DİJİTAL MEDYA ÇÖZÜMLERİ
TANITIM SUNUMU

İzmir 2020 – Tüm Hakları Saklıdır.

YENİ NESİL REKLAM AJANSI

Argeart birçok farklı sektörden kurumsal markaya entegre web çözümleri alanında tam hizmet
sunan yeni nesil reklam ajansıdır.
•

Tecrübemizin 12. yılını aştığı 2020 senesi itibariyle, yeni nesil ajans kategorisinin İzmir’deki en iyi
temsilcisi olma yolunda emin adımlarla ve hızla ilerliyoruz.
•

Alanında uzman kişileri bünyesinde barındıran ve her geçen gün kendini hep daha iyisine hazırlayan
Argeart, çalıştığı kurumlarla ajans-müşteri ilişkisinden öte iş ortaklığı temelli iletişim ve iş prensibi
sahibi olmayı hedefler.
•
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KURUMSAL KİMLİK TASARIMI
Kurumsal kimlik tasarımımızın temeli,
farklılık üzerine değil benzersizlik üzerine kurulmuştur.
Bir kurumun temel tasarım adımı (kurum kimliği) logosu ve renkleridir. Profesyonel bir şekilde
tasarlanan logo ve renkler, işletmenizle ilgili olumlu bir ilk izlenim uyandıracaktır.
Argeart öncelikle sektörünüzü ve firmanızı tanıyacak ve size uygun konsepti belirleyecektir. Akabinde renk
seçimi ve logo tasarımı yapılacaktır. Tasarım konsepti onayının ardından, tüm dökümanlara uygulama
yapılacak ve son adımda da kurum kimliği kitapçığınız oluşturulacaktır.
Bu hizmet kapsamında logo tasarımı, kurumsal kimlik kitapçığı, faaliyet raporları ve benzeri kurum içi
dökümanların tasarımı (antetli kağıt, zarf vb.), araç giydirme, promosyon ürünleri tasarımı gibi tasarım
hizmetlerini kapsayabilir.

Kurumsal kimlik tasarımı, tüm yapılanmalar için hayati önem taşır.
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WEB TASARIM & GELİŞTİRME
Mobil uyumlu, akıcı ve net bir web sitesiyle
markanızın değerini katlayın!
Argeart, web site tasarlama ve programlama konusunda uzman kadrosuyla birlikte
size güvenilir, virüsten etkilenmeyen, firma ihtiyaçlarınızı karşılayan ve kullanıcı dostu
tasarımlar sunar.

✓ Müşteri portföyünüzü dikkate alarak buna yönelik içerik yönetimini
gerçekleştirir.
✓ Programlama uzmanlarımız sayesinde istediğiniz değişiklikleri kolayca
yapabilmeniz için size özel kullanıcı ara yüzü tasarlanır.
✓ Site üzerinden gerçekleştireceğiniz satışlarınızı ve iletişiminizi optimize
edebilmek için SEO uyumlu web siteleri tasarlanır.
✓ İhtiyacınıza göre kullanıcı girişi bulunan, bayiler ve servislerin bağlanmasını
mümkün kılan vb. olanakları mümkün kılan tasarımlar gerçekleştirilir.
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E-TİCARET & KURULUMU
Benzersiz, hızlı ve mobil uyumlu E-Ticaret
sitenizle internetten satış yapın!
Argeart, e-ticaret hizmetinde gelişmiş modüler altyapısıyla istenilen özelliği
opsiyonel olarak sunar.
✓ Benzersiz tasarım,
✓ Tüm mobil cihazlar ile uyumlu,

✓ Güçlü SEO altyapısı,
✓ Güvenli ödeme ve banka pos entegrasyonları,
✓ Sınırsız ürün, sınırsız kategori ekleyebilme,
✓ Kolay sipariş takibi,
✓ Kolay yönetim paneli ile ürün ekleme, fiyat güncelleme
✓ Gelecekte yapılacak geliştirmelere uygun altyapı
✓ Kapıda ödeme ve havale/EFT seçenekleri,
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GOOGLE ADS
Müşterilerinize nasıl ulaşmak istediğinizi seçin.
Ads (eski adıyla AdWords) ile hedef müşterinize ulaşmanın birçok yolu vardır:

•

▪ Metin tabanlı arama ağı reklamları
▪ Grafik görüntülü reklamlar
▪ YouTube video reklamları
▪ Uygulama içi mobil reklamlar.
Farklı cihazlarda İnternet'te ve uygulamalarda müşterilere ulaşın.
Ads görüntülü reklamları iki milyondan fazla web sitesinde ve 650.000'den fazla uygulamada
yayınlanır. Böylece reklamınız kitlenizin olduğu yerde gösterilebilir.
•

Öykünüzü anlatın.
Video reklamlar yalnızca istediğiniz kullanıcılara gösterilir ve sadece reklam izlendiğinde ödeme
yaparsınız. Başka bir deyişle, işletmenizle ilgilenmeyen kullanıcılara reklam göstererek paranızı
boşa harcamazsınız.
•
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SEO ARAMA MOTORU OPTİMİZASYONU
Google ve diğer arama motorlarında en üst sıralarda yerinizi alın.
Düzenli olarak yapılan SEO çalışmalarıyla birlikte sektörünüzle, işinizle ilgili yapılan Google aramalarında üst sıralarda
listelenmenizi sağlıyor ve web sitenizin trafiğini arttıracak stratejiler geliştiriyoruz.
✓ Doğru Anahtar Kelime Seçimi
✓ Sayfa İçi SEO
✓ Teknik Websitesi Değerlendirmesi
✓ İçerik Geliştirme ve Pazarlama Faaliyeti
✓ Sosyal Medya Entegrasyonları
✓ Link İnşaası

✓ Yerel SEO Stratejileri
✓ E-Ticaret SEO Stratejileri
✓ Google Algoritma Stratejileri
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SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ
Kampanya ve çekilişlerle markanıza olan organik ilgiyi doğrudan arttırıyoruz.
➢ Takipçileriniz ve potansiyel takipçilerinizle aktif iletişim ve organik bağ kurmak için,
stratejisinden yönetimine, sosyal medya pazarlama kampanyaları kurguluyoruz.
➢ Markanızın sosyal medya kanallarını, müşteri davranışlarını, reklam performansını,
SEO ve web sitesi verilerini analiz ederek, aylık raporlar hazırlıyoruz.

Hedefinize ulaşmanızı sağlayacak stratejiyi planlıyor,
yaratıcı iletişim çözümlerini hayata geçiriyoruz.
➢ Profesyonel sosyal medya yönetimi ile markanızın değerini arttırıyoruz.
➢ Markanızın sosyal medya stratejisini planlıyor ve sosyal medya iletişimini yönetiyoruz.
➢ Planladığımız strateji ile markanızı sosyal medyada konumlandırıyor, iletişim ve takip
sürecini yönetiyoruz.
➢ Belirlediğimiz strateji doğrultusunda markanızın, hizmetlerinizin ve/veya ürünlerinizin
bilinirliğini arttıracak kampanyalar, yarışmalar üretiyoruz.
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İNTERNET REKLAMCILIĞI
İnternet üzerinde farklı mecralarda
markanızın bilinirliğini arttırmaya yönelik
çok yönlü stratejiler geliştiriyoruz.

Durum
Analizi

Dönüşüm

Google
Reklamları
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MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME
Firmanızı ve markanızı yansıtan bir mobil uygulama tasarımı
geliştiriyoruz.
İhtiyacınıza ve isteklerinize yönelik uygulama için satın alma, anlık bildirim, haberleşme,
harita yerleştirme, canlı destek gibi birçok özellik ekliyoruz.
Kullanıcı dostu, kullanımı kolay mobil uygulamalar gerçekleştiriyoruz.
İhtiyacınıza ve isteklerinize yönelik uygulama için satın alma, anlık bildirim, haberleşme,
harita yerleştirme, canlı destek gibi birçok özellik ekliyoruz.
Online ve offline çalışabilen uygulamalar gerçekleştiriyoruz.
Uygulama içindeki güncellemeleriniz ücretsiz yapıyoruz.
Aynı zamanda mobil uygulamanızı yaptıktan sonra size destek vermekten uzak
durmuyoruz.
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ONLINE İTİBAR YÖNETİMİ
“İtibar kazanmak için 20 sene gerekir; ama onu kaybetmek için 5 dakika yeter.
Bunu bilirseniz, hareketlerinizi farklı şekilde yaparsınız.”

Warren Buffett

Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) ve Arama Motoru Pazarlaması (SEM) ile online itibarınızı destekliyoruz.
Arama motoru optimizasyonu ve pazarlaması ile ürünleriniz ya da markanız arandığında ilk sayfada çıkacak olan sonuçları kontrol altına
alabilir ve negatif yorumların kaldırılması ya da diğer sayfalara ötelenmesini sağlarız.

Sosyal medyadaki iletişiminizi sağlıyor ve inceliyoruz.
İnternet ortamındaki ürün ya da markanıza dair olumsuz düşüncelerin üstesinden gelebilmek için hedef
kitleniz ile doğrudan iletişim kurabileceğiniz önemli bir mecra olan sosyal medyayı firmanız adına yönetiyor
ya da takibini sağlıyoruz.

Web site içeriklerinizi optimize ediyoruz.
Marka ve ürününüz ile ilgili söylenen negatif yorumları pozitife çevirecek şekilde içerikler
oluşturup web sitenizde yayımlayarak kullanıcıları yönlendirebiliriz. Kullanıcılar olumsuz bir
yorumla ilgili bir arama yapsalar dahi sitenize geldiklerinde konu hakkında samimi bir
açıklama görürlerse algıları değişecektir.

argeart.com.tr

0 (232) 290 90 94

E-POSTA İLE PAZARLAMA

İşletmeniz için internetin gücünü
her anlamda kullanmaktayız.
❖ Güçlü yazılım altyapımızla E-Mailleriniz kime gönderirseniz gönderin doğrudan gelen

(Inbox) kutusuna düşmektedir.
❖ E-Mailleriniz virüs ve SPAM korumalı olarak gönderilmektedir.
❖ E-Mail ile ulaşmak istediğiniz müşteri portföyüne göre size e-mail ve bülten tasarım

desteği veriyoruz.
❖ Gönderdiğiniz E-mail ve E-Bültenleri kimlerin tıkladığını, hangi şehirlerden tıklandığını,

hangi cihazdan bağlanıldığını, ilgi alanlarını vb. analizleri ve raporlamaları sizlerle
paylaşıyoruz.
❖ E-Mail ve E-Bültenlerinizin hangi saatte daha çok okunduğuna bakarak kişilere özel

saatte gönderim yapıyoruz.
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VİDEO & PRODÜKSİYON
Markanızı tanıtacak ve kazanca dönüştürecek her çalışma için
alanında uzman, profesyonel ekiplerimiz var!
Çalıştığımız markaların ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda oluşturulan
Argeart Production şimdiden birçok markanın ve markaya ait ürünlerin
tanıtım filmlerini, drone çekimlerini ve reklam fotoğraf çekimlerini başarı ile
tamamlamıştır.
Ekibimiz; prodüksiyon personeli, kurgu ve montaj uzmanı, senarist, sanat
yönetmeni ve metin yazarlarından oluşmaktadır.
▪ Firma tanıtım filmleri
▪ Ürün tanıtım filmleri
▪ Drone çekimleri
▪ Reklam fotoğrafları
▪ Seslendirme ve fon müziği
▪ 2D animasyon tanıtım filmleri
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GOOGLE HARİTA KAYDI
Müşterileriniz sizi tüm cihazlardan kolayca bulsun!
❖ En çok kullanılan Google Haritalar’a kaydınızı yapalım. Ürün veya hizmetlerinizi arayan

kişiler kolayca size ulaşsın.
❖ Yandex Haritalar’da şirketinizin konumu gözükür olsun.
❖ Navigasyon cihazlarından size kolayca ulaşsınlar.
❖ Yaygın bir şekilde kullanılan Foursquare Haritaları’na firma kaydınızı yapalım.

❖ Swarm Haritaları’nda yerinizi alarak bu platformdaki kişilere firmanız tanıtılsın.
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