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İçerisinde bir çok çalışmayı barındıran 
marketing ile Adwords Reklamları, Mailin 
Pazarlama, Admatic Reklam, B2B sitelere 
kayıt ve daha fazla hizmetin sağlanması.
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Ürün veya hizmet satan firmaların dijital pazarlamaya ayırdıkları bütçe 
her geçen gün artmaktadır. Potansiyel müşterilerinin arttırılması, marka 
bilinirliğinin oluşturulması, prestij kazanmak  için dijital kanallarda var 
olmak zorunda olduğumuzu bildiğimize göre bu işi nasıl doğru bir şekil-
de yapmamız gerektiğini de öğrenmeliyiz. Her ne kadar bu işi profesyo-
nellere bıraksak ta; denetim,  dijital pazarlama maliyetlerinin geri dönüşü-
nü, nerelerde nasıl var olduğumuzu bilmek yine bize düşüyor. 

Bu yazımda birazda olsa dijital pazarlamanın olmazsa olmazlarından ve 
işletmeniz için geliştirilecek kısımlarından bahsederek devam etmek isti-
yorum.

Dijital pazarlama sadece web sitesi sahip olmakla bitmiyor. Web sitesine 
SEO yaptırmakta değildir. Sosyal medyayı eklemekle de bitmiyor. Mailin 
pazarlama, Adwords reklamı, Admatic ve daha sayamadığım birçok dijital 
pazarlama taktiği yapmak yetmiyor.
Duyar gibiyim daha ne yapacağız? Evet bunları yapalım ama sırasına 
göre. Ne demek sırasına göre? 
Siz web sitenizin UX deneyimlemesini yapmadan trafik arttırıcı  Adwords 
reklamı yapsanız ve siteye de Adwords’ten yuzlerce müşteri girse. Ama 
gün sonunda bakıyorsunuz satış yok! Fiyatlar mı pahalıydı acaba? Hayır, 
Sorun önce web sitenizin Kullanıcı deneyimini test etmemiş olmanız. 
Çünkü sepete ekle butonunuz çalışmıyor. Demek ki önce UX (Kullanıcı 
deneyimi) test etmek gerekiyor. Bu ve bunun gibi birçok senaryo türetile 
bilinir. Kısacası yaptığınız Dijital Pazarlamayı kuralına göre, sırasına göre 
yapmak. Ve en önemlisi geri dönüşümleri, doldurulan formları, tıklanan 
mailleri, müşteri kriterinizi, hedef kitlenizi yönetmek. Buna da Big Data 
diyoruz. Ölçümleyemediğiniz, sını�andıramadığınız hiçbir işlem olmama-
lıdır. Mevcut datanızı iyi kullanmalı, geliştirmeli, segmentlere ayırmalısı-
nız.
Tabi bu saydıklarımı yapmak için iyi bir bütçe ayrılmalı, gerekiyor ise ekip 
kurulmalı veya güvenilirliğinden emin olduğunuz bir Ajans ile çalışmalısı-
nız.
Veya benim gibi A’dan Z’ye Dijital pazarlamaya hakim bir uzman ile yola 
devam edebilirsiniz.
Ben doğrusunu kısaca anlatmaya çalıştım. Şimdi sıra sizde…



CUMHUR SAYAR SİZİN İÇİN NELER YAPABİLİR ?

Web Tasarım
e-Ticaret 
Blog Siteler
One Page
Sosyal Ağ Siteler
CRM sistem
Muhasabe Proğramı
B2C - B2B Siteler
CMS Sistemler

Grafik Tasarım

Kartvizit, Broşür,Roll Up, Katalog, Afiş vb.

SEO (Arama Motoru Optimizasyonu)

İç Seo
Dış Seo
Rakip Analizi
Site Analizi
Seo Makele
Page Speed

SEM (Arama Motoru Pazarlaması)

Adwords
Admatic

SOSYAL MEDYA
İnstagram Yönetimi
İnstagram Reklamları
İnstagram Analytics
Facebook Yönetimi
Fabook Reklamları
Facebook Analytics
Youtube Yönetimi

Marka Tescil Başvurusu
Marka Koruma

Logo, icon, slider,banner bv. 

Video Tasarım
İntro Tasarım
Matbaa Tasarımları

Mailing Tasarım
Mailing Pazarlama

Googl Maps Konum
Google Maps Yayın
Google Maps Reklam

Google Analytics

Dijital Pazarlama 
Danışmanlığı



Web Master’in Kısaca Görevleri: 

*Web siteleri, E-ticaret siteleri ve forum,blog, dinamik sitelerin tasarımını yapmak. 
*Grafik, içerik, SEO ( Search Engine Optimization), reklamlar, yazılım gibi birimlerde Web Teknolojilerini takip edip 
onları üretip, Web Sitesini ve Web Uygulamaları geliştirmelidir.
*Web sitelerinin yedeklerini alarak Güvenliğini sağlamalıdır. *Güncellemeleri yaparak gerekli site içi revizelerde 
bulunmak. 
*İletişim kanallarının entegrasyonu nu yapmak. (Site içi Mail aktivasyonu, form ayarları, vb.) 
*Blog Sayfalar yaparak yeni sayfalar oluşturmak. 
*Metin yazarı ve Seo Uzmanının ürettiği içerikleri web sitelerine
Entegre etmektir.
*Web kullanıcı deneyimlerine göre tasarımı geliştirmektir.

SEO Uzmanının Kısaca Görevleri:

*Web sitelerini Google, Yandex ve diğer arama motorlarına optimize etmek. 
*Rekabet yaratan anahtar kelimelerde ilgili web sitelerini üst sıralara organik olarak çıkartma çalışmalarını planla-
mak. 
*Sitenin açılış hızının istenilen düzeye gelmesini sağlamak. 
*Dijital mecralarda web sitesinin bulunabilirliğini arttırmak. 
*Arama motorlarında bulunabilirliği artırmak için gereken tüm analiz, değerlendirme, uygulama, takip ve raporlama 
yapmak. 
*Kullanıcı deneyimlerini analiz ederek sitenin revize edilmesini web master’ iletmek. 
*Mailing çalışmaları ile site trafiğini arttırmak ve mevcut müşterileri bilgilendirmek. 
*Yeni kelimelerde içerikler üretmek.
*Kısaca ilgili anahtar kelimelerde web sitesini reklamsız en üste çıkarmaktır.

Sosyal Medya Uzmanının Kısaca Görevleri: 

*Sektörel olarak çok kullanılan sosyal medya plartformların da markanın bilinirliğini ve 
konumunu arttırmak için çalışmalar yapar. 
*Trendleri takip ederek yeni çıkan sosyal ağlarda varlığını gösterir. 
*Sosyal medya da Yerel tanıtımlar ile bilinirliği artırarak potansiyel müşterilere ulaşır. 
*sosyal medya ücretli reklamların oluşturlması.
*Sosyal medyada uygun ve özgün içerikleri belli bir plan dahilinde paylaşmak. 
*Paylaşılan görsellerin ve yapılan tanıtımın İstatistiklerini okuyup yorumlamak, analiz 
etmek ve bu doğrultuda içerik üretmek, 
*Sosyal medyadaki kişiler ile Müşterilerin mesaj ve yorumlarına hızlı geri dönüşler sağla-
mak ve etkileşime girmek. 



Kurumsal web site denince 
kısaca firmanın kurumsal 

tanıtımını önplana çıkaran içerik 
olarak Anasayfa, Hakkımızda, 
Hizmetler, Galeri, ve iletişim 
kısımlarından oluşan  web 

siteleridir.

Özel Tasarım
Yönetim Panelli

Seo Dostu 
Mobil Uyumlu

3500₺

WEB SİTESİ
TASARIMI

Bir e-ticaret sisteminden 
beklenilen herşeyi içerisinde 
barındıran  web siteleridir. 

Sipariş modülünden, Ödeme 
sistemlerine kadar tam bir 

sistemdir.

Yönetim Panelli
Sınırsı Ürün 

Ekleme
Seo Dostu
Sanal Post

Tam bir sistem

5500₺

E-TİCARET
WEB TASARIM

Reklam amaçlı veya geçici 
yapılan, kartvizitlik sitelerdir. 

Yönetim Paneli yoktur.

Tek Sayfalık
Web sitesidir

Yönetim paneli
yoktur.

500₺
ONE PAGE

Facebook ve benzeri 
sistemlerdeki gibi üyelerin 

profil oluşturabildiği, 
paylaşım yapabildiği sosyal 

sitelerdir.

Sosyal Paylaşım
Dinamik 

Yönetim Panell

2500₺
SOSYAL WEB

3 41 2

WEB SİSTEMLERİ BAŞLANGIÇ FİYATLARI
Projenize ve sitenizin içeriklerine göre fiyat farklılıkları gösterebilmektedir.

İHTİYACINIZ OLAN HİZMET KUTUCUĞUNU İŞARETLEYİNİZ.



5 ana kelime öbeği ve 25 alt 
kelime kırılımı ile lokasyon bazlı 

kelimelerde üst sıralara 
çıkartılma çalışmasıdır.Site 

hızınızdan, içerik yapısına bir çok 
yönden site analizi yapılarak 

iyleştirilmektdir.

Aylık SEO 
Çalışmasıdır.

2000₺

SEO 
ÇALIŞMASI

web sitenizin seo durumunu 
merak ediyorsanız bu 

hizmetimiz ile baştan sona 
bir analiz çıkartıyoruz.

Web Sitenizin
SEO Durumunu
Analiz edilmesi.

350₺

SEO 
ANALİZİ

özgün içerik arama 
motorlarının en sevdiği 
şeydir. Kopya içeriklerle 

ilerlemek oldukça sıkıntılıdır. 
Sizde sektörünüz ile alakalı 

özgün makaleye ihtiyaç 
duyuyorsanız bu hizmet 

işinizi görecektir.

600 Kelimelik
Seo Uyumlu

 Makale

20₺

SEO
MAKALE

Sayfa hızı çok önemlidir. 
Kullanıcıların ilk 5 saniyede 
sayfanızın boyalı parçasını 

görmüş olması gerekmekte-
dir.Bu çalışma ile web site 

hızı arttırlmaktadır.

Sayfanızın
Açılış hızını
arttıran bir 

hizmetimizdir.

600₺

SAYFA
HIZI

3 41 2

SEO BAŞLANGIÇ FİYATLARI
Projenize ve taleplerinize göre  fiyat farklılıkları gösterebilmektedir.

İHTİYACINIZ OLAN HİZMET KUTUCUĞUNU İŞARETLEYİNİZ.



rakip analizi sizin güçlü ve zayıf 
yönlerinizi anlamanıza, 

rakiplerinizi tanıyarak hamleler 
yapmanıza ve sektörel bilginizin 
artmasına olanak tanır. Rakibini  

tanı, savaşa hazır ol.

ilk 10 rakibinizi
Detaylı analiz

ile daha iyi
tanıyın.

300₺

RAKİP
ANALİZİ

Sosyal medya postlarının 
düzenli çıkılması ve 

videolarının oluşturulması ile 
hedef kitleye özel reklamların 

yapılmasını içeren bir 
hizmettir.

Facebook
İnstagram
Youtube

1950₺

SOSYAL MEDYA
ÇALIŞMASI

Kendsi mail datanıza veya 
reklamlardan elde edilen 

datalara haftada 1 defa özel 
olrak tasarlanmış formatı ile 
akılda kalmaya devamedebil-

irsiniz.

Haftada 1
Gönderilir.

Özel Tasarım
Mailing

Raporlama

500₺

MAİLİNG
PAZARLAMA

İnternette ki popüler haber 
sitelerinde, gazetelerinde, 

sektörel önde olan paylaşım 
sitelerinde reklamınızın 

gösterilemesi hizmetidir.

Popüler internet 
Sitelerinde

Yerinizi Alın

5000₺

ADMATİC
REKLAM

3 41 2

SOSYAL MEDYA BAŞLANGIÇ FİYATLARI
Projenize ve sitenizin içeriklerine göre fiyat farklılıkları gösterebilmektedir.

İHTİYACINIZ OLAN HİZMET KUTUCUĞUNU İŞARETLEYİNİZ.



İnsanlar internette konumlarına 
göre de hizmet ve ürün 

aramaktadırlar. Google haritalar 
konusuna önem verdiği için 4 

siteden sonra altta haritalara yer 
ayırmaktadır. Haritalarda da ilk 4 

firma öne çıkar. Bu çalışma ile 
Haritalardaki popülerliğiniz 

arttırılır.

İşletmenizin
Haritalara doğru

tanıtılması
ve

Haftalık Yayın
Yapılması

250₺ 
Google MAPS
Edit-Yayın

Görsellik ve tanıtımda en 
önemli 2 nokta logonuzun 

introsu ve videolarınız. 
Profesyonel olarak dizay edip 

tüketime sunuyoruz.

Çekimi yapılmış
 videolarınızın

Adobe Premiere
veya After Effecte

Kurgulanması

500₺

Video, İntro
Tasarım

İşin niteliğine göre değişiklik 
göstermektedir.

Logo,Banner
Slider, İcon, Broşür

Saat Ücreti

100₺

GRAFİK
TASARIM

Marka tescili ile  markanızı 
koruma altına alabilrsiniz ve 

olası tehtitlere karşı  1-0 
önde başlarsınız. Markanız 

herşeyiniz.

1 Markanız
1 Sınıfta 

Logonuz ile
Tescil edilir.

1000₺
MARKA TESCİL

3 41 2

DİĞER HERŞEY BAŞLANGIÇ FİYATLARI
Projenize ve sitenizin içeriklerine göre fiyat farklılıkları gösterebilmektedir.

İHTİYACINIZ OLAN HİZMET KUTUCUĞUNU İŞARETLEYİNİZ.



Web S�teler�m�z Wordpress Alt Yapısına sah�p özel tasarım temalardır.
CNN, The New York T�mes, Nat�onal Geograph�c, Katy Perry, The Ford Story, Nok�a, 
MTV Newsroom, Peps� ve WSJ Magaz�ne g�b� ünlü k�ş� ve kurumların da bulunduğu 
�nternet dünyasında 25 m�lyonun üzer�nde web s�tes�, WORDPRESS’� seç�yor.

Neden WordPress bu kadar popüler?
S�stem�n�n hızlı olması, kolay gel�şt�r�leb�lmes�, Google ve d�ğer arama motorları tarafın-
dan hızlı endenkslenmes� g�b� pek çok üstün özell�ğ� neden�yle WordPress dünyada pek 
çok k�ş� ve kurum tarafından terc�h ed�lmekted�r.
Web s�teler�m�z�n genel özell�kler�.

SSL Sert�f�kalı ve esnek web s�tes� altyapısı sah�pt�r.
Mob�l uyumludur ve Respons�ve d�r.
Sosyal medya entegrasyonu kolay ve etk�nd�r.
Yönet�m panel�n�n kullanımı kolay ve prat�kt�r.
Estet�k b�r görünüm ve hızlı tasarım olanağı sunar.
Mult� SEO uyumludur. SEO yarışında şansınız yüksekt�r: Arama motorlarında üst sıralar-
da yer almanızı kolaylaştırır
Yönet�m panel� gel�şt�r�le b�l�n�r.
Yıllar geçsede güncelleneb�l�r ve zamana ayak uydurur.
Kullanıcı dostudur.
Aklınıza gelen b�rçok s�stem� uzman desteğ� �le kolaylıkla entegre edeb�l�rs�n�z.
Google ve d�ğer arama motorlarının en çok tanıdığı  b�r CMS d�r.
Onl�ne Destek modülü mevcuttur.
Whatsapp butonu mevcuttur.
Sınırsız res�m,yazı, görsel ekleye b�l�nmekted�r.

E-T�caret S�stemler�m�z.

Yönet�m Panell�
SSL sert�f�kalı
SEO Uyumlu
Respons�ve ve Mob�l Uyumlu
Sınırsız Ürün Ekleme
Sanal Post Entegrasyonu
API desteğ� sayes�nde gerekl� entegrasyonları gerçekleşt�reb�l�rs�n�z. 
Çok çeş�tl� eklent� ve tema alternat�fler�nden �ht�yaçlarınıza en uygununu seç�p, kullanab�-
l�rs�n�z. 
Muhasebe entegrasyonu sayes�nde muhasebe hesapları �le entegre b�r şek�lde çalışmala-
rınızı yürüteb�l�rs�n�z. 
Pazarlama modülü, 
ödeme yönet�m modülü, 
kargo yönet�m s�stem� 
g�b� pek çok modül sayes�nde müşter�ler�n�ze kolay ve key�fl� b�r alışver�ş deney�m� sunu-
yoruz.



Seo �le �lg�l� çalışmalar aşağıda g�b� kademel� olarak yapılacaktır.
 
1.    Doma�n Bazlı Seo         
(yen� kurulacak s�te �ç�n alınacak alan adı karar aşaması. Örnek: www.erkekgomleg�.com seo anlamında s�ten�ze güç katar.   
Ayrıca alan adınız m�n�mum 3 yıllık alınmalıdır.) 

2.    Host�ng Bazlı Seo 
(yen�  kurulacak s�te �ç�n host�ng karar aşaması       Örnek: Türk�yede yerleş�k sağlam ve kes�nt� aşamayan L�tespeed seo 
host sağlayan f�rmalar.)

3.    Tasarımsal Seo    
(yen� kurulacak s�tede Tasarımın hem kullanıcıya çek�c� gelmes� açısından hem de s�ten�n hızlı açılması açısından d�kkat 
ed�lmes� gereken b�r faktördür.)

4.    Yazılımsal Seo
Kodlama oldukça akıcı b�r şek�lde yapılmalıdır. Karışık kodlamalar Google ve d�ğer arama motorlarının botlarını yormakta-
dır. Bu nedenle d�kkat ed�lmes� gerek�r. Google bootlarının aş�na olduğu açık kaynak kodlu s�stemler kullanılması tavs�ye 
ed�l�r. Wordpress, joomla, opencart vb.

5.    İçer�k Bazlı Seo   
İlk b�l�nmes� gereken şey �çer�ğ�n benzers�z olmasıdır. Yan� başka b�r s�te üzer�nde aynı konuyu kopyalayıp yapıştırarak 
yayınlamamak gerek�r.   -Sektörel makale ve yazıların yayınlanması.
    
6.    Sosyal Medya Bazlı Seo (Bu h�zmet sosyal medya paket� alındıgında kullanılır)
Kısaca �nternet�n geleceğ�… Artık Sosyal Medya platformları sıralamanıza etk� ed�yor, çünkü atılan tw�tler, yüklenen v�deo-
lar, paylaşılan yorumlar, d�ğer b�r dey�şle sosyal medyaya a�t her şey b�r l�nk yaratıyor, Google böcekler� �se l�nkler� sev�yor. 
L�nk oluştuğunda çok daha rahat çalışıyor.
 
7.    Z�yaretç� Bazlı Seo
Google Analyt�cs bazlı ölçümler yapılarak kullanıcıların s�te üzer�ndek� faal�yetler� yorumlanarak değerlend�rmeye alınmakta-
dır. Kullanıcı memnun�yet�n�n değerlend�r�lmes�nde d�kkate alınan başlıca özell�kler aşağıdak� g�b�d�r;
•Günlük ve bel�rl� tar�hler arasındak� z�yaretç� sayısı
•Anahtar Kel�me kaynaklı z�yaret anal�z�
•Hemen çıkma oranı
•Sayfa görüntüleme sayısı
•Yen� z�yaretler & z�yaretç� bağımlılığı
•Traf�k kaynakları: Arama motorları, yönlend�ren s�teler, doğrudan traf�k
•En çok z�yaret ed�len sayfalar
•Ülke ve şeh�r bazlı z�yaretç� �stat�st�ğ�
•S�tede geç�r�len süre

*S�te anal�z�,
*Hedef kel�me planlaması,
*Sektörel yazı eklenmes�,
*S�ten�n Google 'a kayıt ed�lmes�,
*S�ten�n tüm kategor� ve alt kategor�ler�n�n descr�pt�on, t�tle, keyler�n�n  g�r�lmes� (açıklama, başlık ve anahtar kel�meler)
*Kırık ve bozuk l�nkler�n düzenlenmes�,
*L�nkler�n Sef L�nk olarak oluşturulması. Htaccess kurulumu.
 Sef olamayan  http://kurumsals�te.orneks�te.com/?page_�d=55
 Sef L�nk     http://kurumsals�te.orneks�te.com/anasayfa
* Meta Tagları Düzenlemes�. (Tüm s�te hakkında b�lg� veren cümled�r.)
*S�te Har�tanızın oluşturulup Google’a kayıt yapılması.
*S�te hızınızın arttırılması
*S�te �ç� res�mler�n�n Google’a tanımlanması, alt met�nler�n g�r�lmes�, boyutlarının ayarlanması.
*Robot txt dosyasının oluşturulması.
*Google Botlarına p�ng atılması,
*Alt tagların yazılması,
*10 �le 20 s�teye Backl�nk çalışması,
*Google analyt�cs kaydının yapılması,

Seo çalışması sonucu 1. sıra garant� ed�lmemekted�r. S�ten�z�n �lk sayfada çıkab�lmes� �ç�n çalışma yapılmaktadır. Seo 
çalışması 1 günlük 1 aylık 1 yıllık değ�ld�r s�ten�z var olduğu sürece gerek b�r çalışmadır. Profesyonel seo uzmanı tarafın-
dan yürütülmel�d�r. S�teye yen� yazılar, res�mler eklenmes�, s�te �le �lg�len�lmes� ve yen�lenmes� Google motorları tarafından 
tesp�t ed�lmekte ve puanlanmaktadır.
Güncel �çer�kler, makaleler, yazılar vb.  kopya �çer�k olmamalıdır. Yukarıda bel�rt�len çalışmalar kopya �çer�k, kopya res�m 
veya s�ten�n daha öncek� kötü geçm�ş� (ban lanmış olması) neden� �le beklenen etk�y� vermeyeb�l�r.



SUNULACAK HİZMETLER

Sosyal Medya (Facebook&Instagram) Platformlarında;

1. Ürün veya h�zmete uygun kal�tel� �çer�k üretme. 
İçer�klerde tanıtım yazısı ve b�lg� �çer�kl� yazıların yer alması (çok uzun olmaması öneml�d�r.)
2. Kurumsal k�ml�ğ�n�ze uygun görsel tasarım hazırlama. En çok etk�leş�m alan postları raporlama.
3. Hazırlanan �çer�k ve görseller� yayınlama ve mon�tor�ng 
4. Özel günlerde (Cumartes� & Pazar’a denk gelen özel günlerde dah�l) görsel tasarım hazırlama ve �çer�k yazımı. Aylık 
olarak öneml� günler�n takv�m�n� çıkarıp onayınızı aldıktan sonra çalışmalar yapma.
5. Haftanın 5 günü sosyal medya platformlarından h�zmete yönel�k en az 1 en fazla 5 paylaşım yayınlama (Paylaşım 
sayısına özel gün veya ac�l�yet gereken görseller dah�l değ�ld�r.) Sosyal medya platformlarında günlük 3.paylaşımdan sonra 
etk�leş�m düşmekted�r.
6. İçer�kler sosyal medya trendler�ne göre en uygun saat d�l�mler�nde paylaşılacaktır. 
7. Instagram’da h�zmete ve hedef k�tleye yönel�k organ�k tak�pç� sayısı arttırma. (Tak�pç� satın almaya karşıyım. Tama-
men gerçek kullanıcılar üzer�nden)
8. H�zmetler �le �lg�l� kullanıcılar tarafından gelen soruları cevaplandırma ve yetk�l� k�ş�lere yönlend�rme.
9. Sosyal medyadan gelen kullanıcı yorumlarını değerlend�rme, gelen soru, yorum, ş�kayet vs. ger� dönüş yapma ve 
yetk�l� k�ş�lere yönlend�rme.
10. Her sosyal medya platformu �ç�n haftalık �çer�k planları oluşturma ve haftalık veya aylık raporlama.
11. Ayda en az 3 en fazla 5 en uzun 60 san�yel�k olmak üzere v�deolar kurgulama ve yayınlama. 
12. Sosyal medya platformlarında reklam verme. Hang� h�zmete yönel�k reklam ver�l�yorsa, o h�zmet �le �lg�l� hedef k�tley� 
bel�rleme.
13.        Facebook , İnstagram da Sponsorlu reklamların FACEBOOK BUSSİNES REKLAM MODÜLÜ üzer�nden  oluşturulma-
sı.
14-       Web s�tes�ne FACEBOOK PİXELİNİN entegre ed�lmes�.
15-       BLUE PRİNT Uzer�nde b�ld�r�len yen�l�kler�n sosyal medyaya uygulanması
16-      Potans�yel Form datalarının toplanması G-MAİL Blut üzer�ndek� EXCEL e  kayıt ed�lmes�
17-      Çıkılan sponsorlu reklamları tak�p etme ve �stat�st�ksel raporlarını tutma.
18-      Haftada 1 H�kaye Paylaşılması.

Youtube Kanalının açılması.
Ayda 2 adet v�deo kurgusunun yapılıp paylaşılması.
Abone sayısının arttırılması.

RAKİP ANALİZİ
 10 Adet rak�b�n�z�n d�j�tal kab�l�yet ve yerler�n�n tesp�t ed�lmes�.
 Rak�pler�n�ze karşı  f�rmanızın SWOT Anal�z�n�n yapılması
 Rak�pler�n�z neler yapıyor bunların raporlanması.

MAİLİNG PAZARLAMA
  Mevcut datalarınıza Haftada 1 Özel tasarım yapılmış Ma�l�ng b�lg�lend�rme, kampanya, tebr�k, özel gün ve benzer� çalışmala-
rın yapılarak gönder�lmes�. 
 Mevcut müşter�ler�n�z�n aklında kalmanızı  sağlamak . 
 Yen� müşter�lere tekrar satın alma yapmak �ç�n harekete geç�r�c� ma�ller�n tasarlanması.

ADMATİC REKLAM
 Hürr�yet, M�ll�yet ve benzer� tanınmış d�j�tal plartformlarda, Görsell� reklamlarınızın yayınlanması h�zmet�d�r.
 Detaylar �ç�n Admat�c uzmanımız �le görme sağlamanız gerekmekted�r.



Dünyanın en büyük har�ta s�stem� olan Google Har�ta-
lar, dünya üzer�ndek� tüm adresler� bünyes�nde barındır-
maktadır. Her nereye g�tmek �stersen�z �stey�n, Google 
Maps’� kullanarak g�tmek �sted�ğ�n�z adres� kolaylıkla 
bulab�l�rs�n�z. Ş�te tam bu noktada reklamlarınızın ve 
ürünler�n�z�n har�talarda kullanıcı önüne gelerek aradığı 
h�zmet �ç�n terc�h ed�lmek kaçınılmaz oluyor. Artık müş-
ter�ler�n�z� har�talardan da yakalayarak �şletmen�ze 
çekmen�n zamanı geld�.

Başlangıçta güçlü b�r �fade oluşturmak ve 
sonda �y� düşünülmüş temel hazırlamak �ç�n 
hayatta her şey�n başlangıç ve b�t�ş�- g�r�ş� 
ve sonucu çok öneml�d�r. V�deolar konusun-
da �se, markanızla b�r bağlantı oluştururlar 
ve �zley�c�ler�n�z�n s�z� hatırlamasını sağlar-
lar.

Bazıları �ntro/outroların v�deo yapımında çok 
öneml� olmadığını �dd�a etse de, b�z profes-
yonel v�deo yapımında �ntro ve outroların 
hayat� olduğu konusunda f�kr�m�z� sürdürüyo-
ruz. İzley�c�ler�n�z�n s�z� tak�p etmes�n�, v�deo-
nuzu s�z�nle veya ürün/serv�s/ş�rket�n�zle 
�l�şk�lend�rmeler�n� sağlamak ve en öneml�s� 
s�z� akıllarında tutmak �ç�n en �y� yollardan 
b�r�d�r. İntro ve outronun karmaşık olması 
gerekmez. Kes�n olmayan b�r başlangıç ve 
an� b�r son h�çb�r zaman popüler olmamıştır. 
Düzgünce planlanmış ve tasarlanmış olmalı-
dır k� tüm çalışmanız boşa g�tmes�n.

Bukadar Masraf yaptınız artık markanızı 
korumanın zamanı geld� de geç�yor b�le. :)



CUMHURSAYAR.COM 0544 603 36 47
bilgi@cumhursayar.com 0216 482 10 32

 medyatemizlik.com
 lohusacenneti.com
 sigortadanismanifilizturan.com
 dielektrik.com.tr
 kartalcati.com
 pericicek.com
 dacyapi.net
 ertunasigorta.com
 morsemsiyeokuloncesi.com
 demirbas-tekstil.com
 setakelektrik.com
 aakorman.com.tr
 pendikcati.com
 surprizprensi.com 
 itbtgroup.com
 disipline.com.tr 
 atolyeminimini.com
 ersoyhastanesisacekim.com 
 friendsorganizasyon.com 
 ilksunkozmetik.com 
 kosubanditamircisi.com 
 midyebox.com.tr 
 nazkaravan.com 
 nettocontact.com 
 pedagojistanbul.com 
 yasminguzellik.net 

Referanslarımızdan bazıları;
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0216 482 10 32
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