
EDUCATION IN TURKEY TV PROGRAMI 
SPONSORLUK DOSYASI 



Global Media Solutions olarak hazırladığımız “Visit to be Treated” (V&T) isimli sağlık 

turizmi reality programımızın, Arap dünyasının en önemli medya gurubu olan 

MBC’de yayınlanmış olan ikinci sezonunu tamamlamak üzereyiz. 

 

Visit to be Treated programının en önemli özelliği Türkiye’de hazırlanıp bir Arap 

kanalında yayınlanan ilk Türk sağlık reality programı olması.  

Ocak 2016’da yayına başlayan programımız, ilk sezonunda haftada iki defa MBC4 

kanalında izleyiciyle buluştu ve 2. sezonuna Ocak 2017’de başlayan Visit to be 

Treated yine Cuma ve Cumartesi günleri izleyiciyle buluşuyor. 

 

Visit to be Treated 3. sezonuna bu sefer 2017 yılının Eylül ayında başlamaya 

hazırlanıyoruz. 

 



2. Sezon programımız dahilinde tüm sponsorluk segmentlerimizi doldurduktan sonra kurumlardan gelen 

yoğun taleplerden sonra yeni bir formatta yeni bir program ürettik: Travel for your Health 

 

Travel for your Health ile MBC4 kanalının günlük yayın akışı dahilinde 5 dakikalık sürelerde bağımsız 

olarak yayınlanacak yeni bir format sunuyoruz. Bu format ile sağlık kuruluşlarının Visit to be Treated 

formatına benzer bir şekilde öne çıkartmak istediği içerikler ile Arap izleyicilere tanıtma ve Arap pazarına 

giriş yapma fırsatı sunuyoruz. 

 

 

  



YENİ BİR SEKTÖR: EĞİTİM 

 
Arap kitlelerin Türkiye’ye ve Türk kuruluşlarına olan hayranlıklarını ve ilgilerini Visit to be Treated programı ile fark ettik. Araplar 

Türkiye’yi hem kendine belirli noktalarda yakın hem de kendilerinden ileri görüyor. Türkiye’nin Araplar üzerindeki etkisini ve algısını 

kullanarak Arap televizyon deneyimimizi eğitim sektörüne aktarmayı hazırlanıyoruz. Bunun için yeni bir televizyon programı hazırlama 

aşamasındayız: Education in Turkey. 

 



EDUCATION IN TURKEY 

 
Education in Turkey programımız aracılığıyla Türk üniversiteleri Arapça konuşan kitlelere MBC ağı üzerinden tanıtmayı hedefliyoruz. 5 

dakikalık ve 90 saniyelik segmentler ile Türk eğitim kurumlarını yararlı ve bilgi verici içerikler üzerinden Arap izleyiciler ile buluşturmayı 

amaçlıyoruz.   



PROGRAM NASIL İŞLEYECEK? 

 
Her sponsorumuzun yer aldığı süre sonunda seyircilerin bize ilgili konuda nasıl 

ulaşabileceklerini anlatacağız.  

 

4 iletişim kanalımız olacak: 

- educationinturkey.tv adresindeki web sayfamızda bulunan form 

- Whatsapp numaramız 

- Facebook sayfamız üzerinden mesaj (facebook.com/educationinturkey) 

- educationinturkey.tv üzerinde bulunan iletişim formu 

 

Seyircilere bize nasıl ulaşabileceklerini söylerken o sürede işlenen konunun adı 

geçecek ve izleyicilerin eğitim planı, fiyat teklifi, diploma denklik, barınma vb 

konularda bilgi almak için bize ulaşabileceklerini bildireceğiz.  



MESAJ YÖNETİMİ 

 
Her kanaldan gelen mesajları operatörlerimiz tek tek inceleyerek, okuyarak ve 

değerlendirerek program sponsorlarımıza iletecek.  

 

İletilen mesajlarda özlük bilgileri dışında öğrenciyle ilgili detaylı bilgilerin olmasına 

özen gösterilecek. 

 

Her mesajın tek tek Türkçe’ye tercümesi de yapılacak. 



MBC MEDYA GRUBU 

 
MBC, Dubai merkezli ve Arapça konuşan topluluklar tarafından en fazla izlenen televizyon kanalı. Televizyon, radyo ve internet 

olmak üzere 23 kanala sahip. 

MBC kanalları sol taraftaki haritada işaretli bulunan ülkelere ulaşıyor.  
 



MBC MEDYA GRUBU 

 
MBC kanalları, bir haftada ortalama olarak Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde yaşayan televizyon izleyecilerinin %77’sine 

ulaşıyor. 



MBC MEDYA GRUBU 
 

Diğer televizyon kanallarına göre izleyici dağılımı dikeyinde MBC yayın ağı pastasından en büyük pay alan grup. 



HARİCİ SERVİSLER 
 

Visit to be Treated programımızın ilk iki sezonu boyunca Arap pazarı hakkında eşsiz tecrübe edindik. Education in Turkey televizyon 

programının tüm paydaşlarının meydana getirdiği ekosistemin maddi açıdan daha başarılı olması amacıyla bu tecrübeyi baz alarak 

Education in Turkey 1. sezonumuzda sponsorlarımıza ihtiyaç duymaları halinde karşılıklı anlaşma çerçevesi dahilinde 

yararlanabilecekleri 2 yeni hizmet sunuyoruz. 

 

1. SADECE ARAP PAZARINA YÖNELİK DİJİTAL PAZARLAMA 
 

MBC4 kanalında yayınlanan sağlık turizm programı Visit to be Treated televizyon programı ile kazandığımız Arap pazarı tecrübesini 

kullanarak, kurumunuzun Education in Turkey sosyal medya hesapları ve çeşitli dijital mecralar üzerinden daha fazla Arap öğrenciye 

ulaşmasını sağlamak için bir dijital pazarlama paketi geliştirdik. 

 

Kendi bütçesi ve planlaması ayrı olan bu paket dahilinde amacımız kurumunuzun Arap pazarına ulaşması. Bu dijital pazarlama paketi 

tamamen Arap pazarına çalışan uzmanlar tarafından uygulanıyor.  

 

2. TALEP YÖNETİMİNİN TÜM SÜREÇLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 
 

İletişim kanalları üzerinden gelen mesajların ilk karşılamasını biz yapıyoruz. Bu ilk temas noktasında talep türlerine göre gelen 

mesajları ayırarak size iletiyoruz. Size sadece talep sahibini aramak kalıyor.  

 

Bu 2. temas noktasında talep sahibi ile iletişime geçecek insan kaynağı yönetiminiz mevcut değilse veya bu lead yönetiminin sadece 

son halkasında yer almak istiyorsanız bu noktada anadili Arapça olan ve çağrı merkezi hizmetimiz size yardımcı olabilir. Kendine ait 

ayrı bir akış ve bütçe planlaması olan bu servisimizdeki amacımız gelen leadlerin size öğrenci olarak çevrimini sağlamak. 



EDUCATION IN TURKEY 1. SEZON 
 

Yeni formatlı programımız dahilinde 2 adet sponsorluk seçeneği sunuyoruz. 

Programımız Ekonomi Bakanlığı’nın sağlık turizmi yurtdışı tanıtım destekleri kapsamında %60 oranında 

desteklenmekte olup, başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler deneyimli ekibimiz tarafından sizler için 

hazırlanacaktır. 




