Roche Kurumsal Marka İletişimleri
Sosyal Medya Topluluk Etkileşim Kuralları

Hangi durumlarda cevap verilir?
- Yalnızca Roche / ürün markalarımızdan biri doğrudan hedef alınmışsa ve özellikle kullanıcı küçük bir topluluğa hitap ediyorsa, tek bir tweet'in
sınırlı bir görünürlüğe sahip olduğu dikkate alınarak cevaplanır.
Nasıl cevap verilir?
- Cevap şablonlarından birini kullanarak cevap niteliğinde, net, kişiselleştirilmiş ve 280 karakteri aşmayan bir mesaj ile cevap verilir.
- Mevcut bilgiler bazında hazır cevap şablonları kullanılarak harici bir kaynağa yönlendirilir.
- Twitter kullanıcısı tartışmaya istekliyse ve halihazırda bir cevap verilmişse, ayrıntıları açıklığa kavuşturmak için tweet'in yazarı ile özel olarak
iletişime geçilir. Olumsuz Yorumlar ve Geri Bildirim - 27. Slayt kapsamındaki şablona göre hareket edilir.
Hangi durumlarda cevap verilmez?
- 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 kaçınıyoruz. Gizleyebileceğimiz veya silebileceğimiz tek yorum, herhangi bir Roche
gönderisinin altında, ister kendi şirketimizin ister başka bir şirketin ürünlerine yönelik bir konuşma niteliğinde olmayan yorumdur. Detaylar için
Topluluk Kılavuzları'mızı takip edebilirsiniz.
- Uygunsuz veya kaba/küfürlü bir dil kullanılması veya Twitter veya markanın iletişim kurallarına uyulmaması halinde durum değerlendirilir.
- Sahte profiller (troller) tespit edilip bildirilir.

Hangi durumlarda cevap verilir?
- Yalnızca Roche/ürün marka isimlerimizden biri, LinkedIn sayfamızda doğrudan bahsedildiğinde mevcut bilgilere dayalı olarak ve cevap
şablonları kullanılarak soru yanıtlanır.
- Yalnızca takipçi meşru bir hesap gibi görünüyorsa ve soru alakalıysa cevap verilir.
Nasıl cevap verilir?
- Cevap şablonları kullanılarak cevap niteliğinde, net ve kişiselleştirilmiş bir mesaj verilir.
- Mevcut bilgiler bazında harici bir kaynağa yönlendirilir.
Hangi durumlarda cevap verilmez?
- 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 platformunda yorumların gizlenmesi mümkün değildir. Yorumları silmekten ise olabildiğince
kaçınıyoruz.
- Silebileceğimiz tek yorum, herhangi bir Roche gönderisinin altında, ister kendi şirketimizin ister başka bir şirketin ürünlerine yönelik bir
konuşma niteliğinde olmayan yorumdur. Detaylar için Topluluk Kılavuzları'mızı takip edebilirsiniz.
- Uygunsuz veya kaba/küfürlü bir dil kullanılması veya LinkedIn veya markanın iletişim kurallarına uyulmaması halinde harekete geçilir.
- Sahte profiller (troller) tespit edilip bildirilir.

Hangi durumlarda cevap verilir?
- Yalnızca Roche/ürün marka adımızdan biri doğrudan Facebook gönderilerimizin yorum bölümünde bahsediliyorsa cevap verilir.
- Yorumları cevaplamak için, mevcut bilgilere dayalı olarak önceden onaylanmış cevap örnekleri kullanılır.
- Yalnızca takipçinin meşru bir hesabı varsa ve soru alakalıysa cevap verilir.
Nasıl cevap verilir?
- Aynı soru yorum bölümünde birkaç Facebook kullanıcısı tarafından sorulmuşsa, önceden onaylanmış cevap şablonlarından birini kullanarak
ve aynı soruyu soran tüm kullanıcıları (@kullanıcıadı1, @kullanıcıadı2…) etiketleyerek cevap verilir.
Hangi durumlarda cevap verilmez?
- 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 kaçınıyoruz. Gizleyebileceğimiz veya silebileceğimiz tek yorum, herhangi bir Roche
gönderisinin altında, ister kendi şirketimizin ister başka bir şirketin ürünlerine yönelik bir konuşma niteliğinde olmayan yorumdur. Detaylar için
Topluluk Kılavuzları'mızı takip edebilirsiniz.
- Uygunsuz veya kaba/küfürlü bir dil kullanılması veya Facebook veya markanın iletişim kurallarına uyulmaması halinde harekete geçilir.
- Sahte profiller (troller) tespit edilerek bildirilir.

Hangi durumlarda cevap verilir?
- Yalnızca Roche/ürün marka isimlerimizden biri, YouTube kanalımızda doğrudan bahsedildiğinde mevcut bilgilere dayalı olarak soru yanıtlanır.
- Yalnızca takipçi meşru bir hesap gibi görünüyorsa ve soru alakalıysa cevap verilir.
Nasıl cevap verilir?
- Cevap şablonlarından birini kullanarak cevap niteliğinde, net ve kişiselleştirilmiş bir mesaj verilir.
- Mevcut bilgiler bazında harici bir kaynağa yönlendirilir.
Hangi durumlarda cevap verilmez?
- 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!
- Herhangi bir videolu Roche gönderisinin altında, kendi şirketimizin veya başka bir şirketin ürünlerine yönelik bir konuşma niteliğinde olmayan
yorumlar onaylanmaz. Detaylar için Topluluk Kılavuzları'mızı takip edebilirsiniz.
- Uygunsuz veya kaba/küfürlü bir dil kullanılması veya YouTube veya markanın iletişim kurallarına uyulmaması halinde harekete geçilir.
- Sahte profiller (troller) tespit edilerek bildirilir.

Hangi durumlarda cevap verilir?
- Yalnızca @Roche/ürün marka adlarımızdan biri Instagram sayfalarımızda doğrudan bahsedildiğinde veya yorum Instagram sayfalarımızda yer
aldığında yanıtlanır.
- Yalnızca 500-1000 takipçili ve meşru bir hesabı olan ve sorusu gönderinin konusu ile ilgili olan kullanıcılara cevap verilir.
Nasıl cevap verilir?
- Aynı soru yorum bölümünde birkaç Instagram kullanıcısı tarafından sorulmuşsa, aynı soruyu soran tüm kullanıcıları (@kullanıcıadı1,
@kullanıcıadı2…) etiketleyerek veya DM üzerinden bir cevap verilir.
Hangi durumlarda cevap verilmez?
- 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 yorumların gizlenmesi mümkün değildir. Yorumları silmekten ise olabildiğince kaçınıyoruz.
- Silebileceğimiz tek yorum, herhangi bir Roche gönderisinin altında, ister kendi şirketimizin ister başka bir şirketin ürünlerine yönelik bir konuşma
niteliğinde olmayan yorumdur. Detaylar için Topluluk Kılavuzları'mızı takip edebilirsiniz.
- Uygunsuz veya kaba/küfürlü bir dil kullanılması veya Instagram veya markanın iletişim kurallarına uyulmaması halinde harekete geçilir.
- Her türlü sahte Instagram profili tespit edilip bildirilir.
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