
Sosyal Medya  

 Facebook 

 Instagram 

 Youtube 

3 farklı Sosyal Medya yapısı üzerinden Markanın ve/veya Firmanız için 

Reklam ve Tanıtım Çalışmaları. 

 

Sosyal Medya Paketi kapsamında; 

 Ürün Çekimleri,  

 Rakip Analizleri, 

 Takipçi – Beğeni Çalışmaları 

 Video Çekimleri ve Montajları 

 Yerel Pazarlama Faaliyetleri 

 Facebook – Instagram – Youtube Reklamları 

üzerine çalışmalar yapılır. 

Yapılacak olan çalışmalara karşılıklı olarak yapılan görüşmelerden 

sonra başlanır. 

 

Çalışmalar farklı Sosyal Medya Hesapları üzerinden de desteklenerek 

hem Aktif hem de Doğru müşteri kitlesine erişim sağlanır. 

 

Not: Sunmuş olduğumuz çalışmalarda Sahte Takipçi – Bot Takipçi gibi 

işlemler yapılmamaktadır. Takipçilerin tamamı Gerçek ve Aktif 

Takipçilerdir. Bu sebeple de çalışmalar zamana yayılarak 

yürütülmektedir. 

 

 



Google SEM ve SEO Çalışmaları 

Google Adwords üzerinden Arama Ağı – Mobil veya Video 

Reklam çalışmaları ile hedef kitlenize daha hızlı bir şekilde 

erişmeniz sağlanmaktadır. 

Ayrıca rakip firmalarınızı hedefleyen aramalarda da ön plana 

çıkarak sizi henüz tanımayan müşterilere erişim imkânına da 

sahip olabilirsiniz. 

Google Benim İşletmem ve Google Haritalar yapısı için de 

kayıt işlemleriniz yapılmaktadır. Bu sayede sizi arayanlar 

direkt olarak İletişim ve Konum Bilgilerinize erişim 

sağlayabilmektedir. 

Web Siteniz üzerinden SEO açısından yapılması gereken 

işlemler yapılarak arama sonuçlarında ön plana çıkmanız 

sağlanmaktadır. 

Bu süreç sonunda da Online Satış, Online Rezervasyon veya 

Online Sipariş gibi çalışmalarınız uzun vadede daha az masraf 

ile daha fazla kullanıcı için erişilebilir hale getirilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Web Sitesi Hizmeti 

Tasarım, Alan Adı ve Barınma gibi hizmetleri tek bir noktadan 

yürüterek siteniz hazırlanmakta ve yayına alınmaktadır. 

Siteniz için senelik olarak sizden sadece Alan Adı Ücreti ve 

Barınma Ücreti talep edilmektedir.  

Dileyen kullanıcılar için kendi isimlerine hesap açılarak işlem 

yapılmaktadır. Bu durumda ödeme kontrolleri sizde olacak 

şekilde hizmet alınan servis sağlayıcılara ödeme yapmanız da 

sağlanabilmektedir. 

Sektöre özel sunacağımız site tasarımları ile birkaç gün 

içerisinde web siteniz aktif olarak kullanıma açılacaktır. 

Sunulacak olan çalışmalarda istekleriniz ön plana alınacak ve 

talepleriniz doğrultusunda size seçenekler sunulacaktır. 

İlk etapta Web Siteniz için gereken bilgi girişleri paket 

kapsamında tarafımızdan yapılacaktır. İstendiği durumlarda; 

 Video Çekimi, 

 Mekan – Nokta Çekimi, 

 Ürün Çekimi, 

gibi ek materyallerde tarafımızda hazırlanacak ve siteye 

eklenecektir.  
 

 

 

 

 



Dijital Pazarlama Hizmeti 

Instagram – Facebook gibi Sosyal Medya Hesapları üzerinden 

veyahut N11 – HepsiBurada – GittiGidiyor – Sahibinden veya 

e-Ticaret Sitesi üzerinden yapılacak olan Dijital Pazarlama 

Süreçleri için destek sunmaktayız. 

Satış süreçlerinin öncesinde, Sürecin yönetiminde ve Satış 

sonrası süreçte sunacağımız hizmet ile sitenizin sıfırdan satışa 

hazır hale gelmesi ve sonrasındaki satış süreçlerinde 

yaşanması muhtemel tüm sorunları minimize etmekteyiz. 

Hizmetimiz kapsamında; 

 ETBİS Süreçlerinin Takibi ve Kaydı 

 Satış Sistemlerinin Belirlenmesi ve Satış Planı Yapılması 

 Ürünlerin Fotoğraflandırılması 

 Gerekli Durumlarda Video Çekimlerle Destek Sağlanması 

 Kargo Anlaşmalarının ve Stok Kontrollerinin Yapılması 

 Satışların Takibi ve Memnuniyetle Sonuçlanması 

 Satış Oranlarının, Cironun ve Karlılığın Arttırılması 

gibi birçok konuda destek sunulacaktır. 

 

 

 

 

 

 



Sosyal Medya Paylaşımları 

Sakarya Üniversitesi Öğrenci Portalı üzerinden Sakarya’da 

faaliyet gösteren firmalar için farklı reklam ve paylaşım 

çalışmaları yapmaktayız. 

6.000’in üzerinde Instagram Takipçisine ve 29.000 kişinin 

üstünde Facebook takipçisine sahip olan hesaplarımız her 

geçen gün büyümeye ve daha fazla Sakarya Üniversitesi 

Öğrencisine erişmeye devam etmektedir. 

Yapılacak olan reklam çalışmalarında doğru ürünlere doğru 

çalışmalar yapılarak anlık olarak geri dönüşler almak 

mümkündür. 

Konuyla alakalı olarak yapılabilecek tanıtım çalışmalarını 

yapılacak olan görüşmeler neticesinde belirlemekteyiz. 

 

 

0546 546 4424 

info@bianajans.com 

www.bianajans.com 
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