran
Özlem Çak›r • Özlem Güsar • Sabiha Paktuna Keskin • Saffet Emre Tonguç
Salih Memecan • Salim Kad›beşegil • Savaş Ünsal • Semen Öner • Serdar Devrim
Sinan Ülgen • Söğüt Zengingönül • Suna Kabadayı • Şahin Tulga • Tan Sağtürk
• Tar›k M. Bayaz›t • Tuncay Vural • Tunç F›nd›k • Tülin Şahin • Yaprak Özer
Yasemin Bradley • Yasemin Sungur • Yekta Özözer • Y›lmaz Argüden
Yiğit Yaz›c› • Yüksek İşler • Zehra Güngör • Zeynep Göğüş
Zeynep Gülin Aköz

İndeks Konuşmacı Ajansı
İndeks, Leigh Bureau ile işbirliğinin getirdiği uluslararas› deneyimiyle Türkiye’nin ilk yer
li konuşmac› ajans›n› hayata geçirdi. “İçeriği olan konu ve konuşmac›lar” slogan›yla hiz
met veren İndeks’in portföyünde iş dünyas›ndan sanata, sağl›ktan stratejiye, g›dadan
enerjiye, yönetim-insan kaynaklar›- pazarlamadan AB’ye birbirinden farkl› konularda
başar›lar›n› kan›tlam›ş deneyimli yerli konuşmac›lar bulunuyor. İndeks, exclusive konuş
mac›lar›n› yaln›zca Türkiye’de değil, dünyan›n diğer coğrafyalar›nda da kamuoyuyla
buluşturuyor. İndeks, bütün dünyaya, anlatacak deneyimimiz, söyleyecek sözümüz,
verecek bilgimiz olduğunu söylüyor. İndeks konuşmac›lar› her alanda fark yarat›yor.

:
Indeks’ Speakers Agency
With the international experience brought about by its cooperation with Leigh
Bureau, Indeks has put into implementation the first Turkish speakers agency of
Turkey. Providing services with the motto “speakers of substance”, Indeks has in its
portfolio experienced native speakers with proven success in various fields ranging
from business world to art, health to strategy, food to energy, management-human
resources-marketing to the EU. Indeks brings its exclusive speakers in contact with
the public not only in Turkey, but also in other countries. Indeks makes it clear that
we have experience to relate, a word to say and information to give to the entire
world. Indeks speakers makes difference in every field.
Agency

Ajans

İndeks-Leigh Bureau Konuşmacı Ajansı
İletişim, her zaman sizin doğrudan kamuoyu önüne ç›kman›z› gerektirmez.
Konusunda uzman ve tan›nm›ş kişilerden sizin için konuşmalar›n› isteyebilirsiniz.
İndeks ABD’nin önde gelen konuşmac› ajans› Leigh Bureau’nun Türkiye temsilcisidir.
Kurum mesaj›n› kitlelere duyurmak, y›ldönümleri ve kutlamalarda anlaml› mesajlar
Renee Mauborgne

Robert Kaplan

Nouriel Roubini

Chris Anderson

vermek istediğinizde, tan›nm›ş uzman kadromuzdan seçim yapabilirsiniz.

:
Indeks-Leigh Bureau Speakers Agency
Hernando de Soto

Jeffrey Sachs

Juan Enriquez

Kenichi Ohmae

Indeks Leigh Bureau Speakers Agency can help you select the best speaker.
Whether the purpose of your programme is to entertain, inspire or inform, our
speaker search is a great starting point to find speakers who can motivate, educate
and keep your organization on the fast track. We will deal with your enquiry quickly
and efficiently. As one of the top speaker agencies, we will help you choose your
ideal guest speaker.

Paul Krugman

Bill Emmott

Martin Wolf

Malcolm Gladwell

Agency

Danışmanlık

Stratejik içerik-iletişim danışmanlığı
Sizi sizden iyi kimse bilemez. Sizi sizden iyi kimse temsil edemez. Kendinizi
anlatabilmek için ise her zaman doğru bir iletişim ortağ›na ihtiyac›n›z var. İndeks,
iletişim dan›şmanl›ğ›na farkl› bir soluk getiriyor. İletişimin kiloyla sat›ld›ğ› anlay›ş
demode oldu. Art›k az, öz, doğru ve ölçülebilir iletişim makbul. Zaman, hangi mecrada,
hangi zaman diliminde, hangi dozda ve en önemlisi hangi bilgiyle iletişim kurmak
gerektiği gibi sorulara yan›t vermek zaman›.

:
Strategic content and communication consulting
Strategic communication consulting accelerates the process at each phase. We
adjust our content and communication campaigns to support what you are trying
to address. The goal is to maximize the value of communication efforts. We work in
partnership with our clients, as well as innovative business consultants, designers
and fellow marketers across the country. We focus our talents on your corporate
message. We address the questions such as why, where, how much, how frequently...
Our efforts directly support your business goals.

Consultancy

Eğitim

Medya ilişkileri eğitimi
Erken konuşmak, geç kalmak, hata yapmak, eksik anlatmak... Heyecanlanmak,
olmayacak yerde ağızdan bilgi kaç›rmak, doğru mesaj› verememek... Korkmay›n,
yan›n›zday›z. İndeks dinler, araşt›r›r, keşfeder. Sizi sizden iyi tan›r. Nerede nas›l
konuşman›z gerektiğini, iletişim sorunlar›n›z› tespit eder. Kurumsal iletişim eğitimleri
ni size özel kurgular. Simülasyon yoğun eğitimle size kendinizi nas›l ifade etmeniz
gerektiğini gösterir, medyan›n inceliklerini anlat›r, farkl› iletişim araçlar›yla tan›ş
t›r›r. İndeks, çokuluslu firmalar›n yöneticilerinden bürokrasiye kadar uzanan geniş
yelpazeye medya ilişkileri eğitimi kişiye özel sunar.

:
Media relations training
At Indeks, we’re known to work with our clients, not just for them. With our
media relations training you’ll get strategies, insights, first hand experience from
communications experts, who will expose you to different media tools... We listen
to your objectives, study your products/services, target market and competitive
landscape. We make clients stand a little taller and connect with their customers
more easily. We teach them how to say, what to say and when to say through intensive simulations. Our customers scale from multinationals to bureaucracy, from
Anatolian companies to Istanbul based corporations.
Training

Danışmanlık

Kurumsal sosyal sorumluluk
Kurumsal sosyal sorumluluk, bir PR faaliyeti ya da bir reklam arac› değildir.
iletişiminin iyi kurgulanmas›, kime, niye, nas›l yard›m eli uzatt›ğ›n›z› anlatman›z
gerekir. Amac›n›z fark›ndal›k yaratmak, destek toplamak, fikrin olgunlaşmas›n›
sağlamakt›r. Doğru hedef kitleye doğru yöntemle ulaşman›n yollar›n› bulman›z
gerekir. İndeks bu çal›şmay› sizin için kurgulayabilecek en doğru adrestir.

:
CSR projects
We define corporate social responsibility (CSR) strategies and identify opportunities
that will add value to your reputation. We advise you clearly on what steps you can
take to increase your CSR involvement as part of your continuing business strategy, help you embed this in your organization and guide you through the maze of
international CSR.

Consultancy

Danışmanlık

Sosyal medya
Zaman ve mekan s›n›rlamas› olmadan bilgi paylaş›m›na imkan tan›yan sosyal mecralar›n
günlük ziyaretçi say›lar› milyonlarla ifade ediliyor. Bireyler, kurumlar, hükümetler sosyal medyada yerini alma telaş›nda. Zannedilenin aksine sosyal medyada yer almak bir
kullan›c› hesab› oluşturup bir daha ilgilenmemek değil. Sizin d›şın›zdakileri takip etmek,
ne yapt›klar›n› izlemek, başkalar› taraf›ndan izlenmek, iz b›rakmak, iletişim kurmak...
Sosyal medyan›n özü bu. Sosyal medya, sosyal devrim, taban›n sesi, çoğunluğun arzusu, farkl› gruplar›n farkl› istekleri demek. Yerinizi al›n. izleyici olmay›n, sosyal medyada
içeriğinizi ve iletişiminizi yönetmek için tek adres: İndeks.

:
Social media
Social media channels enable us to share information without time and space limitations. This interactive system is a miracle. Social media channels receive millions of
visitors each day. Contrary to the general assumption, participating a social media
channel does not mean opening an account and forgetting it. Do not settle with just
finding out what followers say about you or your company. Have an influence upon
what they think! To have an active role in the social media, you need a social media
expert. Indeks is the only address to help you manage your social media content and
communication.
Consultancy

Dijital Platformda İndeks

Brightcove
Brightcove, dünyan›n önde gelen online video platformu. ABD Boston merkezli
Brightcove Avrupa, Amerika ve Asya’da yerleşik teknoloji ekipleriyle hizmet veriyor.
Brightcove platformu, başta medya şirketleri olmak üzere tüm ticari kuruluşlar›n
internet üzerinde video yay›nlamalar›na ve dağ›tmalar›na olanak sağlayan teknolo
jiyi sunuyor. Videolar›n›z› internet ortam›na aktarabiliyor, kütüphane oluşturabi
liyor, websitenizde yay›nlayabiliyor ve video yay›nlar›n›za reklam alabiliyorsunuz.
Brightcove, Türkiye’de İndeks taraf›ndan temsil ediliyor. İndeks, dünya üzerindeki
diğer Brightcove partnerlerinden farkl› olarak bu ortakl›ğa içerik üretimi ve yönetimi
hizmetiyle katma değer sağl›yor. Brightcove teknolojisini kullanan kurum ve
kuruluşlar hakk›nda fikir sahibi olmak için sol sayfaya göz atman›z› öneririz.

:
Brightcove
Brightcove is the leading online video platform used by media companies,
businesses and organizations worldwide to publish and distribute video on the web.
Brightcove’s integrated on-demand platform is used by hundreds of professional
publishers to power online video initiatives that reach over a hundred

million

internet users every month. Indeks represents Brightcove in Turkey. Indeks also
provides added value for this partnership with its content generation and
management services.
Digital Platform
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