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NELER SAĞLIYORUZ ?
SEKTÖR ANALİZİ
Çalışmaya başlamadan önce sektör ve rakip analizler ile sitenizin sektörde ki konumunu nokta atışı
test ederek, tüm eksiklere göre çalışma planlamasını gerçekleştiriyoruz. İşte farkımız burada ortaya
çıkmaya başlıyor!

SİTE ANALİZLERİ
Sitenizin kapsamlı analizi ile SEO açısından tüm ihtiyaç ve eksiklikleri son algoritmayla
uyumlu olarak tespit ediyor ve düzeltilmesi için gerekli süreci başlatıyoruz.
Bu sayede sitenizin SEO alt yapısını oldukça güçlü hale getiriyoruz.

TAM ESNEKLİK
Tamamıyla sitenizin ve sektörünüzün ihtiyaçlarınıza yönelik olarak planlanan çalışmalar
ile sektörde sizi ayrıcalıklı hale getiriyoruz. Bu sayede marka bilinirliliğiniz arttırarak
lider yapıyoruz. Bu da kalıcı olmanın en önemli formülü.

TAM DESTEK
Tamamıyla sitenizin ve sektörünüzün ihtiyaçlarınıza yönelik olarak planlanan çalışmalar
ile sektörde sizi ayrıcalıklı hale getiriyoruz. Bu sayede marka bilinirliliğiniz arttırarak
lider yapıyoruz. Bu da kalıcı olmanın en önemli formülü.

SEOHOCASI KİMDİR ?
Seo'da 7 Yıldır Zirvede!
Seo kelimesinde en kısa sürede ve en uzun soluklu ilk sayfa başarısı. Sektöre ait
binlerce kelimede birinci sırada olarak en kapsamlı SEO çalışmasına sahip tek sitedir.

Sektöre Yeni Bir Soluk Getirdik...

Ürettiği strateji, teknik ve bilgi paylaşımları çok yakından takip edilecek ve hatta bilgilerin daha
organize edilmiş ve bilgilerin gelişmiş anlatımlarıyla çıkarılan "Uzmanından SEO" 8.000 adeti geçen
bir satış rakamıyla sektörün en çok satan kitabı ünvanını aldı.

Tam 7 Yıldır Sorularınızı Yanıtsız Bırakmadık...
İletişim sayfası, soru cevap bölümü ve email üzerinden gönderilen yüzlerce soruya olabildiğince
hızlı ve verimli yanıtlar verdik. En çok sorulan soruları Sorularla SEO kitabı
bünyesinde toplayarak yanıtladık.

Rakamlar Bizi Haklı Çıkardı!
360+ Adet seo hakkında yazı yazılarak sektördeki en fazla bilgi sunumunu Yaptık!
Ziyaretçilerimizden toplamda 11.0000+ adet yorum aldık!

Adımızdan Oldukça Söz Ettirdik...
Seohocasi.com olarak yayınladığımız Wordpress teması ilk yıl içinde 1,250 site tarafından
kullanılmıştır. Seohocasi.com 133,000 kez forumlara konu olup 1400 türkçe blogda tanıtılmıştır.

Alexa'da Alanında İlk!
Alexa Türkiye ile ilk 250'ye giren tek Seo içerikli websitesi olmanın haklı gururunu yaşadık!

KİTAPLARIMIZ
BAŞARILARIMIZ
Kaan GÜLTEN'in sektörde ki 7 yıllık tecrübesini ve 6 yıllık eğitmenlik
geçmişini birleştirerek basit bir anlatım diliyle sunduğu kitabı raflarda
yerini almıştır. Toplamda 11.000 adetlik satış rakamına ulaşarak SEO gibi
teknik ve zor bir alanda herkesin bilgi sahibi olmasını istemiştir.
Arama motorlarının düşünce yapısına ve gelişim sürecine son derece
hakim olarak yazılan kitaplarla arama motorlarının eksikliklerini
ve bundan sonra ulaşabilecekleri noktalara dikkat çekmiştir.
Kitapların çıkış tarihinden sonra uygulanan algoritmalar yazarın bu
konuda ki ön görülerini haklı çıkarmıştır.

SORULARLA SEO
Günümüzde, teknolojinin gelişmesiyle birlikte hızla büyüyen e-ticaret sektörü
beraberinde yeni sektörleri de oluşturmuş ve geliştirmiştir. Bunların başında,
firmaların satış rakamlarını doğrudan etkileyen Seo yani arama motoru
optimizasyonu gelmektedir. Çalışmaların verimliliği, firmaların karlılığıyla
paralel olan bu çalışmanın etkili, etik ve kalıcı olması büyük önem taşımaktadır.
Birçok sanal ve basılı kaynakta Seo hakkında binlerce bilgi verilmektedir. Ancak
bu bilgi ve tekniklerin doğruluğu her zaman mümkün olmadığı gibi, pratiğe
dökülmesi de oldukça zordur.

UZMANINDAN SEO
Bu kitap, web dünyasının gelişiminde en önemli nokta olan seo konusunda Türkiye’nin bu
gelişime uyum sağlaması ve bu konudaki eksik bilgilerin yerini doldurmak üzere yazılmıştır.
Türkiye’deki seo çalışmaların yabancı kaynaklara bağlı olması, seo gelişimindeki ivmeyi
düşürmüş, sektörde çalışmaların daha kısıtlı kalması ve yanlış uygulamaların doğmasına
sebep olmuştur. Türkiye’de yanlış bilinen ve uygulanan tüm yöntemleri ortadan kaldırmak
amacıyla başlattığımız seohocasi.com projesinin ikinci ayağı olan seo kitabı, seo
çalışmalarında doğruluk ve dürüstlük ilkesi ile sonuca odaklanarak başarının kısa bir
sürede elde edilebileceğinin örneği olmaktadır.

ÇALIŞMA FİYATLANDIRMASI
ÇALIŞMA FİYATLANDIRMASI
Yapılacak tüm çalışmalar kapsamında 11 kişilik ekibimizin branşlarına göre 1 seo uzmanı, 1 seo analisti ve 2 içerik
editörü olacak şekilde aktif olarak 4 uzman personel çalışmaları yürütecektir. Tüm süreç güncel arama motoru
algoritmalarına göre yönetilip eş zamanlı raporlamalarla tarafınıza sunulacaktır.

Webtures olarak öne çıkan farklarımız;
Backlinkler kendi öz kaynaklarımız üzerinden oluşturulmamaktadır. Bu sayede çalışmayı sonlandırsanız dahi o tarihe
kadar yürütülmüş çalışmaların kalıcılığı konusunda herhangi bir risk bulunmamaktadır.
Seo amaçlı kullanılacak içeriklerin tamamı profesyonel yazar ve içerik editörleri tarafından hazırlanmaktadır. Bu
sayede hem anlam bütünlüğü hem de seo uygunluğu sağlanmaktadır.
Seo konusunda en güncel ve doğru bilgileri sunan firma olarak çalışmalarımızın verimliliğini maximum seviyeye
çıkartacak Ar-Ge ve Strateji geliştirmeleri yapmaktayız.

01. Maximum SEO

Aylik

3000 TL

Anahtar Kelime Rekabetiniz Ve Site Alt Yapınız Değerlendirildiğinde En Uygun
gördüğümüz çalışma Maksimum SEO hizmeti olmaktadır.

Şartlar ve Koşullar
Fiyatlar 15 gün süreyle geçerlidir. 12 ay peşin ödemede
%10 indirim uygulanır.

Ara Toplam
Kdv (18%)
Toplam

3,000 TL
540 TL
3,540 TL

