


Dijital reklam ajansı olan Adjans, 2002 yılında dijital dünya sektörüne giriş 
yapmış ve sektörde hızla yükselerek adını duyurmuş prestijli bir kuruluştur. 

Markanızı hem gerçek dünya´da hem de dijital dünya´da konumlandıran, 
müşterilerinize online ve offline interaktif deneyimler yaşatan, marka algınızı ve müşteri 
sadakatini hedefleyen, dijital çağı yakalamış yeni nesil ajanstır.

2011 yılında yeni konsepti ve büyüyen ekibiyle şu anki yüzüne kavuşmuştur. 

Adjans, markanızı hedefine yakınlaştırır. Bütünleşik deneyimler yaratır, içerikler 
üretir. Web yazılımı ve tasarımı, kurumsal kimlik çalışmaları, sosyal medya hesap, kriz ve 
itibar yönetimi, mobil uygulamalar, CRM ve ERP yazılımları, internet reklamcılığı, medya 
satın alma ve elektronik yazılımı, gömülü sistemler konularında hızlı ve yaratıcı çözümler 
sunar.
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Neler Yapıyoruz

Sosyal Medyada konumlandırma, içerik, şikayet 
ve kriz yönetimi stratejilerinizi geliştiriyoruz.

Düzenli içerik paylaşımı yapıyor, topluluklarınızı 
yönetiyoruz. Periyodik raporlar ve analizlerle hem kendi 
markanızın hem de rakiplerinizin sosyal medyadaki 
konumunu daha net görmenizi sağlıyoruz.

İnteraktif kampanyalar hazırlıyor, online ve offline 
etkileşimler yaratıyoruz.

Sosyal medyanın fenomenleri, kanaat liderleri ve 
alanında uzman kişileri ile markanızı dijital anlamda 
geliştirecek kampanyalar planlıyor ve yürütüyoruz.

Sosyal Medya Hesap / İtibar Yönetimi



Sosyal Medyada uygulamaları mecralar üzerinden 
kullanıcıların yararlanabileceği, farklı iletişim biçimlerini 
kapsayan kampanya ve modüllerden oluşmaktadır. Firmanız 
için doğru sosyal medya uygulamasının geliştirilebilmesi için 
öncelikle stratejinizin doğru belirlenmesi gerekmektedir.

Doğru konseptler ve kitleler belirlenerek, günümüz 
teknolojisini en üst düzeyde kullanarak, uygulamanızı tecrübeli 
yazılım ekibi ile geliştiriyoruz.

İlgili sosyal medya mecrasına entegre edilmesi 
tamamlandıktan sonra ise test aşamasına geçiyoruz. Yazılım 
tamamlandıktan sonra en önemli aşamalardan birisi de test 
aşamasıdır. Uygulamanız, sosyal mecralar ile kavuşmadan 
önce testleri gerçekleştirip kusursuzluğundan emin olduktan 
sonra uygulamanızı kullanıma hazır hale getiriyoruz.

Sosyal Medya Uygulamaları
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Kurumsal kimliğinizin en önemli göstergesi olan 
logonuzun renkleri ile birebir örtüşen, modern grafik 
tasarımı ile bütünleştirilmiş, göze hoş gelen web tasarımı 
yapıyoruz.

Kurumunuzun ya da markanızın ihtiyacına göre 
alt yapı ve tasarımlar hazırlıyoruz. Markanızın prestijini ve 
kullanıcı deneyimine maksimum katkı sağlayacak 
arayüzleri, kendinize ait özel bir içerik kontrol yazılımı ile 
harmanlıyor, size şık, kullanımı kolay, hızlı ve arama 
motorlarına uyumlu web siteleri hazırlıyoruz. Web sitenizin 
hem görsel, hem de içerik yönünden güncel ve canlı 
kalmasını tercih ederseniz aylık bakım hizmeti de veriyoruz.

Web Sitesi Tasarım / Yazılım
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Müşterilerinizle dijital dünyada ya da gerçek 
dünyada farklı marka deneyimleri yaşatmanız için 
transmedya kullanımlı dijital projeler, viral videolar, online-
offline entegre advergame’ler, pazarlama oyuncakları, 
arttırılmış gerçekçilik uygulamaları yapıyoruz.

Gerçek dünya´da olduğu kadar, dijital dünya´da
etkileşiminizde olan kullanıcılarda dijital-gerçek pozitif 
izlenimler bırakıyor, marka imajı ve marka sadakati 
oluşturuyoruz.

Dijital Kampanyalar
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Günümüzün en popüler teknolojik cihaz 
yazılımları olan Android ve iOS telefonlar üzerinde 
çalışacak, iş alanınıza uygun her türlü uygulama geliştirme 
hizmetini vermekteyiz.

Büyük ekranın avantajını kullanarak 
hazırladığımız iPad uygulamalarıyla tablet kullanıcılarınıza, 
görsel olarak oldukça zengin uygulamalar sunarak, 
bambaşka deneyimler yaşatabilirsiniz.

Mobil IOS ve ANDROID Uygulamalar
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Arama motoru kriterlerine göre doğru yapılmış, 
Arama Motoru Optimizasyonu etkili online marketing için 
eçin en önemli noktadır. Büyük arama motorlarında, arama 
sonuçlarının ilk sıralarında bulunmak, sitenizin çok sayıda 
kullanıcı tarafından ziyaret edilmesini garanti eder.

Doğru ve arama motorlarının kriterlerine uygun 
yapılmış arama motoru optimizasyonu ziyaretçi sayınızı ve 
ziyaretçi kalitenizi arttırır.

Arama Motoru Optimizasyonu (SEO)
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Google Adwords ile ile Google arama motorunun 
ilk sayfasında bulunursunuz. Potansiyel müşteriler, 
AdWords reklamı yapan siteye tıklama ile ulaşmaktadır. Bu 
sayede kullanıcılar, sunulan ürün hakkında hızlı bir şekilde 
bilgi edinebilir ve gerekli satın alma işlemini yapabilir. 
AdWords için Google şirketine ödenen bedel Google 
AdWords yoluyla kazanılan tıklama sayısına bağlıdır.

Facebook Ads ile Türkiye’de hedeflediğiniz 
kullanıcılara direkt ulaşırsınız. En çok Facebook üyesi 
bulunan ülkeler listesinde 6. sırada yer alan Türkiye’nin 34 
milyon kullanıcısı var. Facebook, sadece genç nüfusu değil, 
internete ve teknolojiye ilgi duyan kariyer sahibi insanları 
da kendi bünyesinde barındırıyor. Reklamınızın bir sosyal 
ağ üstünden yayımlanması firmanızın veya ürünlerinizin 
daha kolay dilden dile yayılmasına yol açar.

Reklam Yönetimi
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Çizgi altı reklam çok daha spesifik bir alanda top 
koşturduğu için aksine çok daha yaratıcı olmak zorundadır. 
Bu sebeple tüm deneyimlerimizi BTL ile size sunuyoruz.

• Ambalaj Üstü Reklam Uygulamaları
• Market Rafı Uygulamaları
• Dijital Medya Uygulamaları
• Giydirme Tasarım Uygulamaları
• Event Organizasyonları
• Promosyonal Etkinlikler
• Basılı Materyaller

İş kolları için BTL tasarımlarınızı hazırlıyoruz.

BTL/Basılı İşler Tasarım (Below The Line Activities)
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