
Webbayisi
Tanıtım Ve Fiyat Teklif Sunusu



Hakkımızda
Biz Kimiz ?
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Web Bayisi 2008 yılından beri 
sektörde faaliyet göstermektedir.

Bu süreç zarfında Web tabanlı 
reklam,pazarlama,marketing,
kurumsal kimlik,dijital marka 
yönetimi,e-ticaret kurulumu ve 
yönetimi konularında uzmanlaşan 
kadrosuyla her yeni gün ve her yeni 
projede kendini bir seviye daha 
yukarı taşıyan orta ölçekte ve hala 
gelişmekte olan bir firmadır.



Hizmetlerimiz
Neler Yapıyoruz ? Size nasıl yardımcı olabiliriz ?

• Web Tasarım : Size özel web tasarım hizmetimiz ile 
işletmeniz özel kurumsal çözümler sunuyoruz…

• WSY : Web Sitesi yönetimi hizmetimiz ile web sitelerini 
tasarlıyor ve sizin yerinize web sitenizin içerik yönetimini 
üstleniyoruz

• Seo : İşletmenizi arama motorlarında üst sıralara taşıyoruz

• Sosyal Medya Yönetimi : İşletmenizin satışlarını arttırmanız 
için tüm sosyal medya kanallarında size özel içerikler 
üretiyoruz…
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TÜM İŞLETMELER İÇİN 
YARATICI ÇÖZÜMLER

Web Bayisi klasik bir reklam veya web tasarım ajansından 
ayıran özellikleri sayesinde hem yurt içinde hem yurt 

dışında kuvvetli referanslara sahip olmuştur.
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Bizi Rakiplerimizden ayıran özelliğimiz nedir ?
DİGİTAL DÜNYADA BAŞARINIZI ARTTIRIN

Webbayisi
• Farkımız Ne ?

• Webbayisinden aldığınız herhangi bir hizmet karşılığında 1 
yıl ücretsiz teknik destek hizmeti alırsınız.

• Webbayisine dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Her daim
telefonun ucunda sorularınızı bekliyor olacağız. 

• Memnun kalmazsanız ücret iadesi garantisi veriyoruz.
• Web Sitemizdeki CRM programımız ile projenizin 

durumunu takip edebilirsiniz, ilerleyişini inceleyebilirsiniz.

Rekabetçi Hizmet
• Praesent venenatis quam tortor, viverra nunc rutrum. 

• Rakip işletmeler teknik destek için yıllık ve aylık paketler 
sunar.

• Rakip işletmelere ulaşmak zaman zaman tam bir eziyet 
halini alabilir.

• Rakip işletmelerden ücret iadesi alabilmeniz için epeyce 
uğraşmanız gerekmektedir.

• Rakip işletmeler ile çalıştığınızda projenizin durumunu 
öğrenmek için telefon kullanmanız gerekir.
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Her ayrıntı için 
saatler harcıyoruz
İşletmenizi bir üst seviyeye taşıyın

6



Fiyatlandırma

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

7

Hizmetlerimiz Fiyat

Kurumsal Web 
Tasarım
(Tek dil seçeneği için tavsiye 
edilen fiyattır)

Tüm mobil cihazlarla 
uyumlu size özel 

tasarım
Sınırsız Sayfa 

Ekleme
1 Yıl ücretsiz Teknik 

Destek
Kontrol Paneli

1250 ₺

E-Ticaret
(Tek dil seçeneği için 
tavsiye edilen fiyattır)

Tüm mobil cihazlarla 
uyumlu size özel 

tasarım
Online Chat eklentisi 1 Yıl ücretsiz Teknik 

Destek
XML Ürün 

Entegrasyonu
Sanal Pos 

Entegrasyonu 2500 ₺
Web Sitesi 
Yönetimi 
(1 Adet Web sitesi için tavsiye 
edilen fiyattır)

İçerik Yönetimi Ve 
Güncelleme

16 Saat telefon 
desteği 

(İş Günleri için geçerlidir)

Üyelik Yönetimi Form Yönetimi Reklam Yönetimi 1500 ₺

Sosyal Medya 
Yönetimi 
( 1 adet hesap yönetimi için 
tavsiye edilen fiyattır)

Aylık Paylaşım 
Takvimi Oluşturma

Kurumsal Kimliğinize 
uygun Paylaşım 

Şablonu

İşletmenize uygun 
içerik üretimi

Hedef Kitle Analizi Reklam Yönetimi
500 ₺

Seo Anahtar Kelime 
Analizi

Rakip Firma 
Analizi

Seo Uyumlu İçerik 
Düzenleme - Üretme

Yükselme Garantisi Blog Yönetimi Fiyat bilgisi için lütfen 
iletişime geçin…

Grafik Tasarım Logo Tasarım Kurumsal Kimlik 
Tasarımı

Sosyal Medya 
Görsel Tasarımı

Slider Tasarımı Poster Tasarımı Fiyat bilgisi için lütfen 
iletişime geçin…



Teşekkürler
Yusuf Alptekin

+90 541 449 31 33
info@webbayisi.com

Webbayisi
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