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KUARK NEDİR?

Bir zamanlar bilimciler, atomun bölünemez 
olduğunu kabul ediyorlardı. 1900’lü yılların 
başında atomların, nötron, proton ve 
elektronlardan oluştuğu keşfedildi. 

Elektronların temel bir yapı taşı olduğu kabulü Elektronların temel bir yapı taşı olduğu kabulü 
ise kısa sürdü. Fizikçiler, proton ve nötronların, 
kuark denen daha küçük parçacıklardan 
oluştuğunu 1960'larda fark ettiler.
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KUARKLARIN YOLCULUĞUNDAN 
İLHAM ALDIK.

Yeni keşiflerin baş döndürücü bir hız kazandığı; su yüzüne 
çıkan bilgilerin, kimi zaman eski bilgileri geçersiz kıldığı bir 
çağda yaşıyoruz. Bu nedenle yeniliklere açık, her zaman 
araştıran ve kendini geliştiren bir ekip ile çalışıyoruz.

Tıpkı kuarkların bir bütünün parçaları olması gibi, kendimizi Tıpkı kuarkların bir bütünün parçaları olması gibi, kendimizi 
markanızın bir parçası olarak görüyoruz. İşimizi taleple 
başlayıp iş teslimiyle biten bir süreç olarak değil, “çözüm 
ortaklığı” olarak görüyoruz.

Tıpkı kuarkların tek başlarına, izole bir şekilde var olmamaları Tıpkı kuarkların tek başlarına, izole bir şekilde var olmamaları 
gibi, biz de bir ekip olduğumuzun bilinci ile hareket ediyoruz. 
Herkesin uzmanı olduğu alanda ürettiklerini birleştirerek bir 
bütünü oluşturuyoruz.
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BİZ KİMİZ?

Biz bilgi çağının ortasında dünyaya gelen, teknolojinin gündelik hayatlarımızın belirleyicisi 
olduğuna inanan uzman ve dinamik bir ekibiz.

Markalar için sadece fiziksel dünyada varlık göstermenin yeterli olmadığı, dijital varlığın marka 
açısından hayati öneme sahip olduğu günümüzde dijital varlığınızı inşa etmeye talibiz.
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NASIL BİR HİZMET 
SUNUYORUZ?

- Profesyonel Web Sitesi Tasarım ve Yazılımı

- Arayüz ve Kullanıcı Deneyimi Tasarımı (UI & UX)

- Mobil Uygulama Geliştirme

- Sosyal Medya Hizmetleri (SMO & SMM)

- Arama Motoru Optimizasyonu (SEO)- Arama Motoru Optimizasyonu (SEO)

- Google Ads ve Online Reklam Danışmanlığı
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PROFESYONEL WEB SİTESİ TASARIM 
ve YAZILIMI

Orta ve büyük ölçekli projelerde  uzmanlaşmış yazılım ve 
tasarım ekibimiz ile ihtiyaçlarınıza en uygun web sitesi ve 
uygulamaları hayata geçiriyoruz.

Sosyal Medya Hizmetleri
(SMO ve SMM)(SMO ve SMM)

Sosyal medya hesaplarınızı size en yüksek faydayı 
sağlayacak şekilde yönetiyoruz. Yönetim ve optimizasyon 
dışında marketing hizmeti de veriyoruz.
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ARAMA MOTORU OPTİMİZASYONU
(SEO)

Sunduğunuz ürün ve hizmetler internette aratıldığında 
potansiyel alıcılarınızın rakiplerinizden önce sizi 
bulabilmesini sağlıyoruz. 

GOOGLE ADS ve 
ONLİNE REKLAM DANIŞMANLIĞIONLİNE REKLAM DANIŞMANLIĞI

Ücretli dijital reklamlarınız için detaylı planlama ve süreç 
boyunca optimizasyon, takip ve raporlama hizmeti 
veriyoruz.
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“İtibar kazanmak 20 yıl alır; ama o itibarı silmek için beş 
dakika yeter.” 

-Warren Buett
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Markanızı tanıtarak daha genişi bir kitleye mi ulaşmak istiyorsunuz?  Müşteri sadakatini arttırarak 
satışlarınızı yükseltmeyi mi hedefliyorsunuz? Belki de başlı başına bir marka olacak bir uygulama 
fikriniz var. Bize ne düşlediğinizi anlatın.

1- HAYALİNİZ NEDİR?            İLK GÖRÜŞME

Sizin istek ve ihtiyaçlarınızı öğrendikten sonra araştırma sürecimiz başlıyor. Hayallerinizi gerçeğe 
dönüştürmek için neler yapabiliriz? Yapabileceklerimizi en bütçe dostu hale nasıl getirebiliriz? Peki 
rakipleriniz neler yapıyor? Hedef kitleniz sizden neler bekliyor? 

2- NASIL GERÇEKLEŞTİRİRİZ?            ARAŞTIRMA
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Araştırmamızın ardından sizin için neler yapmak istediğimizi yazılı ve fiyatlandırılmış olarak size 
sunuyoruz. Tercihen yüz yüze görüşerek size sunduğumuz hizmet veya ürünü detaylı şekilde 
anlatıyoruz.

3- AİLENİZİN BİR PARÇASI OLABİLİR MİYİZ?            TEKLİF

Hayata geçirilecek ürün veya hizmet konusunda hemfikir olduğumuz anda çalışmaya başlıyoruz ve 
oraya çıkan ürünü erken aşamalarda mutlaka size sunuyoruz. Sizinle yapmayı planladıklarımız 
üzerinden değil, yaptıklarımız üzerinden konuşmayı tercih ediyoruz.

4- SİZİN İÇİN NELER YAPIYORUZ?            SUNUM
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Her ne kadar kendimizi “yaratıcı ajans” olarak tanımlasak da, yaratıcılığımızın bizi iş dünyasının 
gerçeklerinden koparmasına izin vermiyoruz. İşimizi, bir iş anlaşmasının gerektirdiği disiplin ve 
ciddiyet ile tamamlıyor, vaktinde ve eksiksiz teslim ediyoruz.

5- İŞTE SİZİN İÇİN YAPTIKLARIMIZ!            İŞ TESLİMİ

İçerik yönetimi, güncelleme ve teknik bakım hizmetlerimiz ile iş tesliminden sonra da yanınızda olup 
sizlere destek vermeye devam ediyoruz.  

6- BAŞKA BİR ARZUNUZ?            DESTEK
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“Online Reklam bütçesi keyfi bir gider kalemi değil,
ölçülebilir ve kritik bir yatırım kalemidir.” 
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REFERANSLARIMIZ
HİZMET VERDİĞİMİZ BAZI MARKALAR
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