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Tasarım Ajansı Olarak Biz,
Standart Tasarım ve Dijital
Pazarlama ajansları gibi olmamak
zorunda olduğumuzun
farkındayız.Diğer Web Tasarım
Ajanslarından farklı olmamız
gerektiğini çok iyi biliyoruz.
Size işinizi teslim edene kadar
değil sonuna kadar destek
oluyoruz.Dijital Dünyada yükünüzü
kolaylaştırmak için buradayız.

İÇERİK



Her işletmeye, kurum ve kuruluşlara
kişiye özel tasarımlar ve içerikler ile
firmanızı bir adım öne çıkarın

Web'deki imajınızı ve markanızı geliştirme
 Öne çıkan ve akılda kalan tasarımlar
 Müşterileriniz ürünlerinizi ve hizmetlerinizi
kolayca bulacak
 Kullanıcıları yakalayan ve elinde tutan ilgi
çekici web sitesi

Sektörel Tasarım

Kurumsal Tasarım

Veri analitiği ve yapay zeka gibi bir dizi
yeni teknoloji ile kurumsal çözümlerin
müşteriye değer sunma kapasitesi
katlanarak arttı. NetwoTürk Web Ajansı,
müşterilerine büyük değer sağlayan ve
daha da iyi müşteri deneyimi sağlayan
özel yazılım çözümleri oluşturmak için
gerekli uzmanlığa sahiptir. İşlerinizi
anlamak için derinlere indikçe ve bu
süreçte uzun ömürlü ve etkili çözümler
sunmaktayız.

WEB TASARIM
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Sektörel,Kurumsal,Kişisel Blog,E-
Ticaret ve daha fazla alanlarda web
sitesi kurulum işletim hizmeti
vermekteyiz. 



Alan adı, hosting, e-mail, güvenlik,
yedekleme, ödeme altyapıları ve tüm
yazılım özellikleri e-ticaret
paketlerimizde size bir bütün olarak
sunuyoruz. 

Trendyol, Hepsiburada,
Çiçeksepeti, N11, Akakçe
mağazalarınızı kendi
panelinizde yönetin

Yıllık ödeyeceğiniz ücreti 1
defa ödeyin. Tüm
özellikleri size ait bir e-
ticaret siteniz olsun.

Bir çok web tasarım
firmaları gibi yaptık bitti
yok!!!
Kurulumdan işletime, her
süreçte yanınızda yer
alıyoruz.

ANAHTAR TESLİM
E-TİCARET

PAZARYERİ
ENTEGRASYON 

KİRALAMAYIN!
SİZİN OLSUN!

HER SÜREÇTE
YANINIZDAYIZ!

E-TİCARET TASARIM & YÖNETİM
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Markanızı rakiplerinizden farklı kılacak ve potansiyel müşterilerinizin aklında yer edecek logoyu
sizin için tasarlıyoruz.

Firmanızı dijital ortamda akılda kalıcı,
firmanızı yansıtan, akıcı ve sizi tamamlayan
tasarımları büyük bir titizlik ve ciddiyet ile
tasarlıyoruz.

Uzmanlık alanlarımızdan biri mi? En iyi hizmeti
vermek sadece en iyi olduğunuz konularda
projeleri yaparsanız mümkün olabilir. Tanışma
sürecine bu nedenle önem veriyoruz.

Pazarlama iletişiminde yeni nesil anlayışları
benimseyen markalar, vizyonlarını ve amaçlarını
görsel mesajlarla aktarıyor. Tasarım odaklı bakış

açımızla markanızı global düzeyde temsil edecek en
doğru kurumsal kimliği tasarlıyoruz.

Marka karakteriniz, kurumsal kimliğinizde
hayat bulsun! İhtiyacınız olan kurumsal kimlik

ürünleriyle markanıza güçlü bir görünüm
kazandırıyoruz

LOGO TASARIM

PROJEYLE TANIŞMA KURUMSAL KİMLİK

MARKA GÖRÜNÜMÜ

LOGO & GRAFİK TASARIM
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KRİZ PLANLAMASI UZMAN DESTEK

TAKİP & YÖNETİM
 

STRATEJİ GELİŞTİRME
 

ETKİLİ TASARIM

Markanız hakkında sosyal medyada
oluşabilecek kriz durumlarını önceden

anlayarak, olası durumlar için gerekli kriz
planları hazırlıyoruz.

Sosyal medya yönetimi sadece resim,
video paylaşmak değildir! Bir çok

algoritmayı, paylaşım düzenini, paylaşım
stratejisini ve daha bir çok şeyi bilmeniz

gereklidir.

Kurum veya işletmenizin yer aldığı tüm
sosyal ağlarda gelen mesajlar, yorumlar

markanızın dili doğrultusunda cevaplanarak
takipçilerle hızlı iletişim sağlanıp takipçi

bağlılığı sağlanır.

Analiz sonuçlarını ve beklentilerinizi
birleştirerek hangi sosyal ağlarda, nasıl bir
dille, nasıl bir içerik stratejisi ile yer alması

gerektiğini yani kısacası sizin sosyal
medya kimliğini oluşturuyoruz

.Sosyal medyada kullanıcıların çoğu zaman
paylaşılan içerikten önce görsele göre etkileşim

gösterdiği göz önüne alındığından, başarılı ve etkili
görsellerin markanızın en büyük destekçisi

olduğuna inanıyoruz.

Sosyal medya yönetiminin, sadece bir resim paylaşmaktan daha fazlası olduğunu iyi biliyoruz

SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ
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Influencer’lar markanıza
özel kurgular ile içerik
üretirler.

Markanızın ve hedef
kitlenize uygun doğru
influencer’lar ile çalışın

Sizi rahatsız edecek
konuları yok ederek
sadece işinize
odaklanmanızı sağlıyoruz

SİZE ÖZEL
İÇERİK

DOĞRU HEDEF
KİTLE

SADECE
ODAKLANMA

ınfluencer çalışmaları ile
marka bilinirliğinizi ve
güvenirliliğinizi arttırın.

Sosyal medya etkileşimleri
ile ürün ve hizmetlerinizi
milyonlara duyurun

Influencer çalışmaları ile
sizde sosyal medyada
görünür olur, daha fazla
etkileşim alırsınız.

MARKA
BİLİNİRLİĞİ

SOSYAL MEDYA

GÖRÜNÜR
OLUN

INFLUENCER AJANS
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HERKES AYNI ŞEYİ DÜŞÜNÜYOR İSE!
KİMSE HİÇ BİRŞEY DÜŞÜNMÜYOR

DEMEKTİR!!!

Sahabiye mah. Buyurkan sok. No:7/A
Kocasinan / Kayseri

destek@netwoturk.com
+9 0 531 928 4117

www.netwoturk.comwww.netwoturk.com

FARKLI VE HIZLI
OLMA ZAMANI

https://www.netwoturk.com/

