YARATICI DANIŞMANLAR A.Ş. (YADAŞ)
TALİMATLAR “SİSTEM”

ENDÜSTRİ
YADAŞ müşterilerinin pazarlama iletişimlerinde kullanmaları için yaratıcı hizmet ve ürünler sunan bir
şirkettir.
YADAŞ’ın ulaşabileceği toplam piyasanın büyüklüğü 20,800 TLdir.
MÜŞTERİLER, YADAŞ’a üzerinde anlaşılan kontratlara uygun olarak ürettiği hizmet ve servisler için
ödemede bulunurlar.

MİSYON
Müşterilerimizin iletişim projelerinin maksimum etki yaratmasını sağlayan mükemmel görsel ve metin
ürünleri yaratmak.

YAPI
TEPELER YADAŞ’ın tamamından sorumludurlar. Şirketin yapısını, süreçlerini ve maaş politikasını
istedikleri gibi değiştirebilirler.
Her ORTA kendisine bağlı olan ALT takımından mesuldür.
ALT grupları kendilerine TEPELER veya kendi ORTAları tarafından atanan projeler üzerinde Google
Prezantasyon dosyasını kullanarak çalışırlar.

ÇALIŞMA GELENEKLERİ: MAAŞ VE PRİMLER
ALTLAR her bir çalışma günü için adam başı 100 TL + ve eğer verilmişse prim alırlar.
ORTALAR her bir çalışma günü için adam başı 200 TL + ve eğer verilmişse prim alırlar.
TEPELER kendi maaşlarına kendileri karar verirler.

ÇALIŞMA GELENEKLERİ: HAREKET VE İLETİŞİM
TEPELER istedikleri kişiyle konuşabilirler, ve istedikleri yere gidebilirler.
TEPELERİN toplantıları için kendilerine özel bir odaları vardır: TEPE YÖNETİM OFİSİ.
ORTALAR, TEPELERLE ve ALTLARLA konuşabilirler ve istedikleri yere gidebilirler,
ancak TEPE YÖNETİM OFİSİne girebilmeleri için bir TEPEnin daveti gerekir.
ALTLAR kendi odalarından ayrılamazlar ve odaları dışındaki kişilerle konuşamazlar.
KIDEMLİ ALTLAR, ORTALARLA aynı hareket/iletişim özgürlüğüne sahiptirler.
TEPELER, hükümetten bir ALTI KIDEMLİ ALTlığa yükseltmesini isteyebilir. Bunun için her bir ALT için
200 TL vergi ödemesi gerekir.

DOĞABANK İLE İMZALANAN NİYET MEKTUBU (ÖN SÖZLEŞME)
YADAŞ yakın zamanda DOĞABANK ile bir Niyet Mektubu imzaladı. Yeni kontratlar da yakında gelebilir.
YADAŞ henüz DOĞABANK projesinde çalışmaya başlamadı, ancak başlamak üzereler.
Müşteri proje için 1000 TL Avans ödemesi yapmış durumda.
Projenin toplam bütçesi üzerinde henüz anlaşmaya varılmadı.
DOĞABANK ile imzalanan Niyet Mektubu şu bilgileri içeriyor:
DOĞABANK büyük bir perakende mevduat bankasıdır. DOĞABANK, YADAŞ’tan aşağıdaki tema odaklı
bir reklam/iletişim kampanyası için görsel destekli 10 yaratıcı fikir geliştirmesini istedi:
DOĞABANK’ı mevduat sahiplerinin tasarruflarını etik ve yeşil projelere ve şirketlere yatıran en iyi
tüketici bankası olarak konumlandırmak.

TEPELER YADAŞIN TÜM MALİ İŞLERİNİ YÖNETİRLER.

