


 

Online altyapısı, içerik ve ihtiyaçlara göre modüler 
çözümleri ile, bugüne kadar fiziksel olarak 
gerçekleştirdiğiniz kurum içi veya kurum dışı 
etkinliklerinizdeki hemen hemen her deneyimi, 
dijitalde de katılımcılarınıza sunabilmenizi sağlıyor. 

Yapmanız gereken tek şey dijital dünyamıza katılmanız.
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Şu anda birçok insanın etkinliklerini nasıl dijitale 
taşıyacaklarını merak ettiğini biliyoruz. Bu nedenle, dijital 
etkinliğinizi nasıl gerçekleştirebileceğiniz üzerine bazı 
ipuçlarını ve etkinliğinizde kullanabileceğiniz Join araç ve 
kaynaklarını paylaşmak için bu sunumu hazırladık.
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Bu sunumda nelere değinmeyeceğiz? 

 Ne tür etkinlikler yapılabildiğine 
 Neden dijital etkinlik yapılması gerektiğine 
 Etkinliklerde kullanılabilecek içeriklere

Nelere değineceğiz? 

Etkinliklerimizi dijitale taşırken nelere dikkat etmemiz gerektiğine 
Yapılacak yayını kolay kullanılabilir ve dikkat çekici kılmak adına hangi 
araçları kullanacağımıza 
Kullanıcı etkileşimi hakkında bir takım bilgilere



1YAKLAŞIM 
ve PLATFORM



Artı ve eksileri olan, günümüzde birçok dijital etkinlik seçeneği vardır. 
Etkinliğiniz için en uygun olanı seçerek başlamak önemli. 

Müşterilerinizin veya çalışanlarınızın, etkinliğinize “neden” katılacağını 
düşündüğümüz bir yaklaşımla uygun platform seçimini yapmalıyız. 

Bu şekilde hem temel içeriğe hem de kazanımlara öncelik vererek, 
etkinliğiniz için en uygun platformu seçebilirsiniz.



2. Web Tabanlı İçerik Dağıtım Ağına Sahip Olan (CDN) Yayın Sistemleri 
(Canlı Yayın Altyapısı ve Sanal veya Hibrit Stüdyo Marifetleri ile Gerçekleştirilen Sistemler) 

 Her katılımcıya aynı kalitede yayın verebilme imkanı olmasıdır. 

 Kontrolün tamamen rejide olması ve içerik konusunda sınırsız yönetim imkanları barındırmaktadır. 

 Prodüksiyon maliyetlerinin bulut tabanlı standart sistemlere göre daha yüksek fiyatlarda olmasıdır.

1. Bulut Tabanlı Video Konferans Uygulamaları 
(Zoom, Webex, Skype, Teams vb) 

 Satın alma maliyetleri düşük olduğu için daha çok tercih ediliyor. 

 Özellikle iç iletişim ve küçük çaplı toplantılar için hızlı hayata geçirilebilen bir yöntemdir. 

 Bulut tabanlı konferans uygulamalarında panel, ekran ve yayın kontrolü kısmen yönetilmektedir. 

 Kullanılan programların kendi yetenekleri ile sınırlı kalınmaktadır.



2TASARIM 
ve KURULUM



Tasarım ve düzen, etkinliğinizin davetkar ve bilgilendirici hissedilmesinde 
büyük bir fark yaratabilir, -ama en önemlisi- içeriğinizi ön plana çıkarmanıza 
yardımcı olur. 

Bulut tabanlı etkinliklerde, kullanılan program ve yazılımların imkanları 
çerçevesinde video konferans sınırları dışına çıkılamamaktadır. 

Bununla karşılık, etkinliğe özel oluşturulabilecek bir mikro web sitesi üzerinden, 
sanal veya hibrit stüdyo imkanlarıyla da yapılan yayınlarda, verilmek istenen 
mesaj ve geçirilmek istenen his çok daha etkin bir şekilde karşıya 
geçirilebilmektedir.



Etkinliğe Özel Web Sayfası  
Katılımcıların LCV yapabilecekleri, e-posta listesine kayıt olup otomatik davetiye ve takip e-
postaları alabilecekleri, paylaşılan dökümanları indirebilecekleri, yayını izleyebilecekleri 
etkinliğe özel sayfa.

Özel Yayın Grafikleri Paketi 
Markalara özel tasarlanacak grafik öğeler ile özelleştirilebilen yayınlar, sunum 
görselleştirme, kurumsal film, vtr tasarımı, animasyonlar ve alt bantların tümüyle 
uygulanabilmesi.

Sanal veya Hibrit Stüdyo ile Extended Reality Yayınlar 
Konuşmacıların sanal stüdyo tekniğiyle görüntüsü seçilecek mekanlarda yayın yapmasını 
sağlayan, XR genişletilmiş gerçeklik içeriğiyle desteklenmiş yayınlar.



Sunum ve Reji Yönetimi  
Kesintisiz ve akıcı bir yayın akışı kontrolü.

Şifreli / Güvenli Yayın 
Yüksek güvenlik duvarları ve şifreleme sistemleri ile toplantıların 
kapalı devre yapılması.

Sosyal Medya Platform Entegrasyonları 
Vimeo, YouTube, Instagram ve Facebook üzerinden canlı izlenebilen eşzamanlı 
yayınlar.



3ETKİLEŞİM



Planladığınız etkinliğin sadece canlı bir şekilde yayınlanması, katılımcılarınız için 
en iyi online deneyimi sunmayabilir. 

Bunun önüne geçmek için en etkili yöntem, izleyici kitlesiyle iletişim sağlamak, 
dikkat ve algıyı canlı tutmak ve geri dönüş almayı kolaylaştıracak interaktiviteyi 
sürekli kılmaktır.



Anlık Mesajlaşmayla veya Sözlü Soru Sorulabilen Yayınlar 
Kullanıcıların yazılı veya moderatör yönetiminde sözlü soru sordukları, moderatörün soruları 
onaylayıp ekrandaki gösterim sıralamasını ayarlayabildiği yayınlar.

Anket ve Oylama Seçenekleriyle Sosyal Medya Etkileşimleri 
Kullanıcıların yayın sırasında sorulan sorulara ve anketlere canlı olarak katılabildikleri, 
sonuçları canlı olarak görebildikleri yayınlar.

Gerçek Zamanlı Yarışma ve Oyunlaştırma 
Kullanıcıların dikkat ve algısını canlı tutmak için etkinliğin başından sonuna 
uygulanabilecek yarışmalarla ödüllendirme sistemi uygulanabilir.



4NEDEN 
JOIN



Kolay kullanım Özelleştirilebilir arayüz

Optimize edilmiş etkinlik 
maliyetleri Esnek katılımcı kapasitesiZaman tasarrufu



Join Örnek Etkinlik, 

YetGen Gençlik Zirvesi

 Amerika ve Türkiye’den toplam 8 konuşmacı katıldı ve sunumlarını gerçekleştirdi. 

 1.000 kişiye yakın katılımcı etkinlikte yer aldı ve etkileşimde bulundu. 

 2 Youtube kanalı ve 1 web sitesi olmak üzere toplam 3 ayrı kanaldan yayın yapıldı. 

 Tüm moderatör, konuşmacılar ve katılımcılar tamamen online olarak katılım 
gösterdi ve seyretti.











STÜDYO







join@julesverne.com.tr
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