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Bir Bakışta GMS

Global Media Solutions, sağlık pazarlaması alanında uzmanlaşmış Dubai merkezli bir medya
şirketidir.

Global Media Solutions, tüm dünyaya ulaşmak isteyen sağlık kuruluşlarının medya planlamasını gerçekleştirir ve
uygulamasında yardımcı olur.
Global Media Solutions sağlık kuruluşları için uluslararası medya hizmetleri sunar. Ortadoğu, Arap yarımadası ve
Avrupa medyaları için de yabancı ortaklarımız ile olan sağlam ilişkilerimiz sayesinde aracılık hizmetleri sunuyoruz.
Müşterilerimize sonuç getirmek üzerine uzmanlaştık. Müşterilerimiz genellikle hastalara ulaşmak isteyen hastaneler,
tıp merkezleri ve diğer sağlık kuruluşları veya sağlık ürünleri üreticileri.
Stratejistlerimiz müşterilerimizin pazarlama planını doğru, etkili ve başarılı bir şekilde hayata geçirmesinde yardımcı
olur.
Global Media Solutions istenilen hastaya ulaşır.

Ekibimiz ülkece tanınan büyük sağlık kuruluşları ile çalışamanın verdiği tecrübeyi, rakiplerinizin arasından sıyrılmanız
için kullanır. Sonuç her zaman stratejik olarak doğru ve etkilidir.
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Bir Bakışta GMS

Müşterilerimizin en önemli isteklerini coğrafi tabanlı stratejiler ve çözümler
sunarak yerine getiriyoruz. Bu stratejileri küresel ve bölgesel ihtiyaçları belirleyerek
ortaya koyuyoruz.
Altyapımız tüm müşterilerimizin küresel bir başarı elde etmesi ve pazarlama
ihtiyaçlarını olması gerektiği gibi karşılamak küzerine kurulu.
Tek bir çözümü tüm müşterilerimize uygulamak yerine, her bir müşterimiz için
sıfırdan çözüm üretiyoruz.
Çalışma kültürümüz ortak çalışmaya dayalı ve odak noktamız da hasta merkezli
olmak. Sizin ekibinizin bir uzantısı olmak yerine, sizin ekibinizin bir parçasıymış gibi
çalışıyoruz.
Kampanyalarımızın sonuçlarını en iyi şekle getirmek için sağlık pazarlamasını ve
sağlık iletişimini bir arada uyguluyoruz.
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TV Programları
Sağlık kuruluşlarının ihtiyaçlarına uygun yeni sağlık temalı TV program formatları yarattık.
Her programımız sponsorlarımıza yüksek yatırım geri dönüşleri sağladı ve küresel sağlık turizmi pazarına katkıda bulundu.

Visit to be Treated
MBC4 – Haftada 2 bölüm
60 dk.
V&T , Türkiye’de üretilen ve bir
Arap kanalında yayınlanan ilk sağlık
temalı TV programı.

Visit to be Treated, bilgi verici
yapısı, anlattığı hikayeler ve hasta
iyileşme hikayeleri ile MBC4
gündüz kuşağı izleyicilerinin
vazgeçilmez bir programı haline
geldi.
Visit to be Treated 83 ayrı ülkeden
başvuru aldı.

Travel for your Health
MBC4
90 sn. & 5 dk.

Vacanta Si Terapie
Kanal D Romanya
60 dk.

MBC4 kanalının günlük yayın
akışının içerisinde 90sn ve 5dk
uzunluğunda segmentler halinde
TFYH yayınlandı.

Vacanta si Terapie, sağlık reality TV
programıydı. 2013-2014
sezonlarında Romanya pazarı için
130 bölüm halinde yayınlandı.

Visit to be Treated programına
benzer olarak sağlık kuruluşları
kendilerini veya hizmetlerini
istedikleri içerik ile tanıttı.
Sponsorlarımız daha yüksek bir
marka bilinirliği elde etti ve
potansiyel hasta kitlesini artırdı.

130 bölüm Romanya’da 2 farklı TV
kanalında yayınlandı. Prima TV ve
Kanal D Romanya. Programa
başvuran ve seçilen hastaları
İstanbul’daki özel bir evde misafir
ettik.

VIP Therapie
EUROSTAR ve NTV Europe TV
75 dk.
VIP Therapie haftada 5 defa
yayınlanıyordu.
Programımız, yurtdışında yaşayan
ve Türkiye’ye tedavi için gelen
hastların tedavi hikayelerini
anlatıyordu.
23 farklı ülkeden binlerce başvuru
aldık. Program yayınlandığı tüm
ülkelerde oldukça fazla ilgi
çekmişti.

Gelen misafirlerimiz tedavileri
süresince İstanbul’u da keşfetme
fırsatı buldu.
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Affiliated Networks

Global Media Solutions, sağlık turizminin öncü kuvveti… Sağlık turizmi, sadece Türkiye’de değil tüm dünyada
yepyeni bir sektör. Global Media Solutions, yıllardır yurt dışında yaptığı programlar, Ortadoğu, Arap Yarımadası
ve Avrupa Medyasıyla kurduğu ortaklıklar, uluslar arası sağlık kuruluşları ve hasta organizasyonlarıyla geliştirdiği
ilişkiler sayesinde bu konuda tartışmasız bir tecrübe edinmiştir.
Global Media Solutions edindiği tecrübeyi ve ilişkileri özel sağlık sektörünün yararına kullanır. Yabancı marketlere
ulaşmak isteyen sağlık kuruluşları bizimle başarıyı yakalayabilir.
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Digital Services

Sağlık kuruluşlarına özel olarak bir dijital pazarlama paketi geliştirdik.

Sağlık kuruluşlarına, pazarlama süreçlerine dijital mecraları da entegre etmeleri için yardımcı oluyoruz.
Tanıtım, reklam ve pazarlama alanındaki tecrübelerimizi yenilikçi konseptler ile birleştirerek etkili bir dijital
pazarlama süreci yarattık.

Sürekli değişen piyasa ve rekabetçi pazarlar, sağlık pazarlamasında sürekli yeni ve inovatif metodlar gerektiriyor.
GMS, bu hızlı değişime ayak uyduruyor.
Arap ve Türk dünyasına hakim dijital pazarlama uzmanlarından oluşan bir ekibimiz var. Sürekli değişen tüketici
davranışlarını ve trendleri takip ederek analiz ediyorlar. Bu sayede dijital pazarlama paketimizi sürekli güncelleyerek
en güncel haliyle Türk ve Arap hastalara dijital yollarla ulaşabiliyoruz.
Dijital pazarlama sürecinde bulunan tüm öğeleri biz hazılıyoruz. Metin yazımı ve video üretiminden medya
planlaması ve satın almasına kadar ihtiyaç duyulan tüm işlemleri bir gerçekleştiriyoruz.
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Digital Services

Marka bilinirliği yaratıyoruz ve potansiyel hastaları çekiyoruz

Doğru hasta profiline ulaşmak için çalışıyoruz: sizin için lead olarak geri dönüş sağlayacak ve daha sonra tedavi
olacak hastaları hedefliyoruz.
Günümüzün müşteri odaklı dünyasında doğru mesajı doğru kişiye ulaştırmak gerekli. Görsel pazarlamamızı da
dönüşüm noktasına yakın bir şekilde optimize ettik.
Sağlık pazarlaması artık nitelikli bilinirlikten ziyade hedeflenmiş taktikler ve öngören modeller üzerine kurulmaya
başlandı. Biz de müşterilerimizin sürekli değişen ihtiyaçlarına cevap vermek için kendimizi sürekli güncel tutuyoruz.
Kurumunuz için odaklanmış bir mesaj geliştiriyoruz. Değer önerilerinizi önceliklendirmek ve geliştirmek oldukça
önemli. Kurumunuzun çekirdek değerlerinden ve kurum kültürünüzden faydalanarak kurum kimliğinizi potansiyel
hastalarınıza iletmek için çalışıyoruz.
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Contact

Bize istediğiniz her an e-posta, telefon ve hatta Whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz.

Dubai:
Global Media Solutions
Business Center Dubai World Central P.O Box 390667 Dubai-UAE
info@global-mediasolutions.com
Mobile: 0971 565115746
Malaysia:
Dalio
Unit AG12, PJ Industrial Park, Lot 2, Jalan Kemajuan, 46200 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Mobile: +60 12 320 8193
Tel: +60 3 7960 9299
Fax: +60 3 7960 6299
www.dalio.com.my
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Teşekkürler

