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GİRİŞ

Google Partners nedir?
Google Partners, reklamverenlerin İnternet'te daha başarılı olmasını sağlamak
için dijital pazarlama şirketleri ve profesyonellerine kaynak, eğitim ve destek
sağlar. Ajanslar; ücretsiz ürün sınavları ve sertifikaları, eğitim etkinlikleri,
promosyon teklifleri ve ödülleri, profesyonel iş bağlantısı kurma ve diğer
araçlar gibi çok sayıda ayrıcalıktan faydalanır.
Google Partners üyeleri Google Partner rozeti kazanmayı hedeflemelidir.
Bu kılavuzda ajanslar, Google İş Ortağı ayrıcalıklarını öğrenecek, rozeti
gösterme ve rozet hakkında konuşmayla ilgili bilgi edinecek ve rozeti
potansiyel müşterilere bir Google İş Ortağı olduklarını göstermek için nasıl
kullanabilecekleri hakkında ipuçları alabilecekler.
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GİRİŞ

Google Partners Üyeleri ve Google İş Ortakları
Ajansınız Google Partner rozeti veya Premier Google Partner rozetine hak kazanmadıkça kendinizden bir Google İş Ortağı olarak bahsetmekten
kaçının. Google Partners üyelerinin ve Google İş Ortaklarının karşılaması gereken koşullar hakkında bilgi için lütfen aşağıdaki tabloyı inceleyin.
Google Partners Üyeleri

Google İş Ortağı

Premier Google İş Ortağı

Bir Partners şirket profili oluşturup bilgileri eksiksiz
şekilde girin

Bir Partners şirket profili oluşturup bilgileri
eksiksiz şekilde girin

Promosyon tekliflerinden yararlanmak için bireysel
hesabınızı ajansınızın şirket profiliyle ilişkilendirin ve
bir Google Ads yönetici hesabı açın

Ajansınızın ileri düzeyde Google Ads bilgisine sahip
olduğunu göstermek için şirket profiliyle ilişkili bir
üyenin Google Ads'de sertifika kazanmasını
sağlayın

Ajansınızın ileri düzeyde Google Ads bilgisine
sahip olduğunu göstermek için şirket profiliyle
ilişkili iki üyenin Google Ads'de sertifika
kazanmasını sağlayın

Şirketler:
Şirket profilinizi oluşturan ilk kişinin bu profili açık
tutmasını ve bir Google Ads yönetici hesabına
bağlamasını sağlayın

Ajansınızın sağlıklı bir etkinlik düzeyine sahip
olduğunu göstermek için son 90 gün içinde Google
Ads ürünlerinde toplamda en az 10.000 ABD doları
tutarında harcama yapın

Ajansınızın sağlıklı bir etkinlik düzeyine sahip
olduğunu göstermek için Google Ads ürünlerinde
daha yüksek tutarda harcama yapın

İnternet sitenizi ve AdWords yönetici hesabınızı
e-postayla doğrulatın

Toplam Google Ads gelirlerini artırıp gelirlerde
büyüme sağlayarak ve müşteri tabanınızı
koruyup daha da büyüterek ajansınızın
performansını kanıtlayın

Rozet

Google Partners üyeleri, Google İş Ortağı statüsüne
hak kazanana kadar rozet sahibi olamaz.

Koşullar

Bireyler:
Bireysel Partners profilinizi oluşturun ve gerekli
bilgileri girin

Bir Partners şirket profili oluşturup bilgileri eksiksiz
şekilde girin

Toplam Google Ads gelirlerini artırıp gelirlerde
büyüme sağlayarak ve müşteri tabanınızı koruyup
daha da büyüterek ajansınızın performansını
kanıtlayın
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GİRİŞ

Şirket uzmanlıkları nedir?
Google Partner rozetini kazandıktan sonra şirket uzmanlıkları kazanabilirsiniz.
Uzmanlıklar, şirket profiliyle ilişkili bir üyesi belirli bir Google Ads ürün alanında
sertifikalı olan, bu ürün alanında yüksek ürün performansı ve uzmanlığı sergileyen ve
aynı ürün alanında 90 günde en az 10.000 ABD doları harcama yapmış olan rozetli
ajansları gösterir. Rozetli ajanslar arama ağı reklamcılığı, mobil reklamcılık, video
reklamcılığı, görüntülü reklamcılık ve alışveriş reklamcılığı alanlarında uzmanlık
kazanabilir.
●

İş Ortakları, uzmanlıklar sayesinde belirli ürün alanlarında uzman olduklarını
göstererek işlerini büyütüp sektörde rakiplerinin arasından sıyrılabilir.

●

Reklamverenler, uzmanlıklar sayesinde ihtiyaç duydukları Google Ads
ürününde deneyimli olan İş Ortaklarını kolayca bulabilir.
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Google Partners hakkında nasıl konuşulmalı?

MESAJLAŞMA

Müşterilerinizle Google Partners hakkında nasıl
konuşmalısınız?
Google Partners'ın belirli öğelerini açıklamak istediğinizde kullanabileceğiniz bazı dil tercihlerini aşağıda bulabilirsiniz.
Google Partners programının
üyeleri hakkında müşterilerinize
neler söylemelisiniz?

Google Partners hakkında
müşterilerinize neler söylemelisiniz?

Premier Google Partners hakkında
müşterilerinize neler söylemelisiniz?

Uzmanlıklar hakkında müşterilerinize
neler söylemelisiniz?

Google Partners üyeleri Google
Ads reklamcılık ürünlerinde
sertifika kazanmak için ücretsiz
eğitimlerden faydalanıp sınavlara
girebilir, eğitim etkinliklerine
katılabilir ve diğer Google İş
Ortaklarıyla iş ağı kurabilir.

Google İş Ortakları, Google Ads
reklamcılık ürünleri oluşturma,
yönetme, ölçme ve optimize etmeye
yönelik ileri düzey kavramları
öğrenmiştir.

Premier Google İş Ortakları, Google İş
Ortağı statüsüne hak kazanma
kriterlerinin yanı sıra daha yüksek
tutarda harcama, ek sertifika ve şirket
performansı koşullarını yerine
getirmiştir.

Bir ajans Google Partner rozeti
kazandığında belirli bir Google Ads
ürününe yönelik bilgisini öne
çıkarabilir ve sunduğu hizmetleri
arayan potansiyel müşterilerle
bağlantı kurabilir.

Üyeler ayrıca Google Partner rozeti
kazanarak AdWords uzmanlıklarını
gösterebilir.

Ayrıca Google Ads ürünleriyle ilgili
sertifika sınavlarını geçerek Google
Partner rozetini kazanmışlardır.
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MESAJLAŞMA

Müşterilerle Google Partners üyeliğiniz
hakkında nasıl konuşmalısınız?
Ajansınızı potansiyel müşterilere tanıtmak istediğinizde kullanabileceğiniz bazı dil tercihlerini aşağıda bulabilirsiniz.
Google Partners üyesiyseniz
müşterilerinize neler söylemelisiniz?

Google Partner Rozetini kazandıysanız
müşterilerinize neler söylemelisiniz?

Premier Google Partner Rozetini
kazandıysanız müşterilerinize neler
söylemelisiniz?

Uzmanlıklar hakkında müşterilerinize
neler söylemelisiniz?

İşletmenizi İnternet'te
büyütmenizi sağlayabiliriz.

Google Partner rozetini
kazandık.

Premier Partner rozetini
kazandık.

İhtiyacınız olan yardımı
sağlayabiliriz.

İnternet reklamcılığınızı yönetmek için
yardıma mı ihtiyaç duyuyorsunuz?
Sizinki gibi işletmelere yardımcı olmak
için Google tarafından eğitim ve
sertifika aldık.

Google Partner rozeti, Google Ads
reklamcılık ürünleri hakkındaki ileri düzey
bilgilerimizle istediğimiz sonuçlara
ulaşabildiğimizi ve müşterilerimizle uzun
süreli ilişkiler kurabildiğimizi
kanıtladığımızı gösterir.

Premier Google Partner rozeti, işletmeler
için başarılı İnternet reklamcılığı
kampanyaları geliştirip yürütme
konusunda önde gelen bir ajans olarak
kabul edildiğimizi gösterir.

Belirli Google Ads reklamcılık ürünleri
hakkındaki bilgimizi kanıtlayarak Google
Partner rozetini kazandık. Ayrıca, size
yardımcı olabilmemizi sağlayan özel
eğitimlere de ulaşabiliyoruz.
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MESAJLAŞMA

Google Partners hakkında konuşurken uyulması
gereken kurallar
Ajansınız Google Partner rozeti veya Premier Google Partner rozeti kazanmadıkça kendinizden bir Google İş Ortağı olarak bahsetmeyin.
Google ile ilişkili veya bağlantılı olduğunuzu ya da Google'ın size sponsor veya destek olduğunu ima etmeyin. Ayrıca "iş ortaklığı"
terimini kullanmayın.
İçeriğin Google veya Google personeli tarafından yazıldığını ya da onların görüşlerini temsil ettiğini ima etmeyin.
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MESAJLAŞMA

Kaçınılması gereken ve bunların yerine
kullanılabilecek ifadeler
Söylemeyin

Söyleyin

Google bize güveniyor

Google tarafından onaylandık

Google reklamcılık ürünlerinde uzmanız

Google reklamcılık ürünleri hakkında bilgi sahibiyiz

En iyi Google reklamcılık ürünleri ajanslarından biriyiz

Google AdWords sertifikası kazandık

İçeriden bize avantaj sağlayan bilgiler alıyoruz

Google eğitim ve desteğine erişimimiz var

En iyi sonuçları vereceğimiz konusunda bize güveniliyor

Bir Google İş Ortağı olarak, kampanyanızı geliştirmenize
yardımcı olabiliriz
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MESAJLAŞMA

Kaçınılması gereken ve bunların yerine
kullanılabilecek kelimeler
Söylemeyin

Söyleyin

bir Google iş ortağı / Google Sertifikalı İş Ortağı

bir Google İş Ortağı

Google Partners rozeti

Google Partner rozeti

Partner Rozeti

Partner rozeti

ilişkili ajans / güvenilir Google İş Ortağı

rozetli Google İş Ortağı

uzmanlık verme / uzmanlık alma

uzmanlıklar kazanma

uzmanlaşın

şu alanlarda uzmanlaşın

Arama / Mobil / Video / Görüntülü / Alışveriş

arama ağı reklamcılığı / mobil reklamcılık / video reklamcılığı /

/ arama / mobil / video / görüntülü / alışveriş

görüntülü reklamcılık / alışveriş reklamcılığı

YouTube

video reklamlar/ video reklamcılığı (uzmanlıkları açıklamada)
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Rozeti kullanma ve gösterme

ROZET KULLANIMI

Rozet nerede kullanılır?
Google Partner rozetini, bir Google İş Ortağı olarak
onaylandığınızı ve uzmanlıklar kazandığınızı göstermek için
pazarlama materyallerinizde (İnternet siteniz, sosyal medya
sayfalarınız, e-postalarınız) kullanabilirsiniz.

Rozet nerede kullanılamaz?
Partner veya Premier Partner rozetini herhangi bir yasayı ya da
düzenlemeyi ihlal eden bir İnternet sitesinde yayınlayamazsınız.
Aksi takdirde Google'ın içerik politikalarını ihlal etmiş olursunuz.
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ROZET KULLANIMI
Minimum boyut ve boş alan

Google Partner rozeti
Dinamik Google Partner rozetinde kullanıcılar imleçle sağ
köşedeki noktaların üzerine geldiğinde ajansınızın adı ve
uzmanlık alanları gösterilir. Rozet, İnternet sitenizde kullanılabilir
ve statik bir resim yerine kod snippet'i olarak uygulanır.
E-posta imzanız gibi diğer dijital öğeler için lütfen statik rozeti
kullanın.
En az 180 piksel genişliği koruyun ve Partner kelimesindeki "rt"yi
minimum boşluk aralığı referansı olarak kullanın. Bu rozet
etkileşimli olduğundan boş alan, rozetin varsayılan durumuna
üzerine imleç gelmesiyle açılan pop-up menü gösterilmeden
uygulanır.

180 piksel

Google'a Aittir ve Gizlidir

14

ROZET KULLANIMI

Statik Partner rozeti

Uzmanlıkların bulunduğu statik rozet

Statik rozet yalnızca basılı materyallerde ve Partner rozeti
animasyonunun uygun olmadığı dijital varlıklarda
kullanılmalıdır.
Ajansınız hiçbir uzmanlık kazanmadıysa uzmanlıkların yer
almadığı statik rozeti kullanın.
Uzmanlıkların olmadığı statik rozet
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ROZET KULLANIMI
Minimum boyut ve boş alan

Statik rozetin uygulanması
Klasör dijital (RGB) ve basılı (CMYK) kullanım için .eps, .jpg ve .png
dosyalarını içerir.
●

●

Yerleştirme ve boyutlandırma
○
Basılı uygulamalar için en az 2,5 inç genişliği koruyun ve
Partner kelimesindeki "rt"yi minimum boşluk referansı
olarak kullanın
○
Uzmanlıkların yazı tipi 6 puntodan küçük olmamalıdır
İnternet rozetini gösterme
○
Yalnızca kazandığınız ve İnternet rozetinizde olan
uzmanlıkları gösterin
○
Şu terimleri kullanın: Uzmanlık alanları, Arama Ağı
reklamları, Mobil reklamlar, Video reklamlar, Görüntülü
reklamlar ve Alışveriş reklamları

2,5 inç

Statik rozet İngilizce kalmalı ve yerelleştirilmemelidir.
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ROZET KULLANIMI

Uygunsuz kullanım

Rozetin hiçbir
öğesini silmeyin,
bozmayın veya
değiştirmeyin.

Rozetteki Partner
kelimesini
çevirmeyin veya
yerelleştirmeyin.

En boy oranını
veya rozet
renklerini
değiştirmeyin.

Google Partner
logosunu kullanmayın.
Bu logo, rozetten
farklıdır ve yalnızca
Google tarafından
kullanılabilir.

Rozetteki Premier
kelimesini
çevirmeyin veya
yerelleştirmeyin.*

*"Partners" veya "Premier" kelimelerinin çevrilmiş sürümlerini kesinlikle yalnızca metin kopyasında kullanabilirsiniz,
rozet resminde kullanamazsınız. "Google" her zaman İngilizce kalmalıdır.
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ROZET KULLANIMI

Uygunsuz kullanım

Rozet tasarımında
değişiklik yapmayın.

Başka tasarım öğeleri için rozet
tasarımını veya Google Partners
İnternet sitesini taklit etmeyin.

Rozeti ajansın logosundan daha büyük veya
öne çıkacak şekilde ve uzmanlıklardan ayrı
şekilde göstermeyin.
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ROZET KULLANIMI

Google Partner rozeti kullanılırken uyulması
gereken kurallar
Google İş Ortağı olmaya hak kazanana kadar rozeti göstermeyin.
Rozeti Google'ın değerlendirmesine göre yanıltıcı, lekeleyici, ihlal edici, karalayıcı, kötüleyici, müstehcen veya Google için
uygunsuz başka şekillerde göstermeyin.
Rozeti işletmenizden, alan adınızdan, ürün veya hizmet adlarınızdan ya da logonuzdan, tasarımınızdan, sloganınızdan veya diğer
ticari markalarınızdan ayrı şekilde kullanmayın.
Rozeti, yasaları ve Google politikalarını ihlal eden veya yetişkinlere yönelik içerik bulunduran sitelerde göstermeyin.
Rozeti bu kurallarda belirtilenin dışında hiçbir şekilde kullanamazsınız. Bu talimatlara uyulmaması, Google Partners Hizmet
Şartları'nın ihlal edildiği anlamına gelir.
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ÖRNEKLER

İnternet'te kullanma
Dinamik rozeti mümkün olduğu sürece uzmanlıklarla
birlikte kullanın.
Örnek: İnternet sitenizde veya dinamik rozetin
eklenebileceği ve gösterilebileceği herhangi bir yerde.
Ayrıca herkese açık Google Partners profil sayfanıza da
bağlantı verebilirsiniz.
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ÖRNEKLER

İnternet rozetinin
kullanılamayacağı
dijital varlıklar
Müşterilerinize uzmanlığınızı hatırlatmak için e-posta
yazışmalarınıza statik Google Partner rozetini ekleyin.
Statik rozeti yalnızca e-posta imzaları gibi İnternet
sürümünün kullanılamayacağı varlıklarda kullanın.
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