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Piküp Medya
Olarak Biz;
Uzman ekibimizle, verdiğimiz tüm hizmetler ile ilgili
yaratıcı ﬁkirlerini ve engin deneyimlerini sizlere
sunuyoruz.
İhtiyaçlarınızı beliryor ve harekete
G E Ç İ Y O R U Z
TEKLİF ALIN

b�z k�m�z?
www.pikup.com.tr
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Tecrübemiz
Piküp Medya danışmanlık ve hizmet veren bir
firmasıdır.
Piküp Medya büyük vaatler sunmaz, olması gerekenleri
analiz eder ve uygular. Yapısal olarak gelişen
teknolojileri takip ederek sistemin hızında ilerler.
Teknolojik altyapısı ve tecrübesi “neler yaparız?”
Başlığında bahsettiği hizmetleri kapsar ve bu konularda
uzmanlaşmıştır.

Sorumluluklarımız

2011 yılından günümüze internet konulu Tüm kurumsal müşterilerimizin kurumsal
kurumsal çözüm ve danışmanlık hizmetleri kimliklerini internette modern ve online
mecrada en doğru şekilde yansıtmaktır.
vermek için kurulmuştur.

Amaçları arasında çalışmakta olduğu ve hizmet verebileceği tüm müşterilere eşit ve doğruluk
ilkesi ile geleceğe adapte ederek gerek teknolojik gerekse bilinirlik bakımından danışmanlık
vermek, müşterilerimizin hayallerine dokunmak ve gerçekleştirmek için en iyi gayreti
göstermek olmuştur.
Sorumluluklarımız tüm müşterilerine ait kurumsal kimliklerini internet mecrasında modern ve
en doğru şekilde yansıtmaktır. Bu konuda müşterileri ile iletişimi sıkı tutmak, istekleri en iyi
şekilde analiz ederek olabilecek doğru adımları çıkartarak ilerlemektir. Mevcut bir fikirden yeni
bir projeye kadar tüm verileri konsept ve aşamalar halinde yürüterek, müşteri memnuniyetini
sağlamaktır.

Kime hizmet verebiliriz?
KOBİ, KOBİ+ segmentindeki tüm ticari kuruluşların,
web tasarım çözümlerine ihtiyaç duyan
kişilerin web tasarım taleplerini karşılayabiliriz.

www.pikup.com.tr
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Tecrübesi 2011 yılında bir fikir ile başlayan belli bir oryantasyon süreci sonrasında
gerekli eğitimleri alarak ve yaşayarak edinilen tecrübeleri ile iş dünyasına atılan bir
firmadır. Günümüze gelene kadarki süreçte bir çok girişim, kobi ve kobi+ gibi
firmalar ile birlikte çalışmış, başarılı olduğu konular üzerine yoğunlaşmıştır.
Kategorilerinde uzman ekibi ile birlikte ilerleyen Piküp Medya aynı şekilde yıllardır tecrübelerini müşterilerine aktaran, danışmanlık ile hizmet verme arasında ilerleyen yoğun bir
çalışma potansiyeli ve motivasyona sahiptir.
Kuvvetli yönleri ve kalite anlayışı ise kurumsal yapının içerisinde bir aile firması oluşunun
sıcaklığını, samimiyetini; yılların deneyiminin getirdiği özgüveni ve iş bilgisini, kaliteli ve
memnuniyet odaklı hizmet anlayışının getirdiği profesyonelliğini tüm işlerine ve iletişimine
yansıtmaktadır.
Dürüstlük ve özveri en önemli ilkeleridir. Şirket içerisinde ve müşterileri
arasında bu ilkeler ile hareket etmekte ve karşılık güven ortamı içerisinde tüm iletişimiyle
çözüm odaklı olmasıdır.
İş birliktelikleri hakkında da anlatmak gerekirse Piküp Medya aşağıdaki konularda bir uzmanlık
iddiasında değildir; sadece yılların çalışmaları ile edindiği partnerleri ile çalışmalar yürütür,
yönlendirici olur:
Masaüstü Yayıncılık çalışmaları,
Çizgi altı ve çizgi üstü tüm Reklam Uygulamaları
İnternet Erişim, Data Hatları, Ses Çözümleri
Her türlü Tercüme-Çeviri Hizmetleri

www.pikup.com.tr
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Ürün Çekimi
Profesyonel Ürün ve Katalog Çekimi yapıyoruz.
Satış odaklı işler peşindeyiz.
İhtiyacınız var mı?

Web Tasarımı
E-Ticaret ya da Kurumsal Websiteleri
Sizi en iyi şekilde anlatacak websitesini
tasarlıyoruz. İhtiyacınız var mı?

SEO
Organik aramalar için profesyonel
destek veriyoruz. Sitenizi Analiz etmemizi
ister misiniz?

Kurumsal Kimlik ve Markalaşma
İlk olması gereken, bir firmanın
olmazsa olmazlarından, Kurumsal Kimlik
çalışmalarınızı yapıyoruz.

Sosyal Medya Yönetimi
Sosyal Medya hesaplarınızı kontrol
ediyor ve hedef kitlenize göre
yönetiyoruz.

E-Ticaret ve E-İhracat
E-Ticaret websitesi kurulumundan,
yönetimine kadar tüm süreçlerde
biz varız diyoruz! Hemen Satışa Başlayın..

Dijital Pazarlama ve Raporlama
Google, Youtube ve Sosyal Medya
Reklam Yönetimlerinizi profesyonel
olarak yürütüyoruz. Az para çok müşteri!

www.pikup.com.tr
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Ürün Fotoğraf Çekimi & Video

Ürün çekimi için bir planlama hazırlamalısınız.
Ürün çekimi için setup kurulmadan önce, plana
ihtiyacınız var.
Nerede çekim yapılacak?
Hangi planlara ihtiyacınız var?
Hangi ekipmanı kullanacaksınız?
Setup nasıl kurulmalıdır?
Ürün çekimi sırasında ve sonrasında hangi yazılımı kullanacaksınız?

E-Ticaret Ürün Çekimleri
Bir ürünü online mağazada satabilmek için en güzel şekilde fotoğraﬂamak
gerekir. Görsellik bu anlamda en önemli konudur.
Piyasada aynı veya benzer ürünler farklı sitelerde de satılmaktadır. Fotoğraf
kalitesi en iyi olan e-ticaret sitesi, satış konusunda rakiplerinden her zaman
daha öndedir. Çünkü insanlar bir ürüne dikkatlice baktıklarında detay görmek
isterler. Özellikle kadın kullanıcılara hitap eden sektörlerde bu durum daha da
önemlidir.
www.pikup.com.tr
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Kurumsal Kimlik

Kurumsal kimlik firmanın iç ve dış dünyadan
görünen yüzüdür. Kurumsal kimlik firmalarda
ortaya çıkabilecek olan kimlik kargaşasını yok
eder. Aynı zamanda iyi tasarlanmış bir
kurumsal kimlik firmaların, müşterilerin ya da
hitap edilen hedef kitlenin gözünde prestij
kazanmalarını, firmaların saygınlığının
artmasını sağlar.

Kurumsal Kimlik Neleri Kapsar?
Kurumsal kimliğin birçok kategorisi vardır. Kısaca bahsetmek gerekirse; firmanın ürettiği ürünler ve bu ürünlerin
ambalajları, bina, ofis ya da şantiye alanları gibi firmaların içinde yer aldıkları çevre, firmalara ait tabelalar ve diğer
çeşitli yönlendirme araçları, firmalar tarafından düzenlenen sergiler, fuayeler, fuarlar, firmaların kurum içinde ve
dışında kullandıkları antetli kağıtlar, zarﬂar, dosyalar, firma elemanlarına ait kartvizitler, bunların yanı sıra firma
adına kesilmiş faturalar ve irsaliyelerle tahsilat mektupları, firmaların verdiği sertifikalar, firmalar tarafından
çıkarılan kurumsal yayınlar ve raporlar, firmalara ait kataloglar, reklamlar veya broşürler, ayrıca firmaların eğer var
ise bayrakları ya da ajanda, takvim, bloknot gibi promosyon ürünleri firmanın kurumsal kimliğini oluşturan bazı
ögeleridir.
Tabii ki bunun yanında, firmaların web tasarım ya da farklı dijital tanıtım yöntemleri de kurumsal kimlik
çalışmalarının içinde yer alır.
Kurumsal kimlik kavramı görüldüğü üzere, bir firmanın tüm alanlardaki imajıyla ilgilenir. Bu yüzdendir ki firmanın
aslında en önemli reklam aracıdır ve oluşturulmasında uzmanlarla çalışılmalı, hiçbir detay atlanmamalıdır çünkü
kurumsal kimlik oluşturulurken vazgeçilmez, olmazsa olmaz olan temel ana kural, kuruma ait hiçbir detayın ya da
verinin atlanmamasıdır.
www.pikup.com.tr
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Web Tasarımı
Yaptığımızın işlerin önceliği her zaman potansiyel
müşterileriniz olmuştur. Kullanıcı deneyimi ve arama
motoru uyumu ilk önceliğimizdir. Çünkü Piküp Medya
“Web Tasarım” da sadece güzel görünen bir web
sayfası yapmak olmadığını, amaçlarımız içerisinde
gerçekten işinizi geliştiren, satışlarınızı arttıran bir web
tasarım projesi yapmak olduğunun bilincindedir.
Web sitesinin yapılması ve yaşatılması, hedef ziyaretçilerin farkında-lığının
sağlanmaması halinde yine eksik kalmış olacaktır. Bu kısımda özellikle internet
reklamcılığı devreye girmelidir. Arama motorları dostu (SEO) yapıda tasarlanmış
içerik ve mimarinin doğal sonuçlarla iyi konumlar elde etmesini temin etmek üst
düzey çabalar gerektirir. Piküp Medya bu kısmıyla bakıldığında başarılı kayıtlar
yapmış olsa da herhangi bir konumlama garantisi vermez.
Garantili konumlama sadece Google AdWords ile mümkün olmaktadır. Bunun
için iletişim Formumuzu doldurmanız veya telefon ile iletişime geçilmesi
gerekmektedir.

www.pikup.com.tr
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E-Ticaret & E-İhracat
E-Ticaret tek başına çok fazla konu anlatan
bir konu, hangi sektörde olursanız olun dijital
ortamdan alıış veriş yapabileceğiniz bir
platform düşünüyorsanız doğru yerdesiniz.
E-Ticaret konusunda bizler sizlere aşağıdaki
konularda yardımcı olabiliriz nelerdir bunlar;
E-Ticaret Sitesi Kurulumu ve Yönetimi
Ürünlerinizin içeriklerinin hazırlanması
Ürünlerinizin fotoğraﬂarının çekilmesi ve hazırlanması
Hedef kitlenin belirlenmesi
Pazaryerleri entegrasyonları ve yönetimi
Dijital Pazarlama ve diğer operasyonlar

E-TİCARET KONUSUNDA SİZLERE BİRÇOK ŞEY SUNABİLİRİZ!
E-Ticaret basit bir iş olmadığıını, emek, bütçe, ilgi ve zaman gibi önemli bileşenleri barındırdığını bu kötü
zamanda Covid-19 sayesinde daha da iyi anlamış olduk. E-Ticaret yatırım ve bilgi isteyen hiç bir zaman ek iş
değil birincil iş statüsünde bir yapıdır. Bu nedenle adımların profesyonel bir şekilde atılması en doğru karar
olacaktır.
www.pikup.com.tr
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Sosyal Medya Yönetimi
Mümkün olan en fazla kişinin dikkatini çekmek için çalışırken, tüm sosyal ağ sitelerinde markanızın varlığını
yönetiyoruz.
Ay içinde gerçekleşen gündeme dair konular hakkında (Güneş tutulması, dünya çapında yaşanan ilgi çekici
bir olay, ülkesel yaşanan büyük başarılar v.b.) kurum ve işletmeniz ile ilişkili özel içerikler oluşturuyoruz.
Real-time (Eş zamanlı) adını verdiğimiz bu içeriklerle markanızın çok daha geniş kitlelere ulaşması ve sosyal
medyada konuşulan konulardan uzak kalmaması öenm veriyoruz.
Yarışmalarla ve etkileşimi yüksek paylaşımlarla sosyal medyada markanızdan olumlu olarak sıkça
bahsedilmesini sağlayacak içerikler oluşturuyoruz.
Sosyal Medya ile Varlığını Güçlendirin
Potansiyel müşteriniz olabilecek kullanıcılar
ile iletişime geçerek marka bilinirliği ve
marka sadakati oluşturulmasına
yardımcı oluyoruz.

www.pikup.com.tr
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İhtiyaçlarınıza cevap verebilmek ve
bu yeni zamanda yenilikçi işler ile
zamanın gerisinde kalmamak

@
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Belirlenen ihtiyaçlara göre adımları
belirleyerek hızlı bir şekilde işe
başlamak, birlikte ilerlemek

NEREDE

Yoğunlukla oﬁsimizde ilerlemek
zaman zaman toplantılar yapmak
karşılıklı belirlenen lokasyonları
kullanmak

NE

ZAMAN

Siz hazırsanız hadi başlayalım!
keza biz beklemeyi de
bekletmeyi de SEVMİYORUZ!

@
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Artık Bizi Tanıyorsunuz
Adres Koru Evleri / İstanbul
+90 850 303 1924
+90 538 411 4151
+90 541 611 4151
bilgi@pikupmedya.com
B�ze Ulaşın

