Roche Kurumsal Marka İletişimleri
Sosyal Medya Topluluk Etkileşim Kuralları ve
Hazır Cevap Şablonları

Belgenin amacı
Amaç

Bu belge; direkt mesaj (DM), @bahsetmeler, gönderiler ve/veya yorumlar üzerinden alınan mesajları değerlendirme ve bunlarla etkileşimde bulunma
konusunda dışa dönük sosyal medya kanallarını yöneten Roche çalışanlarına rehberlik sağlamayı amaçlamaktadır.

Hedef kitle

Dışa dönük bir Roche Sosyal Medya kanalının izlenmesi ve yönetilmesi sürecine dahil olan kanal sahipleri, Roche çalışanları veya üçüncü taraf
kurumlar.

Yazar

Pileggi Sophia, Strode Elina
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Roche Sosyal Medya Topluluk Kılavuzları
Kriz İletişimi Yanıt Kılavuzu
Advers Olay bildirimine ilişkin farmakovijilans kılavuzu
İlaçlara Onay Öncesi Erişim Taleplerini Ele Alma Kılavuzu
OLGU İŞLEME (SORGULAR, ŞİKAYETLER, LOJİSTİK
TALEPLERİ)
● COVID-19 Diagnostics Sosyal Medya Yaklaşımı

Tıbbi Bilgi talepleri şu belgelere göre ele alınır.
● SOP-0109944 Global: Tıbbi Bilgi Sorgularının ele alınması
● WI-0101980 Global: TB Minimum Standartları

Teknik Şikayetler, CONDOR kapsamındaki aşağıdaki belgelere uygun
olarak ele alınır
● GSP024: Ürün Şikayet Süreci
● SOP-0105208 KG İNCELEME ŞİKAYETLERİNDE ŞİKAYET VE
ÖRNEKLERİN ELE ALINMASI

Kaynaklar

Advers Olaylar, aşağıdaki belgeye göre yönetilir
● SOP-0110451 Global: Condor Kapsamındaki Bireysel Olgu Güvenlilik
Raporları (ICSR'ler)
● Bağlı Kuruluş Farmakovijilans Rehberi
Yürürlük Tarihi

25.03.2020

Son Değişiklik

02.04.2020

Anlık Görüntü

Anlık Görüntü
Etkileşim Kuralları
Roche etkileşimine dair en önemli 5 kural
1.
2.

3.
4.
5.

Advers Olayları ve Ürün Şikayetlerini daima zamanında bildirin
Şirket içinde takibini yapmak üzere kullanıcıların telefon numarası, e-posta adresi veya ikamet adreslerini
toplamaktan kaçının
Dolandırıcılık mesajlarına karşı dikkatli olun
Daha fazla bilgi edinmesi için kullanıcıyı her zaman mevcut bir internet sitesine yönlendirmeye çalışın
Sosyal medyadaki her soruya cevap vermek zorunda değilsiniz

Yükseltme basamakları
Ayrıntılı karar şeması 38. slaytta verilmiştir
Şu noktaları göz önünde
bulundurarak mümkün olan
durumlarda soruları
görmezden gelebilirsiniz:
●
Etki Alanı
●
Takipçi Sayısı
●
Etkileşimler

Şablondaki cevabı
bulun ve uygulayın

Konuyu
global.social_media@roche.com

adresine yükseltin

Konu Uzmanlarını
belirlemek ve
kullanıcının talebine
yönelik takip sağlamak
için dahili bir araştırma
başlatın

İtibar her şeyden ÖNCE GELİR anlayışına her zaman
özen gösterin
İtibar, paydaşların Roche hakkında bulundukları yargılardır. Bu yargılar, faaliyetlerimizin beklentiler karşısındaki sağlık,
toplum ve finans ile ilgili etkilerine göre paydaşların yaptıkları değerlendirmelere dayanır. Şirkete duydukları güvenin ve
kendi inançlarının bir göstergesidir. Farklı paydaşlar hakkımızda farklı yargılara varacak olsa da bu yargılar temelde bizim
nasıl davrandığımıza, nasıl performans gösterdiğimize ve nasıl etkileşim ve iletişim kurduğumuza göre oluşturulacaktır.

Paydaşların bu yargılara göre hareket etme kararı; faaliyet gösterme ve büyüme ruhsatımızı (Roche'un iş yapmaya yönelik
örtülü izni) ve dolayısıyla amacımıza ulaşma ve Roche On Yıllık Hedeflerini gerçekleştirme yetimizi etkileyen itibar riskleri
(hem tehditler hem de fırsatlar) yaratır.

İtibar; hızla değişen sosyal, dijital ve çevrimiçi medya dünyasında zor kazanılır, kolay kaybedilir. Sosyal ve dijital medyanın
küresel, ısrarcı doğası göz önüne alındığında, gönderilerinizin öncelikli hedef kitleniz dışındakiler tarafından nasıl
algılanabileceğini her zaman dikkate almak, size çok şey kazandırabilir."

Advers Olayların Önemini bildirmeyi unutmayın
Advers olay (AO), tıbbi ürün uygulanan bir hasta veya klinik araştırma gönüllüsünde meydana gelen ve söz konusu tedavi ile
nedensel bir ilişkisi bulunmak zorunda olmayan, istenmeyen bir tıbbi olaydır. Dolayısıyla AO, tıbbi ürünle ilişkili
addedilmesinden bağımsız olarak tıbbi ürünün kullanımıyla geçici olarak ilişkilendirilen herhangi bir olumsuz veya
istenmeyen belirti (anormal laboratuvar bulgusu dahil), semptom veya hastalıktır.
Kanallarımız, Advers Olaylar (AO) kapsamında günlük olarak İZLENMELİDİR. Bunlar, mümkün olan en kısa zamanda
yanıtlanması ZORUNLU taleplerdir. Her türlü AO, bir iş günü içinde yerel İlaç Güvenlik Ekibine (bildiren kişiye atıfta
bulunarak) bildirilmelidir. Bildiren kişinin nerede yaşadığı belli değilse, rapor Welwyn'deki İlaç Güvenliği Ekibine gider
(welwyn.pds-pc@roche.com)
veya
bildiren
kişi,
doğrudan
Yerel
Güvenlik
Bildirimi
sitesi
www.roche.com/products/local_safety_reporting.htm'ye yönlendirilir.
Diğer her türlü olumlu veya olumsuz yorum, soru, öneri ve övgüler CEVAPLANMASI TERCİH EDİLENLER kategorisine
girer. Başka bir deyişle, bunlar bir topluluğun aktif olduğunu gösteren önemli işaretlerdir. Ancak, her bir olumlu ya da
olumsuz yorumu yanıtlamanız gerekmez. Yanıt vermeyi seçerseniz, yanıtınızı kısa tutmanız ve bu belgede belirtilen
önceden onaylanmış şablonlara bağlı kalmanız tavsiye edilir.
Kaynak: Advers Olay bildirimine ilişkin farmakovijilans kılavuzu.
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Hazır Cevap Şablonları

Advers Olaylar
Cevap
Örnek
Merhaba xx (mümkünse, kişinin ismini kullanarak mesajı kişiye özel hale getirin),
Deneyimlerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz. Bildiriminizi İlaç Güvenliği
ekibimize gönderdik. Ekibimiz, izninizi alarak daha fazla bilgi edinmek için sizinle iletişime
geçmek isteyebilir. Bize adınızı, e-posta adresinizi veya telefon numaranızı verebilir misiniz?
Ayrıca, yerel İlaç Güvenlik Merkezimizin ayrıntılarına buradan ulaşabilir ve iletişime
geçebilirsiniz:
www.roche.com/products/local_safety_reporting.htm

En içten dileklerimle.
Ana, Roche Sosyal Medya ekibi temsilcisi
(İmzanızı gerçek veya kısa adınızı kullanarak atın. Böylece daha kişisel ve samimi bir izlenim oluşturabilirsiniz.)

ÖNEMLİ: Lütfen Advers Olay bildirimine yönelik Farmakovijilans kılavuzları içeriğine göz atın.

Tamiflu aldığımda kendimi 1000 kat daha kötü hissediyorum.
Halüsinasyon görmeme, bulanık görmeme ve anksiyeteye
sebep oluyor. Bu normal mi?
02:18 · 4 Şub 2018 · Twitter for iPhone

Hepinize artık Accutane kullanmadığımı söylemek istiyorum.
Bu ilacı aldığım ilk gün, uyuyakaldım ve saat 1:20 gibi uyanıp
şiddetli bir panik atak geçirdim. Kafam o kadar karışıktı ki
nerede olduğumu bile anlayamadım. Erkek arkadaşım beni
hemen acile götürdü. Hayatımda hiç böyle korktuğumu
hatırlamıyorum.
19:44 · 4 Mart 2020 · Twitter for iPhone

İlaca Erişim
Cevap
Örnek
Merhaba xx (mümkünse, kişinin ismini kullanarak mesajı kişiye özel hale getirin),
Bizimle temasa geçtiğiniz için teşekkürler. <Ürün> mevcut olup olmadığı ve
kullanımıyla ilgili sorular için lütfen doktorunuza danışın. Ürünler hakkında en iyi bilgi
kaynağı sağlık uzmanınızdır. Hekimseniz, ülkenizdeki Roche merkezine ulaşarak
ülkenizde mevcut olan Erişim Programlarına yönelik en kapsamlı bilgiyi alabilirsiniz.
Bu adresten dünyanın dört bir yanında bulunan tüm merkezlerimizi görebilirsiniz:

Merhaba, şirketinizin koronavirüse karşı İran'a
neden actemra enjeksiyonu bağışında
bulunmadığını öğrenebilir miyim? Bunu Çin
için yapmıştınız. Geçen her dakika ülkemdeki
kardeşlerimi kaybediyorum. Halkımın bu
bağışa çok ihtiyacı var. Lütfen en kısa
zamanda yanıt verin.
11 Mar 2020, 05:33

Merhaba, 2 miligram Rivotril'i nasıl
alabilirim
Bulgaristan'da yaşıyorum ve burada bu
ilacın satışı durduruldu. Bugüne kadar ilacı
Sırbistan'dan alıyordum.

https://www.roche.com/about/business/roche_worldwide.htm

Ürünlerimiz ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa

Fakat salgın nedeniyle sınırlar kapalı
durumda ve ilacı alabileceğim bir yer
kalmadı.

medinfo.roche.com or https://www.roche.com/products.htm adresini ziyaret edebilirsiniz.

En içten dileklerimle.
Ana, Roche Sosyal Medya ekibi temsilcisi
(İmzanızı gerçek veya kısa adınızı kullanarak atın. Böylece daha kişisel ve samimi bir izlenim oluşturabilirsiniz.)

Merhaba, otizmli hastalar için 2020 yılında
balovaptan ilacı piyasaya sürülecek mi? Son
durum nedir?
13 Ara 2019, 11:10

ÖNEMLİ: Lütfen İlaçlara Onay Öncesi Erişim Taleplerini Ele Alma Kılavuzu içeriğine göz atın.

Klinik Araştırmalar
Cevap
Örnek

Merhaba xx (mümkünse, kişinin ismini kullanarak mesajı
kişiye özel hale getirin),
Bize ulaştığınız için teşekkür ederiz. Klinik araştırmalar
hakkında bilgi almak için https://forpatients.roche.com sitesini ziyaret
etmenizi öneririz.

@Roche Merhaba, Balovaptan ilacı belirlenen tarihte
piyasaya sürülecek. Umarız Türkiye'deki durumlar
iyidir. Klinik araştırmalara gönüllü olarak katılabilir
miyim?

@Roche'a yanıt olarak

En içten dileklerimle.
Ana, Roche Sosyal Medya ekibi temsilcisi
(İmzanızı gerçek veya kısa adınızı kullanarak atın. Böylece daha kişisel ve samimi bir izlenim oluşturabilirsiniz.)

Merhaba Severin,
Benim adım Kuldeep Singh ve Auckland Yeni
Zelanda'da yaşıyoruz. Oğlum Neil DMD hastası. Bir
şey sormak istiyordum. Bunun için gönderime bir
görsel ekledim. Endişemizi anlayabileceğinizi
umuyorum. Bu yüzden bana yanıt verebilirseniz çok
mutlu olacağım.
Teşekkürler
Kuldeep

Tıbbi Tavsiyeler
Cevap
Örnek
Merhaba xx (mümkünse, kişinin ismini kullanarak mesajı kişiye özel hale getirin),
Bizimle temasa geçtiğiniz için teşekkürler.
Bir tedavi veya ilaçla ilgili sorularınız varsa, lütfen önce sağlık uzmanınıza danışın
veya ülkenizdeki merkezlerimizden biriyle iletişime geçin. Roche merkezlerinin
detaylı bir listesine şu adresten ulaşabilirsiniz:
https://www.roche.com/about/business/roche_worldwide.htm. Elbette size yardımcı olmak isterdim
fakat sosyal medya, özel sağlık bilgilerini tartışmak için uygun bir yer değil.

En içten dileklerimle.
Ana, Roche Sosyal Medya ekibi temsilcisi
(İmzanızı gerçek veya kısa adınızı kullanarak atın. Böylece daha kişisel ve samimi bir izlenim oluşturabilirsiniz.)

ÖNEMLİ: Lütfen İlaçlara Onay Öncesi Erişim Taleplerini Ele Alma Kılavuzu içeriğine göz atın.

Merhaba, ben Andrew. Kendimi pek iyi hissetmiyorum.
Bütün gece istifra ettim. Bana bir ilaç önerebilir misiniz?
Sizce ben kanser miyim?

Bilgi arayışında olan hekim
Cevap
Örnek
Merhaba xx (mümkünse, kişinin ismini kullanarak mesajı kişiye özel hale
getirin),
Bizimle temasa geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Ülkenizdeki Roche
merkezine ulaşmak için
https://www.roche.com/about/business/roche_worldwide.htm adresini
ziyaret edebilirsiniz.
Ürünlerimizden veya hizmetlerimizden herhangi biriyle ilgili sorunuz varsa,
lütfen MedInfo.roche.com adresini ziyaret edin.

En içten dileklerimle.
Ana, Roche Sosyal Medya ekibi temsilcisi
(İmzanızı gerçek veya kısa adınızı kullanarak atın. Böylece daha kişisel ve samimi bir izlenim oluşturabilirsiniz.)

Accu-Chek Ürün Şikayeti
Cevap
Örnek
Merhaba xx (mümkünse, kişinin ismini kullanarak mesajı kişiye özel hale getirin),
Bizimle temasa geçtiğiniz için teşekkürler. Şikayetinizi https://www.accuchek.com/support?category=746 adresindeki iletişim formunu doldurarak gönderebilir, bu
konudaki en kapsamlı yardımı alabilirsiniz.

Ayrıca, ek bilgi almak için ülkenizdeki Diyabet Bakım merkezimizle iletişime
geçebilirsiniz. Bu adresten dünyanın dört bir yanında bulunan tüm merkezlerimizi
görebilirsiniz: https://www.roche.com/about/business/roche_worldwide.htm
En içten dileklerimle.
Ana, Roche Sosyal Medya ekibi temsilcisi
(İmzanızı gerçek veya kısa adınızı kullanarak atın. Böylece daha kişisel ve samimi bir izlenim oluşturabilirsiniz.)

ÖNEMLİ: Lütfen OLGU İŞLEME (SORGULAR, ŞİKAYETLER, LOJİSTİK TALEPLERİ) içeriğine göz atın.

Oğlumun accu check kontrol makinesini 2
hafta önce pil bölmesi arızası nedeniyle size
geri göndermiştim. Birisi yayı "bükerek"
tekrar yerine oturttu. Yeni pil takıldı; fakat
şimdi de şarjı yarı seviyede gösteriyor. Biraz
önce oğluma kan testi yapmaya çalıştım ama
kan değerlerini okumuyor. 4 parmağından 4
farklı şeritle kan örneği aldım. Hiçbiri işe
yaramadı.

Merhaba, iyi günler. Accu check performa ile
ilgili bir problem yaşıyorum. Bu talimatları
(fotoğraf) uyguladım ama hala E-7
durumunda. Ne yapmam gerekiyor?

3 Mar 2020, 09:03
Elektronik bir hata oluşmuş veya,
nadir durumlarda, kullanılmış bir
test çubuğu çıkarılıp yeniden
yerleştirilmiştir. Ölçüm aletini
kapatıp açın veya pili çıkarıp 20
saniye bekleyin ve yeniden takın.
Kan şekeri veya kontrol testi
yapın.

Diagnostics Ürün Şikayeti
Cevap
Örnek
Sevgili xx (mümkünse, kişinin ismini kullanarak mesajı kişiye özel hale getirin),
Bizimle temasa geçtiğiniz için teşekkürler. Ülkenizdeki Roche bağlı kuruluşlarıyla
temasa geçebilir, bu konuda en kapsamlı yardımı alabilirsiniz. Bu adresten
dünyanın dört bir yanında bulunan tüm merkezlerimizi görebilirsiniz:
https://www.roche.com/about/business/roche_worldwide.htm

Lightcycler 480 II cihazı için teknik destek
alınabilir mi? Hem 96'lı hem de 384'lü hücre
kültürü plakamız mevcut; fakat yalnızca 96'lı
plaka ilk başlangıcını tamamlayıp kullanıma
hazır hale gelebiliyor. Bir hata mesajı
verilmiyor ama kurulum adımı da bir türlü
bitmiyor. Sizce problem ne olabilir?
19 Şub 2020, 11:21

En içten dileklerimle.
Ana, Roche Sosyal Medya ekibi temsilcisi
(İmzanızı gerçek veya kısa adınızı kullanarak atın. Böylece daha kişisel ve samimi bir izlenim oluşturabilirsiniz.)

ÖNEMLİ: Lütfen OLGU İŞLEME (SORGULAR, ŞİKAYETLER, LOJİSTİK TALEPLERİ) içeriğine göz atın.

Sevgili @Roche ekibi, laboratuvar sarf malzemelerine
yönelik en son teslimatımızın bir fotoğrafını gönderiyoruz.
Solda sipariş edilen ürünler, sağda da ambalajlar yer
alıyor. Ambalajı i) kaynak tüketimini ve ii) geri
dönüştürülecek kutu miktarını azaltmak için optimize
etmeyi deneyebilir misiniz?

İngilizce Dışındaki Bir Dilde Yazılan Mesajlar
Cevap
Merhaba xx (mümkünse, kişinin ismini kullanarak mesajı kişiye özel hale getirin),

Örnek

Mesajınız için teşekkürler. Biz küresel bir şirketiz ve küresel Roche sosyal medya
ekibine ulaştığınız için küresel çevrimiçi iletişimlerimizde İngilizce kullanıyoruz.
Gönderilerimizi çeviri hizmeti aracılığıyla çevirebilir veya ülkenizdeki merkezimizle
iletişime geçebilirsiniz. Listeye bu adresten erişebilirsiniz:
www.roche.com/about/business/roche_worldwide.htm

Anlayışınız için teşekkür ederim.
En içten dileklerimle.
Ana, Roche Sosyal Medya ekibi temsilcisi
(İmzanızı gerçek veya kısa adınızı kullanarak atın. Böylece daha kişisel ve samimi bir izlenim oluşturabilirsiniz.)

NOT: Lütfen bu önceden onaylanmış şablonu, yalnızca mesaj hacmiyle başa çıkmakta zorlandığınız kriz anlarında kullanın

Ürün Bilgisi
Cevap
Örnek
Merhaba xx (mümkünse, kişinin ismini kullanarak mesajı kişiye özel hale getirin),
Bizimle temasa geçtiğiniz ve ürünlerimizden birine gösterdiğiniz ilgi için teşekkür
ederiz. Ürünlerimiz hakkında en doğru bilgileri aldığınızdan emin olmak için lütfen
https://medinfo.roche.com/ sayfasını ziyaret edin ve formu doldurarak talebinizi iletin.

Merhaba, otizmli hastalar için 2020 yılında
balovaptan ilacı piyasaya sürülecek mi? Son
durum nedir?
12 Şub 2018, 09:43

Anlayışınız ve gösterdiğiniz iş birliği için teşekkür ederiz.
En içten dileklerimle.
Ana, Roche Sosyal Medya ekibi temsilcisi
(İmzanızı gerçek veya kısa adınızı kullanarak atın. Böylece daha kişisel ve samimi bir izlenim oluşturabilirsiniz.)

Not: MedInfo.roche.com, Roche ulaşabileceğiniz ve tıbbi bilgi talep edebileceğiniz küresel bi kaynaktır. Pharma portalı olmamıza rağmen (FMI dahil),
DIA ve DC sorularının triyajını yapıyoruz Müşterilerimiz bizimle etkileşim kurduğunda onlara en iyi deneyimi yaşatmalıyız.

İş Başvurusu ve İlgi Gösterme
Cevap
Örnek
Merhaba xx (mümkünse, kişinin ismini kullanarak mesajı kişiye özel hale getirin),
Bize ulaştığınız ve Roche'ta çalışmaya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.
https://www.roche.com/careers/jobs/jobsearch.htm adresindeki Kariyer Sayfalarına göz atabilir, güncel
olarak boş olan pozisyonları görebilirsiniz.
Şu anda size uygun bir fırsat bulamazsanız, iş ilanı bildirimlerimize kaydolmanızı ve
https://go.roche.com/talentpool üzerinden Yetenek Havuzumuzda genel bir profil oluşturmanızı
öneririz. Yetenek havuzumuza katıldığınızda özgeçmişiniz işe alım ekibimizin kullanımına
açılacaktır.
İşe alım süreçleriyle ilgili daha fazla bilgi için https://www.roche.com/careers/global_service/faqs.htm
üzerinden Sıkça Sorulan Sorular sayfamıza göz atabilirsiniz.

Umarım size yardımcı olabilmişizdir. Başvuru sürecinde bol şans dileriz!
Ana, Roche Sosyal Medya ekibi temsilcisi
(İmzanızı gerçek veya kısa adınızı kullanarak atın. Böylece daha kişisel ve samimi bir izlenim oluşturabilirsiniz.)

Merhaba ben hukuk öğrencisiyim ve
ekiplerinizde, pozisyonlarınızda yer almak
istiyorum. Genç bireyler de bunun için uygun
mudur? Saygılarımla
19 Oca 2020, 18:38

2 senedir Chennai'de Roche bünyesinde
distribütör saha mühendisi olarak çalışıyorum.
Roche'ta herhangi bir boş pozisyon var mı?
31 Oca 2018, 03:06

Lisans veya Yüksek Lisans Tezi Destek Talebi
Cevap
Örnek
Merhaba xx (mümkünse, kişinin ismini kullanarak mesajı kişiye özel hale getirin),
Bizimle temasa geçtiğiniz için teşekkürler. Lisans ve Yüksek Lisans Tezi ile ilgili
çok sayıda talep almamız nedeniyle artık bireysel destek sunamıyoruz. Ancak
www.roche.com adresindeki web sitemizi ziyaret edebilir, Kariyer portalımızda staj
olanaklarına yönelik aradığınız bilgileri bulabilirsiniz:
https://www.roche.com/careers/jobs/jobsearch.htm

Anlayışınız için teşekkür ederim.
En içten dileklerimle.

Merhaba Roche,
Loughborough Üniversitesi İşletme
Psikolojisi bölümü son sınıf öğrencisiyim.
Şu anda kurum kültürünün çalışan bağlılığı
üzerindeki rolü hakkındaki tezimi
yazıyorum; ancak, katılımcı bulmak
konusunda ciddi şekilde zorlanıyorum.

Acaba anketimi dahili çalışanlarınızla
paylaşmanız mümkün mü?
Şimdiden yardımlarınız için çok teşekkür
ederim.
Sevgiler,

Ana, Roche Sosyal Medya ekibi temsilcisi

Lauren

(İmzanızı gerçek veya kısa adınızı kullanarak atın. Böylece daha kişisel ve samimi bir izlenim oluşturabilirsiniz.)

12 Mar 2020, 14:33

Roche İletişim Bilgileri Talebi
Cevap
Örnek
Merhaba xx (mümkünse, kişinin ismini kullanarak mesajı kişiye özel hale
getirin),

Bizimle temasa geçtiğiniz için teşekkürler. Talebinizle doğru ekibin
ilgilenmesini sağlamak için ülkenizdeki merkezimizle iletişime geçmenizi
öneririz. Tüm Roche merkezlerinin listesine şu adresten ulaşabilirsiniz:
https://www.roche.com/about/business/roche_worldwide.htm.
En içten dileklerimle.
Ana, Roche Sosyal Medya ekibi temsilcisi
(İmzanızı gerçek veya kısa adınızı kullanarak atın. Böylece daha kişisel ve samimi bir izlenim oluşturabilirsiniz.)

Chicago IL'de yeni Roche Yaşam Bilimleri
müşteri yöneticisi kim? Müşteri Uzmanı Brooke
Buesching'e sordum ama yanıt alamadım.
Teşekkürler
23 Oca 2020, 03:25

Pharma Ürününden Bahsedilen Gönderi
Cevap
Örnek
Merhaba xx (mümkünse, kişinin ismini kullanarak mesajı kişiye özel hale
getirin),
Yorumunuz ve Facebook gönderimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.
Ne yazık ki, sağlık iletişimi ile ilgili yasal gereklilikler, ister kendimizin ister başka
bir şirketin olsun, ürünlerden bahseden tüm yorumları silmemizi
gerektirmektedir. Sosyal Medya Kılavuzlarımıza şu adresten ulaşabilirsiniz:
https://www.roche.com/guidelines/socialmedia.htm

Dolayısıyla, yorumunuz "xxx" ile ilgili olduğundan silinmiştir.
Anlayış göstereceğinizi umuyoruz.
En içten dileklerimle.
Ana, Roche Sosyal Medya ekibi temsilcisi
(İmzanızı gerçek veya kısa adınızı kullanarak atın. Böylece daha kişisel ve samimi bir izlenim oluşturabilirsiniz.)

Cheryl Florendo ACİL YARDIM GEREK!!! Medikal ve Pharma
ailesi!
Yakın bir aile dostum şu anda Sitokin Fırtınası sebebiyle hastanede.
TOCILIZUMAB (actemra) 400 mg/şişe ilacına ihtiyacı var. İlaç şirketi
ROCHE. Diğer kaynakları denedik ama ellerinde stok kalmamış.
Şimdiden teşekkürler! Bilgi almak için bana mesaj atabilirsiniz.
Teşekkürler.

Ortaklık Talebi
Cevap
Örnek
Merhaba xx (mümkünse, kişinin ismini kullanarak mesajı kişiye özel hale
getirin),
Bizimle ortak olma konusunda gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. İş birliği
olanağınız veya ilginç bir teknolojiniz varsa ya da ilgi alanlarımızdan biriyle
alakalı bir atılım gerçekleştirme olasılığınız mevcutsa, sizinle iletişime geçmeyi
çok isteriz. https://www.roche.com/partnering.htm adresinden bize ulaşabilir ve buradaki
formu doldurabilirsiniz. Sonrasında uzman ekibimiz talebinizi inceleyebilecek
ve sizinle iletişime geçebilecektir.
En içten dileklerimle.
Ana, Roche Sosyal Medya ekibi temsilcisi
(İmzanızı gerçek veya kısa adınızı kullanarak atın. Böylece daha kişisel ve samimi bir izlenim oluşturabilirsiniz.)

Sponsorluk Talebi
Cevap
Örnek
Merhaba xx (mümkünse, kişinin ismini kullanarak mesajı kişiye özel hale
getirin),
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.

adresini ziyaret edebilir sponsorluk talebi
prosedürümüz hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.
http://www.roche.com/criteria_requests.htm

En içten dileklerimle.
Ana, Roche Sosyal Medya ekibi temsilcisi
(İmzanızı gerçek veya kısa adınızı kullanarak atın. Böylece daha kişisel ve samimi bir izlenim oluşturabilirsiniz.)

Merhaba, Londra'da yaşayan bir talk-show
sunucusuyum. Burayı karış karış gezip insanların
hayatına dokunmuş seçkin kişilerle röportaj yapıyorum.
Mayıs 2018'de yepyeni bir SAĞLIK segmenti açıyoruz ve
şirketinizin de bundan faydalanacağı konusunda sizi
temin ederim. Kurumsal sponsorluk ekibinin e-posta
adresini bana gönderebilir misiniz? Teşekkür ederim.
Tinu Odunuga.

Telif Hakkı / Ticari Marka İhlalleri
Cevap
Örnek
Merhaba xx (mümkünse, kişinin ismini kullanarak mesajı kişiye özel
hale getirin),
(Ürün adını girin) hakkında çevrimiçi ortamda çok fazla bilgi
bulunuyor. Hatta bundan daha da fazla yanlış bilgi mevcut.
(Hastalığın adını girin) ile mücadele kapsamında geliştirilmekte olan
testler ve yeni tedaviler var. Hastaları riske atan sahte ve yalancı
testler ve tedaviler var. Sahte test ve tedaviler ile ilgili olarak Roche'un
konumu hakkında bilgi almak için https://www.roche.com/sustainability/fightingcounterfeit-products.htm adresini ziyaret edebilirsiniz.
Teşekkür ederim.
Ana, Roche Sosyal Medya ekibi temsilcisi
(İmzanızı gerçek veya kısa adınızı kullanarak atın. Böylece daha kişisel ve samimi bir izlenim oluşturabilirsiniz.)

NOT: Ticari marka ihlali, platform içinde de her zaman form kullanılarak veya gönderiyi/kullanıcıyı
bildirerek rapor edilmelidir.

Roche'un bu ürünü ürettiği söyleniyor. Bu
doğru mu?

Olumlu Yorumlar, Öneriler, Övgüler
Cevap
Örnek
Merhaba xx (mümkünse, kişinin ismini kullanarak mesajı kişiye özel hale getirin)

Kibar sözleriniz/düşünceli önerileriniz için teşekkür ederiz. Bunu duymak çok
güzel. Zamanınızı ayırıp bu durumu bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Bunu ekibimize ileteceğim.
İyi günler dilerim!

@Roche'a yanıt olarak

Ekip çalışmanızı tebrik ediyor
ve bütün ekibinize bol
şans diliyorum. ROCHE'un bir parçası olmak istiyorum. İtibar
sahibi bir şirkette çalışmak hayalimdi ve bu, benim için büyük
bir ayrıcalık olur.
11:31 · 31 Mart 2020 · Twitter for Android

Ana, Roche Sosyal Medya ekibi temsilcisi
(İmzanızı gerçek veya kısa adınızı kullanarak atın. Böylece daha kişisel ve samimi bir izlenim oluşturabilirsiniz.)

Olumsuz Yorumlar ve Geri Bildirimler
Cevap
Örnek

Merhaba xx (mümkünse, kişinin ismini kullanarak mesajı kişiye özel hale getirin)
Bizi durumdan haberdar ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bize özel bir mesaj
gönderirseniz, sorunuzla ilgili daha fazla bilgiye erişebilir ve daha fazla ayrıntı
sağlayabiliriz. Geri bildiriminizi ilgili ekibe ileteceğimizden hiç şüpheniz olmasın.
Ana, Roche Sosyal Medya ekibi temsilcisi
(İmzanızı gerçek veya kısa adınızı kullanarak atın. Böylece daha kişisel ve samimi bir izlenim oluşturabilirsiniz.)

NOT: Bu, Kanal Rehberi bölümünde özetlenen "hangi durumlarda cevap verilmemeli" kriterlerini
uyguladıktan sonra olumsuz bir yoruma verilebilecek olası bir cevaptır

Merhaba

Mesajımı yanıtlayıp şirketinize ilgi gösteren
ve önem veren bir aday olarak hakkımda
araştırma bile başlatmadınız. Artık insanları
kayırdığınızı çok iyi anladım.
Bir ülke müdürü mü kanun dışı bırakılıyor?
Yoksa insan kaynakları ve işe alım yöneticisi
mi?
Sizinle temasa geçtim çünkü cehalet ve
adaletsizliğin kurbanı oldum. Sizinle çalışmak
ve grubunuza katılmak isteyen ciddi adaylara
böyle mi davranıyorsunuz?
Her neyse, bence konuyu İsviçre basınına
taşıma zamanı geldi.
Teşekkürler
Pzt 03:34

Yalan Haberler
Cevap
Örnek

Lütfen etkileşime girmeyin. Markamızın güvenilirliğine gölge düşürebileceğinden
dolayı yalan haber niteliğindeki çevrimiçi beyanlara asla cevap vermeyiz veya
bunları düzeltmeyiz. Yalan haberlerle karşılaştığınızda verebileceğiniz en iyi tepki,
söylenenleri görmezden gelmek ve bunu platforma bildirmektir. Yalan haberler,
Sosyal Medya sağlayıcılarının hüküm ve koşullarını çiğneyebilir ve bu yüzden
platforma bildirilebilir.

Trump, Roche Medical Company'nin önümüzdeki pazar
günü aşıyı piyasaya süreceğini ve milyonlarca dozun
hazır olduğunu duyurdu.
Oyunun sonu

COVID-19

COVID-19 ile ilgili sorgular
İçindekiler
NOT: Bu, oldukça hassas bir konudur, lütfen her talebin dikkatli bir şekilde ele alındığından emin olun.
Sorunuz varsa lütfen global.social_media@roche.com adresiyle iletişime geçin.
-

Aşı Geliştirme
Testlerin dağıtımı
Cihaz, reaktif veya testlerin kullanılabilirliği
COVID-19 için bir tedavi yöntemi bulduğunu düşünenler
COVID-19 İlaçları
COVID-19 testinin satın alınması ve kullanılabilirliği

ÖNEMLİ KAYNAKLAR
●
●

COVID-19 Diagnostics Sosyal Medya Yaklaşımı
COVID-19 salgını ve SARS-CoV-2 testinin piyasaya sürülmesine ilişkin Ana Belge

Aşı Geliştirme
Cevap
Örnek
Merhaba xx (mümkünse, kişinin ismini kullanarak mesajı kişiye özel
hale getirin).
Bizimle temasa geçtiğiniz için teşekkürler.
Koronavirüs için bir aşı mı keşfettiniz?

Şu anda herhangi bir aşı üzerinde çalışmıyoruz Öncelikli hedefimiz, tanı
testlerine erişim sağlayarak dünyanın COVID-19 salgınından etkilenen
bölgelerinde bu salgını kontrol etmeye yardımcı olmaktır.
Teşekkür ederim.
Ana, Roche Sosyal Medya ekibi temsilcisi
(İmzanızı gerçek veya kısa adınızı kullanarak atın. Böylece daha kişisel ve samimi bir izlenim oluşturabilirsiniz.)

15 Mar 2020, 13:56

Testlerin dağıtımı
Cevap
Örnek
Merhaba xx (mümkünse, kişinin ismini kullanarak mesajı kişiye özel hale getirin)
Roche’un dağıtım stratejisi, testlerin en çok ihtiyaç duyulan ve en etkili olabilecekleri
yerde mevcut olmasını sağlamaktır. Hastalar her şeyden önce gelir. En yüksek
düzeyde tıbbi ihtiyacı olan ve rutin testleri uygulama konusunda en fazla beceriye
sahip müşterilere ve laboratuvarlara öncelik veriyoruz. Testlerimizin hastalar ve
toplum üzerinde mümkün olan en büyük etkiye sahip olmasını sağlamak adına
müşteriler, sivil toplum kuruluşları ve ruhsatlandırma makamlarıyla birlikte çalışıyor
olacağız.
En içten dileklerimle.
Ana, Roche Sosyal Medya ekibi temsilcisi
(İmzanızı gerçek veya kısa adınızı kullanarak atın. Böylece daha kişisel ve samimi bir izlenim oluşturabilirsiniz.)

ÖNEMLİ: Lütfen COVID-19 Diagnostics Sosyal Medya Yaklaşımı içeriğine göz atın.

Neden testleri ABD'de
kullanıyorsunuz da
anavatanınız İsviçre'de
kullanmıyorsunuz? Bu durum,
tesislerinizin lokasyonu ile mi
alakalı?

Cihaz, reaktif veya testlerin kullanılabilirliği
Cevap
Örnek
Merhaba xx (mümkünse, kişinin ismini kullanarak mesajı kişiye özel hale getirin)
Mümkün olduğunca çok sayıda testi anında etkili olabilecekleri alanlara
gönderiyoruz. Testler, reaktifler ve cihazlar, Avrupa ve ABD'deki üretim
tesislerimizden, dünyanın dört bir yanında uygun altyapının mevcut olduğu ve
testlerin gecikmeden yapılabileceği yerlere gönderilmektedir. Hastaların kritik önem
taşıyan bu testlere erişiminin ne kadar mühim olduğunu bildiğimiz için test miktarını
artırmak üzere gece gündüz çalışıyoruz. Tedariki güvence altına almak amacıyla,
sağlıklı nüfusun genel olarak test edilmesi yerine COVID-19 testini ağırlıklı olarak
hastalık belirtisi gösteren hastalar üzerinde yapmanızı şiddetle tavsiye ederiz.

En içten dileklerimle.
Ana, Roche Sosyal Medya ekibi temsilcisi
(İmzanızı gerçek veya kısa adınızı kullanarak atın. Böylece daha kişisel ve samimi bir izlenim oluşturabilirsiniz.)

ÖNEMLİ: Lütfen COVID-19 Diagnostics Sosyal Medya Yaklaşımı içeriğine göz atın.

Sevgili Roche, ben Hollanda'da
yaşıyorum ve burada insanlar, sizi
yeterli sayıda korona hastasını test
etmemekle suçluyorlar. Görünüşe
göre, en büyük engel test kitlerinin
kullanılabilirliği (Roche üretim tesisi
Vuhan'da bulunuyor). Bu doğru mu?
Reaktif alamadıklarını söylüyorlar.

COVID-19 için bir tedavi yöntemi bulduğunu düşünenler
Cevap
Örnek
Merhaba xx (mümkünse, kişinin ismini kullanarak mesajı kişiye özel hale getirin).
Bizimle temasa geçtiğiniz için teşekkürler.
İş birliği olanağınız veya ilginç bir teknolojiniz varsa ya da ilgi alanlarımızdan biriyle
alakalı bir atılım gerçekleştirme olasılığınız mevcutsa, sizinle iletişime geçmeyi çok
isteriz. https://www.roche.com/partnering.htm adresinden bize ulaşabilir ve buradaki formu
doldurabilirsiniz. Sonrasında uzman ekibimiz talebinizi inceleyebilecek ve sizinle takip
sağlayabilecektir.

En içten dileklerimle.
Ana, Roche Sosyal Medya ekibi temsilcisi
(İmzanızı gerçek veya kısa adınızı kullanarak atın. Böylece daha kişisel ve samimi bir izlenim oluşturabilirsiniz.)

Selamlar... Koronavirüs tedavisine yönelik bir ilaç
fikri önermenin mümkün olup olmadığını ve bir
fikir veya buluşun mülkiyet hakkına nasıl sahip
olacağımı sormak istiyorum. Saygılar...
12 Mar 2020, 01:27

İlgili kişinin dikkatine, ben Ammar Kadhim. Farmasötik
kimya bölümünde/eczacılık fakültesinde/Mustansiryia
Üniversitesi'nde araştırmacı olarak çalışıyorum. İlaç
tasarımı için Gold-Protein Ligand Docking Software
kullanarak rasyonel ilaç tasarımına dayalı, Koronavirüs
enfeksiyonunun tedavisine yönelik bir ilacın (kimyasal
bileşik) keşfi konusunda bilimsel araştırmalar yaptım.
Mükemmel ve etkileyici teorik sonuçlar elde ettim.
İçinde bulunduğumuz salgında milyonlarca insanın
hayatını kurtarmak üzere bu ilacın keşif sürecini
tamamlamak için şirketinizle iş birliği yapmamız
mümkün mü?

COVID-19 Pharma Ürünü
Cevap
Örnek
Merhaba xx (mümkünse, kişinin ismini kullanarak mesajı kişiye özel hale getirin)
Mesajınız için teşekkürler. Şu anda, koronavirüsün tedavisinde mevcut herhangi bir
Roche ürününün etkinliğine ilişkin belgelenmiş bir klinik kanıt bulunmamaktadır.
Ancak, insanların tarama ve sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak için salgından
etkilenen ülkelerdeki sağlık yetkilileri ve hükümetlerle birlikte çalışıyoruz. İnsanların
kendilerini ve diğer bireyleri virüsten korumak için DSÖ ve ABD Hastalık Kontrol
Merkezi (CDC) tarafından belirtilen önlemleri uygulamasını öneriyoruz.
En içten dileklerimle.

Ana, Roche Sosyal Medya ekibi temsilcisi
(İmzanızı gerçek veya kısa adınızı kullanarak atın. Böylece daha kişisel ve samimi bir izlenim oluşturabilirsiniz.)

COVID-19 testi almak isteyen kişiler
Cevap
Örnek
Merhaba xx (mümkünse, kişinin ismini kullanarak mesajı kişiye özel hale getirin)
Bizimle temasa geçtiğiniz için teşekkürler.
Koronavirüsü tespit etmeye yönelik testlerimiz bireylerin değil, laboratuvarların
kullanımına yöneliktir. Bu testler, eğitimli laboratuar personeli tarafından yürütülmesi
gereken karmaşık sistemler ile çalışır. Sağlık uzmanları ile ilgili ayrıntılı bilgi için
https://diagnostics.roche.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
En içten dileklerimle.

Ana, Roche Sosyal Medya ekibi temsilcisi
(İmzanızı gerçek veya kısa adınızı kullanarak atın. Böylece daha kişisel ve samimi bir izlenim oluşturabilirsiniz.)

ÖNEMLİ: Lütfen COVID-19 Diagnostics Sosyal Medya Yaklaşımı içeriğine göz atın.

Merhaba Roche, COVID-19 test kitinizi
satın almak istiyoruz. Bizi CODVID-19
test kiti maliyeti ve kullanılabilirliği
bölümüne iletebilir misiniz? Birim başına
maliyetiniz/fiyatınız ve teslimat sürenizi
göz önünde bulundurarak ne kadar
sipariş edeceğimize karar vereceğiz. En
kısa zamanda haberleşmek üzere. İş
birliğiniz için şimdiden teşekkür ederiz.
Saygılarımla, Moo.

●

●

●

●

COVID-19 test ürünlerine erişimle ilgili olarak bir Roche temsilcisiyle nasıl iletişime geçebilirim? Merhaba, bizimle iletişime
geçtiğiniz için teşekkürler. Şu internet sitesi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz:
https://diagnostics.roche.com/global/en/contact-forms/contact-us-support.html. Saygılarımızla, Roche Diagnostics Twitter Ekibi.
Aşı ne zaman hazır olacak? Merhaba X, bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Roche Diagnostics şu anda herhangi
bir aşı üzerinde çalışmamaktadır. Öncelikli hedefimiz, tanı testlerine erişim sağlayarak dünyanın COVID-19 salgınından
etkilenen bölgelerinde bu salgını kontrol etmeye yardımcı olmaktır. Saygılarımızla, Roche Diagnostics Twitter Ekibi.
Sınırların kapalı olması nedeniyle tedarik zincirinde herhangi bir aksaklık olacağını öngörüyor musunuz? Merhaba X,
Ürünlerimizin ne kadar önemli olduğunu göz önüne alarak bu süre boyunca tedarik sürekliliğini sağlamak için yetkililerle
çalışmaya devam edeceğiz. Saygılarımızla, Roche Diagnostics Twitter Ekibi.
Koronavirüs nedeniyle ürün tedarikinde herhangi bir kesinti olacağını öngörüyor musunuz? Merhaba X, Üretim ve tedarik
ağımız, potansiyel sağlık krizlerinin etkisiyle başa çıkabilmek için güçlü planlara sahip ve biz de bu durumu aktif olarak
değerlendiriyor ve izliyoruz. İçinde bulunduğumuz ve sürekli değişen sağlık durumu kapsamında müşterilerimizin ihtiyaçlarını
karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz. Saygılarımızla, Roche Diagnostics Twitter Ekibi.

Topluluk Etkileşim Kuralları

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

1.

@Roche etiketi olan sahte bir yeni yoruma yanıt verebilir miyim?
Markamızın güvenilirliğine gölge düşürebileceğinden dolayı yalan haber niteliğindeki çevrimiçi beyanlara asla cevap vermeyiz
veya bunları düzeltmeyiz. Sahte haberlerle karşılaştığınızda verebileceğiniz en iyi tepki, söylenenleri görmezden gelmektir.

1.

Akışımdaki olumsuz bir ifadeyi silebilir miyim?
Topluluk Kılavuzlarımız, bir Roche gönderisinin altındaki, ister bizim ister şirketimizin ürünü olsun, sohbete özgü olmayan, ürün
ismi geçen, tıbbi tavsiyede bulunan veya tanıtım amacı güden tüm yorumları silmenin uygun olacağını belirtir. Roche'un
gönderilerinin altındaki yorum Topluluk Kılavuzlarımıza uygun değilse, kullanıcıya, ister kendi ürünümüzden ister başka bir
şirketin ürününden bahseden yorumu sileceğimizi bildirin. Ayrıca, bir ürün veya hizmetin reklamını yapan ticari içeriği kalıcı
olarak silin. Sırf olumsuz olduğu için Topluluk Kılavuzlarımıza uygun yorumları silmekten veya gizlemekten kaçının; zira bu, ters
tepebilir. Yalnızca Topluluk Kılavuzlarına uygun olmayan bir Roche gönderisinin altındaki yorumları silin (LinkedIn ve Instagram)
veya gizleyin (Twitter ve Facebook).

Topluluk Yönetimi
Adımlar
Sosyal medya kanalları üzerinden alınan sorulara ve yorumlara verilen tepkiler, topluluk yönetiminin önemli bir parçasını oluşturur.
Bütün yorumlara yanıt vermeniz gerekmez; ancak, tüm bahsetmeleri gözden geçirirken yorumları filtreleyebilmeli ve etkileşime girip
girmeyeceğinize yönelik bir karar verebilmelisiniz. Yalnızca Advers Olayları ve Ürün Şikayetlerini HER ZAMAN cevaplamak
ZORUNDASINIZ. Bahsetmelerin geri kalanı CEVAPLANMASI TERCİH EDİLİR niteliği taşımaktadır ve karar şemasındaki önceden
onaylanmış şablonlara bakarak cevap verilip verilmeyeceğine karar verilir.

Bir soruyu veya yorumu gözden geçirme ve yanıtlama adımları şunlardır:
1.
2.
3.

4.

Kanal sahipleri, içeriğe katkıda bulunanlar ve kurum ortakları, yayınlanan sosyal medya içeriğini kitle etkinliği açısından
mümkün olduğunca sık aralıklarla (en azından her iş günü günde iki kez) incelemelidir.
Bir yorum veya soru belirlendiğinde bu, 40. slaytta verilen karar şemasındaki bir yanıta uygun olarak ele alınmalıdır. Bir yanıt
gerektiğinde, önceki şablonlara dayalı önceden onaylanmış bir yanıt kullanılmalıdır.
Yanıt karar şemasının sağladığı yönlendirmeye göre etkileşime girip girmeyeceğinize karar vermelisiniz. Bir yanıt gerekiyorsa,
lütfen önceden onaylanmış şablonlardan birini seçin. Önceden onaylı şablon oluşturulmamış bir soruyu içeren ve tekrar eden
bir durum (örn. > 10 sorgu) fark ederseniz, lütfen 41. slaytta açıklanan adımları uygulayın. Kanal sahipleri tarafından bir yanıt
seçilip onaylandıktan sonra, yanıt bu materyalde güncellenecektir.
Yayınlandıktan sonra, görüşmenin daha fazla soru ve yorum alıp almadığı takip edilmelidir.

Topluluk Yönetimi
Esaslar

Bahsetmeler ve DM'ler

Şeffaflık sağlayın

Hafta içi günlerde 2-5 saat içinde
cevaplanmalıdır.

Sırf olumsuz olduğu için asla bir
yorumu gizlemeyin. Yorum olarak
yanıt verin ve gerekirse
konuşmaya devam etmek için
kişiyi özel mesaja davet edin.
Hazır cevabı görmek için 8. slayta
bakın.

Spam'ları Bildirin ve
Ortadan Kaldırın
Düzenli olarak spam veya taciz
içeren yorumlar alıyorsanız (her
gönderide aynı yorum veya gönderi
konusuyla veya bir tanıtımla alakasız
olarak), lütfen kullanıcıyı platform
kapsamında bildirin ve Topluluk
Kılavuzları'na atıfta bulunarak
yorumu kaldırın. Bu kılavuzlar,
topluluk yönetimi açısından güçlü bir
destek sağlayacaktır.

Olumsuz Yorum Dizisi
Anormal sayıda olumsuz yorum
olduğunu ve olası krizlerin
yaşanacağını düşünüyorsanız,
lütfen yanıtlamadan önce
global.social_media@roche.com
adresiyle iletişime geçin.Önceden
onaylanmış bir ifade yoksa
cevap vermeyin!

Topluluk Yönetimi
Karar Şeması
Olumlu

Soru niteliğindeki
gönderi veya yorum

Geri bildirim
niteliğinde yorum

Sayfadaki gönderiye yapılan
yorum
Sayfa etiketi olan kullanıcı
gönderisi
Sayfa etiketi olan kullanıcı
yorumu
Özel mesaj

Birden çok marka
etiketi

Olumsuz

Objektif ve nazik
eleştiriler

Objektif
olmayan/kaba
eleştiriler

Trollerden gelen
hakaretler

AO

DEĞERLENDİRME
Gönderi ve yorumlar, şu kıstaslara bağlı olarak değerlendirilmeli ve önceliklendirilmelidir: Yönetmelikler (üründen bahsetmeler veya advers olaylar), Değer (gönderi bir yanıt gerektiriyor
mu yoksa yanıt vermek değer sağlar mı), Fırsat (medya veya blog yazarı sorguları), Değişkenlik (itibar riski, bilinen sorunlar ve hassasiyet, kullanıcının etki alanı), Etkileşim (faaliyet
düzeyi, tepkiler, yanıt oranı), Geçmiş (geçmiş deneyimler, devam eden diyaloglar)

Sorulan soruyu hazır
bir şablon kullanarak
cevaplandırın
1000'den fazla
takipçisi olan
güvenilir
kullanıcı

Kullanıcıya
teşekkür edin +
mümkünse ve
üründen
bahsedilmemişse
yorum ekleyin

Herhangi bir
karşılık verilmesi
gerekmez
1000'den az
takipçisi olan
kullanıcı

Üründen
bahsedilmemişse
"Beğen"in

Kullanıcıyı ilk
kez
görüyorsanız:
Silin.
Doğru
mu?
Hazır bir
şablon
kullanarak
cevap verin

Doğru
değil
mi?
Karşılık
vermeyin

Doğru
mu?

Karşılık
vermeyin

Doğru
değil
mi?

Karşılık
vermeyin

Kullanıcının diyaloğa
girme konusundaki
tepkisini izleyin

Birkaç kere
gördüyseniz:
Silin, bildirin ve
banlayın.
İlaç
bilgisine
gidin ve
bildirin

Gönderi
Değerlendirme
Çevrimiçi ortamda herhangi biriyle etkileşime geçmeden önce, gönderinin göz ardı edilip edilemeyeceğine veya cevap verilmesi ya da Küresel Kurumsal
Sosyal Medya ekibine yükseltilmesi gerekip gerekmediğine karar vermek için hesabın meşruiyetini ve içeriğin ilgili olup olmadığını değerlendirmelisiniz.
Herhangi bir etkileşime girmeden veya konuyu Küresel Kurumsal Sosyal Medya ekibine yükseltmeden önce kaynağın güvenilirliğini ve haberin ilgili olup
olmadığını değerlendirmek için aşağıdaki adımları izleyin:
1.
2.

3.
4.
5.

Gönderi veya yorum, konu alanına ve ilgili olma düzeyine göre önceliklendirilmelidir.
Bilinçli bir şekilde yanıt verebilmek için bir gönderinin arkasındaki duyguyu anlamak ve değerlendirmek önemlidir. Örneğin, bu gönderi, olumlu
veya nötr bir geri bildirim, yorum veya soru, yanlış bilgi, şikayet veya trollerden gelen bir içerik olabilir.
Bu bilgiyi paylaşan kaynağı kontrol edin. Çok sayıda takipçisi olan influencer'lar, paydaşlar, ulusal haber kaynakları, TV veya sektör blogları gibi
önemli bir kaynak tarafından paylaşılıp paylaşılmadığını kontrol edin.
İçeriğin doğru olup olmadığını kontrol edin.
Etki alanı (kullanıcı profilindeki takipçi sayısı) ve etkileşimler (paylaşım sayısı, gönderideki yorumlar ve beğeniler) gibi ölçütlere bakarak
mesajın etkisini ölçün.
1. Gönderi, birkaç takipçisi olan bir hesaptan yayınlanan bir gönderiye sınırlı olarak maruz kaldıysa, 1-2 saat içinde
kendi kanallarımızda yalnızca birkaç bahsedilme oluştuysa veya son 24 saatte büyük bir hacim artışı yaşanmadıysa,
söz konusu gönderi ile ilgili etkileşime girmeye gerek yoktur. Yine de bu gönderi yakından takip edilmelidir.
2. Gönderinin kapsamı orta düzeydeyse, yani birkaç bin kişilik bir ağa sahip etkili bir kaynakla sınırlıysa (en az 1) ve
kendi platformlarımızdaki yorumlar ve/veya en az 1 influencer'dan gelen yorumlar dahil olmak üzere @roche şeklindeki
bahsetmelerin sayısı son 1 saat içinde ikiye katlandıysa, lütfen gönderiyi işaretleyip global.social_media@roche.com
üzerinden Küresel Kurumsal Sosyal Medya ekibine iletin.

ÖNEMLİ: Lütfen Kriz İletişimi Yanıt Kılavuzu içeriğine göz atın.

Hassas Konuların
Değerlendirilmesi ve Yükseltilmesi
Sosyal medyadaki bir durum, şirket için potansiyel olarak bir risk oluşturabilecek bir hal almaya başladıysa, kanal sahibi yangına
körükle gitmemek için önlem almalıdır.
2. Yorumların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulabilmesi için bunların global.social_media@roche.com adresine iletilmesi önemlidir. Bu
aşamadan sonra durum, Sosyal Medya Krizi kılavuzlarına göre değerlendirilecek ve yorumun veya talebin niteliğine bağlı olarak
kuruluş içindeki doğru kritik paydaşlar bilgilendirilecek ve tavsiyeleri istenecektir. Online olarak alınan yorumların ve gönderilerin
çoğu için kanal sahibi ve içerik sağlayıcısının değerlendirmesi ve yanıtı yeterlidir. Ancak, potansiyel sorunlar veya küresel itibar
riskleri içeren senaryolarda, gönderilerin gözden geçirilmesi ve sonraki adımların değerlendirilmesi sürecinde diğer işlevler de yer
alabilir.
"Etki alanı" hakkındaki sorular

1.

●
●
●
●
●
●

Konuyla ilgili bahsetmeler zaman içinde önemli ölçüde arttı mı?
Gönderi veya tweet geniş çapta paylaşıldı mı?
Yorumun yapıldığı hesabın/kullanıcının çok sayıda takipçisi var mı?
Herhangi bir influencer, ünlü bir blog yazarı veya ulusal bir medya kuruluşu bundan bahsetti mi?
Birden fazla blog yazarı veya medya kuruluşu bu sürece dahil oldu mu?
Konu farklı ülkelerdeki kullanıcılar arasında tartışılıyor mu?

"Söz konusu mevzu" hakkındaki sorular
●
●
●

Ana paydaşlarımız için çok önemli olan bir konu mu?
Bahsetmeler, Roche için mi yoksa daha geniş kapsamlı sektör için mi
iş açısından kritik bir konuda gerçekleşmektedir?
Konu tartışmalı mı? (örn. fiyatlandırma, güvenlik, erişim, hastalar vb.)

ÖNEMLİ: Lütfen Kriz İletişimi Yanıt Kılavuzu içeriğine göz atın.

"Etki" ile ilgili sorular
●
●

Konuşma 48 saatten daha mı uzun sürdü?
Bahsetmeler bilinen/mevcut/önceki bir sorunla mı ilgili?

Sorunların bildirilmesi veya işaretlenmesi
Yükseltme adımları
Gönderiyi işaretleyip Küresel Kurumsal Sosyal Medya ekibine (global.social_media@roche.com) talebinizi iletirken zaman
kazanmak adına HER ZAMAN gönderi için bir bağlantı ve ideal olarak bir ekran görüntüsü ekleyin.
Yükseltme sürecinde gönderdiğiniz e-posta kapsamında aşağıdaki soruları cevaplayın:

❏
❏
❏
❏
❏

Sorun ne hakkında?
Bilginin kaynağı belirtilmiş mi?
Büyük haber kanalları veya sektör blogları/düşünce liderleri bu konu hakkında konuşuyor mu?
"Dedikodu" hacmi nedir (yayınlanan makaleler, sosyal medya sohbetleri, gönderi ve etkileşim sayıları)?
Etkilenen paydaşlar kimler (çalışanlar, topluluklar, hastalar)?

ÖNEMLİ: Lütfen Kriz İletişimi Yanıt Kılavuzu içeriğine göz atın.

Kanal Rehberi

Hangi durumlarda cevap verilmeli?
- Yalnızca Roche / ürün markalarımızdan biri doğrudan hedef alınmışsa ve özellikle kullanıcı küçük bir topluluğa hitap ediyorsa, tek bir tweet'in
sınırlı bir görünürlüğe sahip olduğunu dikkate alarak cevaplayın.
- Eğer zamanınız kısıtlıysa, yalnızca 500-1000 takipçi topluluğu olan takipçilere cevap verin
Nasıl cevap verilmeli?
- Cevap şablonlarından birini kullanarak cevap niteliğinde, net, kişiselleştirilmiş ve 280 karakteri aşmayan bir mesaj verin
- Mevcut bilgiler bazında hazır cevap şablonlarını kullanarak harici bir kaynağa yönlendirin
- Twitter kullanıcısı tartışmaya istekliyse ve halihazırda bir cevap verilmişse, ayrıntıları açıklığa kavuşturmak için tweet'in yazarı ile özel olarak
iletişime geçin Olumsuz Yorumlar ve Geri Bildirim - 27. Slayt kapsamındaki şablonu inceleyin

Hangi durumlarda cevap VERİLMEMELİ?
- Roche/ürün marka adlarımızdan birinden açıkça bahsedilmediği sürece (@Roche, #[ürün markası] şeklinde)
- Tweet, bir soru niteliğinde olmaktan ziyade saldırgan veya şiddet içeren bir beyansa (örn. "Hayvanlar üzerinde test yaptığınız apaçık",
"Berbatsınız")
- Eğer aynı soru daha önce cevaplanmışsa
- Soru, İngilizce dışındaki bir dilde sorulmuşsa
Lütfen unutmayın!
- Herhangi bir yorumu gizlemekten veya silmekten kaçının; zira bu, ters tepebilir. Gizleyebileceğiniz veya silebileceğiniz tek yorum, herhangi bir
Roche gönderisinin altında, ister kendi şirketimizin ister başka bir şirketin ürünlerine yönelik bir konuşma niteliğinde olmayan yorumdur.
Önerileri görmek için Topluluk Kılavuzları'mızı takip edebilirsiniz.
- Uygunsuz veya kaba/küfürlü bir dil kullanılması veya Twitter veya markanın iletişim kurallarına uyulmaması halinde durumu bildirin
- Sahte profilleri (trolleri) bildirin

Hangi durumlarda cevap verilmeli?
- Yalnızca Roche/ürün marka isimlerimizden biri, LinkedIn sayfamızda doğrudan bahsedildiğinde mevcut bilgilere dayalı olarak ve
cevap şablonlarını kullanarak soruyu yanıtlayın
- Zamanınız kısıtlıysa, yalnızca takipçi meşru bir hesap gibi görünüyorsa ve soru alakalıysa cevap verin
Nasıl cevap verilmeli?
- Cevap şablonlarından birini kullanarak cevap niteliğinde, net ve kişiselleştirilmiş bir mesaj verin
- Mevcut bilgiler bazında şablon yanıtlarını kullanarak harici bir kaynağa yönlendirin

Hangi durumlarda cevap VERİLMEMELİ?
- Roche/ürün markalarımızdan biri, yorumlar bölümünde diğer birçok marka arasında bahsedilmişse (örn. "@Novartis, @pfizer, @roche, testleri
en kısa sürede sağlıyor. Bizde yeteri kadar yok.")
- Yorum, bir soru niteliğinde olmaktan ziyade saldırgan veya şiddet içeren bir beyansa (örn. "Hayvanlar üzerinde test yaptığınız apaçık",
"Berbatsınız")
- Eğer aynı soru daha önce cevaplanmışsa
- LinkedIn kullanıcısı, yorum bölümünde halihazırda bir yanıt almış olmasına rağmen aynı veya ilgili soruları sormaya devam ediyorsa
- Soru, İngilizce dışındaki bir dilde sorulmuşsa
Lütfen unutmayın!
- Facebook veya Twitter'ın aksine, LinkedIn'deki yorumları gizleyemezsiniz. Lütfen mümkün olduğunda herhangi bir yorumu silmekten kaçının
- Herhangi bir yorumu silmekten kaçının; zira bu, ters tepebilir. Silebileceğiniz tek yorum, herhangi bir Roche gönderisinin altında, ister kendi
şirketimizin ister başka bir şirketin ürünlerine yönelik bir konuşma niteliğinde olmayan yorumdur. Önerileri görmek için Topluluk Kılavuzları'mızı
takip edebilirsiniz.
- Uygunsuz veya kaba/küfürlü bir dil kullanılması veya LinkedIn veya markanın iletişim kurallarına uyulmaması halinde durumu bildirin
- Sahte profilleri (trolleri) bildirin

Hangi durumlarda cevap verilmeli?
- Yalnızca Roche/ürün marka adımızdan biri doğrudan Facebook gönderilerimizin yorum bölümünde bahsedildiğinde cevap verin
- Yorumları cevaplamak için, mevcut bilgilere dayalı olarak önceden onaylanmış cevap örneklerini kullanın
- Zamanınız kısıtlıysa, yalnızca takipçinin meşru bir hesabı varsa ve soru alakalıysa cevap verin

Nasıl cevap verilmeli?
- Aynı soru yorum bölümünde birkaç Facebook kullanıcısı tarafından sorulmuşsa, önceden onaylanmış cevap şablonlarından birini kullanarak
ve aynı soruyu soran tüm kullanıcıları (@kullanıcıadı1, @kullanıcıadı2…) etiketleyerek bir cevap verin

Hangi durumlarda cevap VERİLMEMELİ?
- Roche/ürün marka isimlerimizden biri, yorumlar bölümünde açık ve net bir şekilde bahsedilmemiş veya bu bölümdeki diğer birçok marka
arasında @roche şeklinde bahsedilmişse (örn. "@Novartis, @pfizer, @roche, testleri en kısa sürede sağlıyor. Bizde yeteri kadar yok.")
- Yorum, bir soru niteliğinde olmaktan ziyade saldırgan veya şiddet içeren bir beyansa (örn. "Hayvanlar üzerinde test yaptığınız apaçık",
"Berbatsınız")
- Eğer aynı soru daha önce cevaplanmışsa
- Facebook kullanıcısı, yorum bölümünde halihazırda bir yanıt almış olmasına rağmen aynı veya ilgili soruları sormaya devam ediyorsa
- Soru, İngilizce dışındaki bir dilde sorulmuşsa
Lütfen unutmayın!
- Herhangi bir yorumu gizlemekten veya silmekten kaçının; zira bu, ters tepebilir. Gizleyebileceğiniz veya silebileceğiniz tek yorum, herhangi
bir Roche gönderisinin altında, ister kendi şirketimizin ister başka bir şirketin ürünlerine yönelik bir konuşma niteliğinde olmayan yorumdur.
Önerileri görmek için Topluluk Kılavuzları'mızı takip edebilirsiniz.
- Uygunsuz veya kaba/küfürlü bir dil kullanılması veya Facebook veya markanın iletişim kurallarına uyulmaması halinde durumu bildirin
- Sahte profilleri (trolleri) bildirin

Hangi durumlarda cevap verilmeli?
- Yalnızca Roche/ürün marka isimlerimizden biri, YouTube kanalımızda doğrudan bahsedildiğinde mevcut bilgilere dayalı olarak ve hazır cevap
şablonlarını kullanarak soruyu yanıtlayın
- Zamanınız kısıtlıysa, yalnızca takipçi meşru bir hesap gibi görünüyorsa ve soru alakalıysa cevap verin

Nasıl cevap verilmeli?
- Cevap şablonlarından birini kullanarak cevap niteliğinde, net ve kişiselleştirilmiş bir mesaj verin
- Mevcut bilgiler bazında şablon yanıtlarını kullanarak harici bir kaynağa yönlendirin
Hangi durumlarda cevap VERİLMEMELİ?
- Roche/ürün markalarımızdan biri, yorumlar bölümünde diğer birçok marka arasında bahsedilmişse (örn. "@Novartis, @pfizer, @roche, testleri en
kısa sürede sağlıyor. Bizde yeteri kadar yok.")
- Yorum, bir soru niteliğinde olmaktan ziyade saldırgan veya şiddet içeren bir beyansa (örn. "Hayvanlar üzerinde test yaptığınız apaçık",
"Berbatsınız")
- Eğer aynı soru daha önce cevaplanmışsa
- YouTube kullanıcısı, yorum bölümünde halihazırda bir yanıt almış olmasına rağmen aynı veya ilgili soruları sormaya devam ediyorsa
- Soru, İngilizce dışındaki bir dilde sorulmuşsa
Lütfen unutmayın!
- YouTube'da yalnızca olumlu yorumları kabul etmekten kaçının; zira bu, ters tepebilir. Herhangi bir videolu Roche gönderisininaltında, ister kendi
şirketimizin ister başka bir şirketin ürünlerine yönelik bir konuşma niteliğinde olmayan yorumları kabul etmeyin. Önerileri görmek için Topluluk
Kılavuzları 'mızı takip edebilirsiniz.
- Uygunsuz veya kaba/küfürlü bir dil kullanılması veya YouTube veya markanın iletişim kurallarına uyulmaması halinde durumu bildirin
- Sahte profilleri (trolleri) bildirin

Hangi durumlarda cevap verilmeli?
- Yalnızca @Roche/ürün marka adlarımızdan biri Instagram sayfalarımızda doğrudan bahsedildiğinde veya yorum Instagram sayfalarımızda yer
aldığında yanıtlayın
- Eğer zamanınız kısıtlıysa, yalnızca 500-1000 takipçili ve meşru bir hesabı olan ve sorusu gönderinin konusu ile ilgili olan kullanıcılara cevap verin

Nasıl cevap verilmeli?
- Aynı soru yorum bölümünde birkaç Instagram kullanıcısı tarafından sorulmuşsa, aynı soruyu soran tüm kullanıcıları (@kullanıcıadı1,
@kullanıcıadı2…) etiketleyerek veya önceden onaylanmış cevap şablonlarından birini kullanarak ve DM üzerinden bu şablonu kişiselleştirererek bir
cevap verin
Hangi durumlarda cevap VERİLMEMELİ?
- Yorum, bir soru niteliğinde olmaktan ziyade saldırgan veya şiddet içeren bir beyansa (örn. "Ürünlerinizde dandik malzemeler kullanıyorsunuz", "Gidin
daha fazla test üretin. Bunlar herkese yetmiyor. Berbatsınız")
- Soru, İngilizce dışındaki bir dilde sorulmuşsa
- Instagram kullanıcısı, yorum bölümünde veya DM üzerinden halihazırda bir yanıt almış olmasına rağmen aynı veya ilgili soruları sormaya devam
ediyorsa
Lütfen unutmayın!
- Facebook veya Twitter'ın aksine, Instagram'daki yorumları gizleyemezsiniz. Lütfen herhangi bir yorumu silmekten kaçının.
- Herhangi bir yorumu silmekten kaçının; zira bu, ters tepebilir. Silebileceğiniz tek yorum, herhangi bir Roche gönderisinin altında, ister kendi
şirketimizin ister başka bir şirketin ürünlerine yönelik bir konuşma niteliğinde olmayan yorumdur. Önerileri görmek için Topluluk Kılavuzları'mızı takip
edebilirsiniz.
- Uygunsuz veya kaba/küfürlü bir dil kullanılması veya Instagram veya markanın iletişim kurallarına uyulmaması halinde durumu bildirin
- Her türlü sahte Instagram profilini bildirin

Hastaların gelecekteki
ihtiyaçlarına bugün yanıt veriyoruz

