


Bütünsel İK İletişimiyle
çalışanlarınızın potansiyelini
şirketinizin gücüyle
buluşturuyoruz.

ıcınızdekı
guce ses verın!





Hızına yetişilemeyen bir iletişim çağındayız.
 
Bir yandan teknoloji durmaksızın gelişiyor, 
kurumların iş modelleri sürekli değişiyor, 
diğer yandan her insan bir içerik üretim merkezi olarak hayatını, 
beğenilerini, tercih ve değerlerini dünyayla paylaşıyor.

Hem kurumlar ölçeğinde, hem bireysel dünyamızda
iletişim çok boyutlu, merkezileşmekten giderek uzaklaşan
ve takibi, yönetmesi güç, karmaşık bir yapıya dönüşüyor.

Kurumsal yapılarına önem veren, çalışanlarıyla kurdukları
iletişimi güçlü ve sağlıklı bir omurga üzerine kurmaya özen
gösteren firmalar için bünyelerindeki iletişim giderek önem kazanıyor.

Bu kurumlar biliyor ki, çalışanları ya hedef kitleleri içinde yer alıyor
ya da hedef kitleleriyle sürekli temas kuran birer marka elçisi vazifesi görüyor.



Çalışanlarına verdiği değeri
onlarla kurduğu iletişimine
yansıtan firmaların kazancı
bununla sınırlı değil elbette.

çalışan, çalıştığı kurumu bir başka sahipleniyor. 

 

çalıştığı kuruma güven
ve sevgi besleyen,

kurumunu sahiplenen,

kurumunun kendi çalışma koşullarını
geliştirmek için çabaladığını gözlemleyen,

iş rutinlerini aşan faaliyetlerle
kendi mutluluğuna
destek olduğunu gören



Çalışanlarıyla klasik iş ilişkilerini aşan,
karşılıklı güven ve empati duygularıyla
sağlanan bir iletişim platformu kuran
şirketler ‘İçlerindeki güce ses vererek
 geleceğe özgüvenle ilerliyor.

Bu durum yarım asrı aşan mazimizde
gerçekleştirdiğimiz pek çok iç iletişim
çalışmasında gözlemlediğimiz,
yaratılmasına katkıda bulunduğumuz
bir atmosferi işaret ediyor.

Başarının anahtarı
çoğu kez hedefe
tek vücut olarak
kilitlenmeyi sağlayan 
ekip ruhuyla geliyor.



Bugüne değin gerçekleştirdiğimiz
ik - iç iletişim çalışmaları ile iç iletişim
konusuna yaklaşımımızı sizlerle paylaşmak
ve şirketinizin insan kaynağını daha etkin
kullanmanız için neler yapabileceğimizi
açmak istiyoruz.



Aynı mesajları
çeşitli mecralarda
yinelemeyen,
bütünsellik
sergilemeyen iletişim,
boşa harcanmış
emektir.



İletişimin temel doğrusu olan bu önerme 
İK iletişiminde de geçerli. 
Kurumlar kendi bünyesindeki
iletişimde de tutarlı bir plan ve
tekrarlayan mesajlarla, 
iletişimlerini kolay anlaşılır ve 
takip edilir bir planla gerçekleştirmeli.

Biz Rekmar olarak öncelikli olarak İK iletişiminde 
çalışanlarınızla ilişkinizi güven temelli ve bütünsel 
bir temel çerçevesinde değerlendiren bir yaklaşım
içerisine oturtmaya odaklanıyoruz.



• İK hedeflerinize ulaşmanızı 
 sağlayacak bütünsel bir iletişim
 planını sizlerle birlikte hazırlayıp
 çalışma rotamız olarak belirliyoruz.

• İletişim planımızı hayata geçirecek
 yıllık aksiyon planı kurumsal
 gündeminiz, iletişim ihtiyaçlarınız
 ve gelişim stratejiniz çerçevesinde
 oluşturuyoruz.

• Yıllık İK İletişim Planı çerçevesinde
 bütünsel bir İK iletişim çalışmalarına
 hayat veriyoruz.



1. İş Sağlığı ve Güvenliği
2. Etkinlik ve Organizasyon tanıtımı 
3. Sadakat ve Memnuniyet geliştirme çalışmaları
4. Öneri ve Anketlerle Gelişim
5. Süreli Yayınlar
6. Eğitim Planlamasında içerik geliştirme
7. Özel günler için özel içerik üretimi
8. Kuruma özel hoş geldin kiti
9. İç Anons tasarımları 



Günümüz dünyasında işçi sağlığı ve güvenliği
konusuna duyarsız kalmak firmalar için imkansız.

Gerek yasal zorunluluklar, gerek dünyaca kabul gören
standartlar gereği iş güvenliği konusunda önlemler almak,
çalışanları bilgilendirmek, onların bilgilerini periyodik olarak
tazelemek hemen her firmanın çalışma rutininde 
önemli bir yer tutuyor.

Biz ISG konusunda imza attığımız çeşitli çalışmalarla,
firmaların daha güvenli çalışma ortamlarına ulaşmalarına
iletişim desteği sağlamaktan mutluyuz.
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• Firmanızı ziyaret eden tedarikçi - yüklenici için
 özel hazırladığımız eğitim videoları,
• Yeni başlayan elemanlarınızın İSG eğitimi için
 tesisinizin çalışma ortamından elde ettiğimiz
 görüntülerle hazırlanan, akılda kalıcı
 sunum - eğitim videoları,
• Çalışanların yıllık olarak almaları gereken
 İSG tazeleme eğitimleri için sunum içerikleri,
• İSG haftasına özel, kurum içi ve/veya 
 sosyal medya iletişim kampanyaları
ile çalışanların iş güvenliğine katkıda bulunmak
hepimizi iyi bir işe imza atmanın 
mutluluğuyla buluşturuyor.









Takım ruhu için birlikte hareket etmek,
eğlenmek, güveni oyun ve neşeyle
inşa etmek gerekir.

Bu yöntem şirketlerin
çalışanları arasındaki sinerjiyi
geliştirmeleri için sıklıkla kullanılır.



• Tavla, langırt,
 masa tenisi vb.
 fabrika içinde
 organize edilebilen
 turnuvalar,

• Şirketler arası
 basketbol, futbol vb.
 şirket dışı temsille
 gerçekleşen
 organizasyonlar,

• Şirket piknikleri,
 yemekleri,
 buluşmaları
 organizasyonları,

• Dış paydaş
 buluşmaları, bayi
 organizasyonları
 vb.

organizasyonların
tanıtımı, aşamalarının
duyurulması, katılımın
desteklenmesi ve
şirketin arzuladığı
iletişim hedeflerinin
yakalanması için
kreatif çözümler
üretiyoruz.





Performans Yönetim Sistemlerinin
iletişim ayağı olarak
değerlendirilebilecek sadakat ve
memnuniyet geliştirme çalışmaları
çalışanlarınızı başarıya
yönlendirecek motivasyonu
sağlar.



• Öneri sistemleriyle
 iş prosedürlerinde
 verimi arttırma,

• Ramak Kala bildirimleriyle
 çalışma ortamını ve
 iş güvenliğini geliştirmeyi

sağlayacak iletişimi geliştiriyoruz.





Metal içecek kutusu
üretiminde dünya ölçeğinde
bir aktör olan REXAM,
Türkiye fabrikasının İSG
konusunda daha iyi bir
noktaya gelmesi için
ajansımızın kapısını çaldı.
İstekleri, uyarı ve ikazlarla
dolu İSG mesajlarlarını,
olumlu, katılıma davet eden,
dikkati bilinçle yükselten
mesajlar ve kuruma
özel bir içerikle oluşturmamızdı.

REXAM ile uzun soluklu,
karşılıklı görüşlerle her
adımda gelişen bir çalışma
anlayışıyla, briefi karşılayan,
dahası REXAM’ın üretimi ve
kurumsal değerleriyle uyumlu
bir kampanyaya imza attık.



Rexam’ın üretimini çalışanlarıyla özdeş kılan,
her çalışanı REXAM ağacına değer katan bir öğe olarak
konumlandıran, çalışanları güvenlikleri konusunda
olumlu mesajlarla destekleyen Güven Ağacı konseptimiz…



REXAM İSG Kampanyasının
üzerine inşa edildiği değerler,
çalışanların katılımını
gerektiriyordu. Biz de ajans
olarak, prodüksiyon
imkanlarını kısıtlı tutarak,
İSG bakış açımızı hakkıyla
anlatarak, çalışanlarımızın
kalibe seslenen bir film
oluşturduk.





REXAM İSG Kampanyasını
çalışma ortamına ve şirket
organizasyonlarına yansıtarak
ürettiğimiz bakış açısının
çalışanlarda yarattığı sinerjiyi
pekiştirdik.



Verimi arttırma,
performansı yükseltme,

iş süreçlerini geliştirme amacıyla
çalışanların görüş ve yorumlarını 

ciddiyetle değerlendirmeyi hedefleyen
şirketlerin öneri ve anket çalışmasının

başarıya ulaşmasını sağlayacak
iletişimi planlayıp yaratıyoruz.







Yaşayan organizmalar olan
şirketler aynı anda pek çok

faaliyette bulunur ve çalışanların
pek azı bütünü görebilir.

Bu yüzden süreli yayınlarla
şirketin hedeflerini, faaliyetlerini,
toplumsal yaşama ve ekonomiye
sağladığı katkıyı çalışanlarıyla

paylaşması, motivasyonu yükseltir
ve sadakati arttırır.



Süreli yayınları basılı olarak hazırlayabildiğimiz gibi
günümüzde hepimizin cebinde yer edinen mobil teknolojiyle uyumlu olarak dijital formatta hazırlayabiliriz.



Günümüz dünyasında eğitim
kariyer süresince devam etmesi gereken
gelişim için bir zaruret haline geldi.
Bunun bir sonucu olarak
şirket içi eğitimler bir standart olarak
mesleki rutinlerde yerini aldı.



Eğitim içeriklerinin kurum kimliğiyle uygun tasarımla buluşması,
eğitim konusuna özel kreatif çözümler geliştirilmesi,

proje konularına özel logo, piktogram ve sloganların yaratımı,
sunum şablonlarının (ppt, pdf vb.)

gibi hizmetlerle eğitim kalitenizi
kurumunuza yaraşır çizgiye taşıyoruz.



Hazır görsellerle değil,
kurumunuza, değerlerinize özel içerikle,
özel günleri, size özel kutlamanız ve
çalışanlarınızla duygusal bir iletişim
geliştirmeniz için konsept geliştiriyoruz.







Kurumsal kimliğiniz,
şirket değerleriniz, üretim hiyerarşiniz,
iş ekipmanlarınızı yeni personelinize
hızlıca benimsetmen, oryantasyon
süreçlerine hız kazandırmak,
kurum aidiyetini ilk iş gününden
başlayarak inşa etmek için kreatif
çözümlerle yanınızdayız.



Kurumsal kimliğinizle
uyumlu iç yazışma, anons,
duyuru şablonları hazırlıyor,
kurum içi duyuru panolarını
standardize ediyoruz.



T E Ș E K K Ü R L E R


