MediaClick Web Tasarım Hakkında
MediaClick, Gen Medya A.Ş. bünyesinde yer alan, “Bütünleşik Dijital İletişim Ajansı” dır. Biz bu
kelimeyi özellikle kullanıyoruz. Zira, bir web projesinin başarısının sadece güzel bir tasarım
olmadığını biliyoruz.
Gururla söylüyoruz ki, bir web projesinin oluşturan ana unsurları kendi iç ekibimizle
üretebiliyoruz. Üretim departmanımızda, art direktörler, grafikerler, yazılımcılar ve editörler
bulunmakta... Böylece her türlü web projesini üretebilecek bir kapasiteye sahibiz.
İşimiz sadece üretmekle bitmiyor. Bu sebeple bünyemizde farklı dikeylerde derinleşmiş dijital
pazarlama uzmanları da barındırıyoruz. Google Adwords uzmanları, seo uzmanları, sosyal
medya uzmanları web projenizin başarıya ulaşması için ter döküyor.
İlgili hizmetleri de farklı markalarımızla müşterilerimize sunuyoruz. Birçok markamız alanında
Türkiye’nin en başarılı markaları oldu.
MoreClick, Türkiye’nin Google Adwords Qualified Company sertifikalı ilk 2 ajansından biridir.
Google’a ödenen yıllık 400.000 USD ve yeterli uzman barındırma şartı ile verilen bu sertifikayı,
Moreclick 2006 yılında almaya hak kazanmıştır.
Klinik ise Türkiye'nin ilk sosyal medya ajanslarından ve en renklilerinden biri. İşe alım için
açtığımız mini web sitesi, bu videomuza gelen cevap video ve yeni yıl kutlama video muz çok
konuşuldu. Hatta sitemize gelen cevap CV videosu CNN Turk ve birçok kanalda haber oldu.

İş Süreçlerimiz
Projenizi 5 adımda hazırlıyoruz.
1. Keşif
İhtiyaçlarınızı, hedeflerinizi, müşterilerinize olan yaklaşımınızı ve diğer tüm yönlerinizi
sizden dinliyoruz.
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2. Planlama
İhtiyacınız olan projenizi kendi yaklaşımımız ve yorumumuzu katarak planlıyor ve test
ekranlarını size sunuyoruz.
3. Üretim
Belirlediğimiz demo ekranlara sadık kalarak projenizi kodluyoruz.
4. Test ve Yayın
Projenizde gerekli tüm testleri yaptıktan sonra yayına geçiriyoruz.
5. Bakım & Güncelleme & Tanıtım
Yayın sonrası projenizin canlı ve aktif kalması için tüm güncelleme işlerini aylık
güncelleme anlaşması kapsamında üstleniyoruz. Web sitenizi, markanızı tanıtmak ve
web sitenize ziyaretçi çekmek için gereken tüm tanıtım çalışmalarını planlıyoruz.

Görsel Tasarım
Tasarımınızı yaparken aşağıdaki özelliklere dikkat ediyoruz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kurumsal kimliği en iyi yansıtan güçlü dizayn
Alt sayfalara kolay erişilen link ve menü yapıları
Kimliğe uygun renkler, modern çizgiler
Görsel olarak ziyaretçileri etkileyen grafikler
Trend font kullanımları
Ziyaretçiyi yönlendiren kullanışlı alanlar

Teknoloji
Web sitesini aşağıdaki standartları dikkate alarak kodluyoruz.
1. W3 uluslararası kurallara uygun, arama motorları ile uyumlu HTML 5 ve CSS 3.0
kodlama
2. Sosyal Medya araçları ile bütünleşik yapı (Facebook beğen, twitter butonları)
3. Arama motorları ile %100 uyumlu SEO altyapısı
4. Site içi hareketlerin, sliderların flash değil java, jquery ile
hızlı ve her cihazda açılan şekilde yapılandırılması
5. Web sitenin her cihazda sorunsuz ve eksiksiz
görüntülenebilmesi (ipad, iphone, netbook vb.)
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6. Web sitesinin eski tarayıcılarda da uyumlu şekilde açılmasını
sağlayan uyumlu kod sistemi

SEO Optimizasyonu
Arama motorlarının, web sitesini kolay bulmasını sağlayan, web sitesi içinde yapılan teknik
çalışmalardır.
Site içi optimizasyon, 20’den fazla çalışmayı kapsar ve sitenin html yapısı kodlanırken doğru
şekilde yapılandırılırsa, web sitesi arama motorlarında zaman içerisinde doğal sonuçlarda
yükselme başarısı gösterir ve web sitenin ziyaretçi trafiği artar.

Sosyal Medya Entegrasyonu
Web sitenizi, sosyal medya hesaplarınıza bağlamak, hem sitenizin ve sayfalarınızın paylaşımını,
dağılımını kolaylaştırır, hem de takipçilerinizin artmasını sağlar.
Haber, galeri, ürün gibi sayfaların altlarına entegre edilmiş beğen, paylaş, +1 gibi sosyal medya
butonları sayesinde, sitenize giren ve ilgili sayfayı beğenen kişinin tüm arkadaşları ve takipçileri
de o sayfadan haberdar olur. Böylelikle web siteniz doğal yollardan daha çok trafik ve ziyaretçi
kazanır.
Arama motorları, diğerine göre daha çok paylaşılan ve beğenilen sayfaları daha değerli kabul
eder ve SEO puanınız yükselir.

İçerik Yönetim Sistemi
MediaPress®, Firmasının geliştirmiş olduğu bir üründür. Müşterinin, web sitesini yönetmesine
ve sitesinde haber, yazı, fotoğraf gibi içeriklerde kolayca güncelleme yapabilmesine olanak
tanıyan, güvenli, pratik ve ileri seviye gelişmiş bir içerik yönetim sistemidir. Web sitesi ziyaretçi
istatistikleri ve web sitesinden gelen mesajlar da bu sistemde toplanır. Ara yüzü mobil
uyumludur ve müşterinin her yerde telefonundan da web sitesi takibi, izleme ve güncelleme
yapabilmesine olanak tanır.
Web sitesi tamamlanıp yayına girdikten sonra müşteriye 1 saatlik MediaPress® eğitimi verilir.
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Responsive Tasarım
Web sitenizin, cep telefonundan ya da tablet bilgisayarlardan yapılan ziyaretlerde, küçük
ekranlara özel şekilde kullanıcıya daha
kolay ve kullanışlı görünmesini sağlayabilirsiniz.
Günümüzde mobilden web site ziyaret oranları %25 seviyelerine yükseldi ve daha da artacak.
Şimdiden “Responsive web tasarım” yaptırarak yatırımızı yapın, mobil ziyaretlere uyumlu bir
web siteniz olsun.

Sosyal Medya Hesap Yönetimi
Facebook, twitter, instagram, linkedin, youtube ve daha bir çok sosyal mecrada ne kadar
etkilisiniz ? Yeteri kadar takipçiniz var mı? Markalar için günümüzün olmazsa olmazı sosyal
medya kanallarını profesyonel bir ekibin yönetmesini ister misiniz ?
Yaratıcı ekibimiz, sizin için haftalık, aylık paylaşım planları hazırlayıp görsel yarışmalar
düzenliyor, sosyal medya takipçilerinizi arttırıp markanızı bu mecralarda konuşturuyor, marka
bilinirliğini arttırıyor, gelen soruları yanıtlıyor, markanızı 360 derece yönetiyor.

Google Rehber Kayıtları
Firmaların Google maps’te firma adı ile arama yapıldığında bulunmasını sağlayan kayıtların ve
başvuruların yapılması işlemidir. Birçok firma kendi web sitelerinde Google maps kullandığı
halde firma adı ile yapılan aramalarda çıkmamakta. Arama yapanlar için prestij ve adresin kolay
bulunması için önemli bir kayıt işlemidir. Ayrıca Google maps navigasyon amaçlı da kullanıldığı
için firma konumunun bulunmasını/yol tarifi gibi imkanlar sağlar.
Firmanızın Google Rehber’de kayıtlı olup olmadığını öğrenmek için https://maps.google.com/
adresine girip arama kutusuna firma adınızı yazıp bulunurluğu test edebilirsiniz.
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Reklam Danışmanlığı
MediaClick olarak müşterilerimizin yanında sadece web sitesinin yapımında değil, sonrasında
da yer alıyoruz. Web sitesinin yapımı uzun bir yolda atılmış sadece ilk adım. Arama motorları ve
sosyal medyada başarı sağlamak için hem web sitesinin yapısı hem de bu mecralarda yapılacak
olan aksiyonlar için uzman ekibimiz, müşterilerimizin yanında...

E-Mail Marketing
Web sitenize “e-bülten’e kayıt ol” modülü ekleterek ziyaretçilerinizin ad, soyad, e-posta gibi
bilgilerini web sitenize kaydetmesini sağlayabilirsiniz. Daha sonra markanızla ilgili herhangi bir
duyuruyu ya da haberi e-bülten müşterilerinize her ay birkaç kez toplu gönderim yaparak,
markanızı hatırlatır, o kişilerin sizden haberdar olmasını sağlar ve ziyaretçilerle etkileşim
yaratabilirsiniz.
Peki ziyaretçilere toplu bülten gönderimini üst seviye gelişmiş bir performans sistemi ile
ölçerek, spam filtrelerine takılmadan göndermek ve geri dönüşleri ölçümlemek ister misiniz ?
(Bülten’i kaç kişi okudu, kaç kişi tıkladı, nereye tıkladı, bülten üyelerinin fotoğrafları gibi detaylı
ölçümlemeler ve bilgiler)
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