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#Paylaşmak Büyümektir…



CoreByte® Teknoloji’nin sosyal medya ve
danışmanlık kolu olan GrowByShare, daha rafine
bir dijital pazarlama yaklaşımıyla ilgilenen
markalar için üst düzey influencer kampanyaları
yürütme konusunda uzmanlaşmış bir sosyal
medya ajansıdır.

#BİZKİMİZ



Paylaşmak
Büyümektİr



Modadan kozmetiğe, seyahatten sağlığa, fitnesstan
gıdaya, oyun ve eğlenceden elektroniğe kadar sektörün
tüm ihtiyaç ve beklentilerine yanıt verebilecek, markanın
mesajını tüketiciye doğru kelimeler ve yöntemlerle
duyurabilecek influencerlar ve profesyonel sosyal medya
etkileyicileriyle markaları bir araya getiriyoruz.

Facebook, Instagram, Tiktok, Twitch, 
Twitter, Youtube gibi sosyal medya 

mecralarında sektörünüzle ilgili 
paylaşım gerçekleştiren en etkili 

influencerları sizin için seçiyor ve 
başarılı kampanyalara imza atmanızı 

sağlıyoruz.

#NEYAPIYORUZ

#

@



GrowByShare olarak çalışma kültürümüzü; çalışanlarımızın yenilikçiliğe olan
sarsılmaz bağlılığı ve müşterilerimizle derin bağlarımız ekseninde bir bütün olarak
tanımlıyoruz. Ve bu kültürü yeni nesil medya için yaratıcılığımızı güçlendirmek ve
dünyanın her yerinden insanlara ilham verebilmek arzusu ile karakterize ediyoruz.



#NasılÇalışıyoruz

REKLAM StratejİSİ
BELİRLEME

Hedef kitlenizi kategorize ederek 
hedef kitlenin farklı 

segmentlerini hedeflemek için 
özel stratejiye sahip 

kampanyalar kurguluyoruz.

INFLUENCER SEÇİMİ ve
KAMPANYA KURGUSU

Markaya en uygun influencerları
seçmek için yaşa, cinsiyete, konuma, 

ilgi alanlarına, kaliteye ve estetiğe 
göre 10.000'den fazla influencer’dan

oluşan veri tabanımızda en uygun 
eşleştirmeleri gerçekleştiriyoruz.

KAMPANYA SÜRECİ ve
ÖLÇÜMLEME

Hayata geçirdiğimiz kampanyalarda 
satış artışı, e-ticaret dönüşümleri, 
nitelikli web trafiği, kitle ilgisi ve 

ölçülenebilir gösterimler gibi önemli 
metriklere odaklanıyoruz.



#BİzİmİçİnHerMarkaBenzersİzdİr ve Eşsİz Influencer Marketing Kampanyalarını Hakeder

GrowByShare; strateji, yetenek, sosyal 
medya ve teknolojiyi markaların 

hedefleri doğrultusunda uyumlu hale 
getiren entegre çözümler üreterek sosyal 

ekosisteme güç veren dijital ve sosyal 
inovasyonlar yaratıyor.



Markalarınızın sosyal medyadaki görünürlüğÜ ve pazarlama 
hedeflerİNİ bİrlİkte netleştİrmek İçİn zaman ayIralım ve sosyal 

mecralardaki geleceĞİNİZE bİrlİkte karar verelİm. 

Konuşacak çok şeyimiz var!



CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including 
icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik

info@growbyshare.com
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www.growbyshare.com

Başlamaya
hazır mısın?

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

