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Zaman kazandırır, para kazandırır, ödül kazandırır... 
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NEDİR? 

Sizin adınıza sektörel yarışmalardaki  
başvuru sürecini üstlenen bir yapıdır. 
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Katılmak istediğiniz yarışmaları inceler. Gerekenleri belirler. 
Etüt aşamasının ardından belirlediğiniz hedefler 
doğrultusunda başvurudan sonuçların açıklanmasına kadar 
geçen süreçte size rehberlik eder.  

NE YAPAR? 
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NASIL 
YAPAR? 

Öncelikle güvendiğiniz projenizi 
ve sizi yakından tanıyıp anlar.  

Projenizin ilgili ödül 
organizasyonunun hangi 
kategorilerine uygun olduğunu 
tayin eder. 

Belirlenen organizasyonların 
istediği belgelerin bir dökümünü 
sunar, dilerseniz belgelerin 
hazırlanmasına yardımcı olur. 

Sonra derlenen belgeleri uygun 
kategorilere göre revize edip 
başvuruları sizin adınıza 
gerçekleştirir. 

Sonuca yönelik her gelişmeyi 
sıcağı sıcağına size bildirir.  
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Başvuru Danışmanlığı 

Doküman Hazırlığı & Danışmanlığı 

Başvuru Hizmetleri  

Eğitim 

1 

2 

3 

4 

Yarışma Kurguları 5 
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01. 

BAŞVURU 
DANIŞMANLIĞI 

Portföyünde bulunan 150 civarı ödül organizasyonu arasından 
proje(leri)nizi sınamanız için alanının en itibarlı yarışmalarını size 
sunar.  
 
Portföyünde yoksa araştırıp değerlendirir.  
 
Seçeneklerinizi belirlemenizin ardından bu defa hangi kategorilere 
başvurabileceğiniz üzerine çalışır.  
 
Kategorilerinizi de seçtikten sonra hangisi için ne tür belgeler 
gerektiğini hazırlar ve size bir döküm sunar.  
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02. 
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HİZMETLER 
DOKÜMAN HİZMETLERİ 

DOKÜMAN HAZIRLIĞI 

İhtiyaç halinde yarışmanın talep ettiği; vaka 
videosu, sunum dosyası, teknik metinler gibi 
belgeleri hazırlar.  

DOKÜMAN DANIŞMANLIĞI 

Eğer elinizde varsa dokümanlarınızın 
organizasyona uygunluğunu kontrol eder. 
Yarışmanın veya jürinin yapısal özelliklerine göre 
revizyonlar yapar, tavsiyelerde bulunur.  
 
Ya da dokümanlarınızı kendiniz hazırlamak 
isterseniz, vaka videonuzun senaryosu veya 
sunumda hangi öğelerin yer alıp almaması 
gerektiği konularında size yol gösterir.  
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HİZMETLER 
03. BAŞVURU HİZMETLERİ 

Siz yarışmanın talep ettiği belgeleri hazırladıktan sonra gerekli 
koordinasyonu üstlenir.   
 
Öncelikle belgelerin teknik uygunluğunu kontrol eder, 
uyuşmayan varsa sizi uyarır.  
 
Ardından formları hazırlayıp dokümanları tasnif ederek  
onayınıza sunar. Onay veya varsa revizyonunuzu aldıktan sonra 
başvuru işlemini tamamlar.  



04. EĞİTİM 
Kurumunuzdaki tüm yönetici, çalışan ve hatta üçüncü partilere 
ödül organizasyonlarına nasıl yaklaşmaları gerektiği konusunda 
eğitimler düzenler.  
 
Ayrıca spesifik olarak bir yarışma ya da disipline odaklanmak 
isterseniz o organizasyon hakkında hazırlanıp özel eğitimler sunar.  
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HİZMETLER 
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YARIŞMA TASARIMI 

VeKazanan, dilediğiniz takdirde faaliyet alanınıza 
yönelik bir ödül organizasyonu oluşturabilir. Katılım 
koşullarından ödül töreni gecesine kadar tüm 
organizasyonu baştan ayağa üstlenir.  

İÇ İLETİŞİME YÖNELİK YARIŞMALAR 

Kurum içi motivasyonu yükseltmek ve sadakati artırmak adına 
ödül organizasyonu tasarlar. Çalışanlarınızın severek 
katılacağı, sonuçlarının somut değişikliklere dönüşeceği ödül 
organizasyonları oluşturmanıza yardımcı olur.  

05. 

YARIŞMA KURGULARI 
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HİZMETLER 

YARIŞMA 
OPTİMİZASYONU 

Eğer halihazırda yürüttüğünüz bir ödül organizasyonunuz varsa 
VeKazanan onu çağa ve hitap ettiği kitleye en uygun hale getirir. 
 
Memnuniyeti, katılımı ve gelirini optimize eder.  
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YARIŞMA KURGULARI 
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Teşekkürler 


