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GLOBAL PAZARDA MARKALAŞMA PROGRAMI
(London College of Fashion iş birliğiyle)

“Louis Vuitton, Miu Miu ya da Zara... 
Global bir marka nasıl yaratılır 
diye merak ediyor ya da markanızı 
dünyaya açmak istiyorsanız; İMA’nın 
London College of Fashion iş birliği 
ile hazırladığı ‘Global Pazarda 
Markalaşma’ eğitimi tam size göre!”

Global bir marka yaratmak veya var olan 
markanızı dünyaya açmak güçlü global 
markaların ortak özelliklerini anlamadan 
ve bu yolla markanıza adapte 
edebileceğiniz en uygun stratejiyi 
belirlemeden geçer. London College of 
Fashion iş birliğiyle gerçekleştirilen bu 
programda global pazarda kazandıran 
yöntemleri inceleyecek, yoğun rekabet 
ortamında ayakta kalabilmek ve 
değişen tüketici taleplerine cevap 
verebilmek için markalaşma araçlarının 
nasıl kullanıldığını öğreneceksiniz. 
Ayrıca teorik bilgilerin yanı sıra dünyanın 
en önemli moda şehirlerinden birisi 
olan Londra’da yapacağınız mağaza 
ziyaretleri ve saha gezileri ile gerçek 
hayattaki uygulamaları yerinde 
inceleme fırsatı bulacaksınız.

PROGRAMI TAMAMLADIĞINIZDA

•  Marka anlayışı ve yönetimine global bir
   bakış açısı kazanacak
•  Uluslararası pazarlardaki son gelişmeler
   ve güncel uygulamalar hakkında bilgi
   sahibi olacak
•  Markanızı analiz ederek en uygu marka
   stratejisini geliştireceksiniz

PROGRAM İÇERİĞİ 

İstanbul Eğitim İçeriği

Katılımcıların, kendi markaları ile 
potansiyel müşteri ve rakiplerini 
belirleyip, analiz edecekleri detaylı bir 
SWOT analizi ile başlayan program, 
online ve offline moda perakendesindeki 
stratejik gelişmelerin incelenmesi ile 
devam eder.

•  Güncel marka anlayışı ve yönetimi
•  Marka filozofisi, kimliği ve ı̇majı
•  Marka konumlandırma
•  Marka ı̇letişimi ve rekabete etkileri
•  Moda sektöründe online ve offline
   uygulamalar
•  Globalde ve Türkiye’de başarılı
   markalaşma örnekleri

M O D A  Y Ö N E T İ M İ



Londra Eğitim İçeriği

Bu programla katılımcıların, tüm bu 
bilgileri edindikten sonra çalıştıkları veya 
kendi yaratmak istedikleri markalarına 
adapte edebilecekleri en uygun stratejiyi 
belirlemeleri hedeflenir. Program süresince 
Londra’nın önde gelen perakende noktaları, 
tasarım mağazaları ve yeni perakende 
konsept mağazaları ziyaret edilir. Program 
katılımcılara öğrenilen bilgileri pratikte 
uygulama şansı verecek bir proje ile 
sonlandırılır.

•  Marka ve Swot analizi
•  Marka kimliği, marka kodu ve
   marka değerleri
•  Marka ı̇letişimi: geleneksel ve yeni medya
   uygulamaları
•  Global pazar trendleri ve kazanan markalar
•  Hedef markalar yaratmak
•  Carnaby street gezisi: tasarım mağazaları
   ve farklı konsept uygulamaları inceleme,
•  Regent street gezisi: en iyi uluslararası hızlı
   moda ve lüks moda markalarının yerinde
   incelenmesi
•  Spitalfields and LNCC konsept mağazaları
   ve diğer perakende markalarına ziyaret
•  Pazar segmentasyonu
•  Vaka analizi ve grup çalışması
•  Tüketici kabileleri, değişen tüketici
   davranışları
•  PR, sosyal medya ve blogging, kulaktan
   kulağa pazarlama yöntemleri ile rekabet
•  Katılımcı pazarlama yaklaşımı
•  Hedef müşteri tanımlama ve pazardaki
   değişim, pazarda farklılaşma
•  Omnichannel
•  Dijital pazarlama ve online tüketici
   davranışları
•  Lüks perakende marka uygulamaları
•  Yeni perakende konseptleri ve amiral
   mağazalar
•  Marka analizi proje çalışması ve sunumu
•  Projenin değerlendirilmesi ve ı̇ş fikirlerinin
   tartışılması

Süre

4 hafta (42 saat) 

Gün ve Saat

İMA, İstanbul:
Salı ve Perşembe 
18:30 – 21:30 (3 hafta, 18 saat)

LCF, Londra:
Pazartesi – Perşembe 
9:30 – 16:30 (1 hafta, 24 saat)

Program Dili

İngilizce

Başvuru ve Kayıt 

Katılımcılar mülakatla seçilir.
Milli Eğitim Bakanlığı 
5580 sayılı kanun uyarınca 
katılımcıların en az 
ortaöğretim mezunu 
olmaları gerekir.
Eğitimi takip edecek 
düzeyde İngilizce bilinmesi 
gerekmektedir.
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