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? Kurumsal Kimlik
Logo tasarımı, Kartvizit Tasarımı, Zarf
Tasarımı, Antetli kağıt tasarımı, Sticker
tasarımı, Klasör ve Dosya Tasarımı v.b

Web Site Tasarımı
Kurumsal Firma Web Sitesi, E-Ticaret
Sitesi,  Özel Tasarım Web Site

Seo Hizmeti
Site İçi Seo, Yerel Seo, Teknik Seo

Prodüksiyon
Drone Çekimi, Tanıtım Filmi Çekimi,
Reklam Çekimi

Dijital Reklam Çalışması
Google Reklamları, Gmail Reklamları,
Yandex Reklamları, Twitter Reklamlar,
Youtube Reklamları, İnstagram
Reklamları.

Sosyal Medya Yönetimi
İçerik Tasarımı, Gönderi Planlama,
Reklam Yönetimi.
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Tanışalım
2017 yılında Vivo Medya Ajans adıyla Isparta'da hizmetlerine başlayan ajansımız, Antalya
Medya Ajans olarak Antalya'da da aktif şekilde çalışmaktadır. Web Tasarım, Seo
Çalışması, Sosyal Medya Çalışmaları, Prodüksiyon, Drone Çekimi ve Tanıtım Filmleri gibi
profesyonelliğimizi kanıtlayan hizmetlerle yurt içi ve yurt dışında birçok firmaya destek
vermekteyiz.

Antalya Medya Ajans olarak sadece işletmenize özel web sitesi tasarlamakla kalmıyor,
profesyonel seo çalışmalarımız ile yeni müşteriler elde etmenizi sağlarken, sosyal medya
hesaplarınızın için de yaratıcı ve profesyonel içerikler üretiyoruz.



Kurumsal Kimlik; firmaların, işletmelerin ve kuruluşların hem şirket içinde hem de şirket dışındaki
imajını temsil eden kavram, yani şirketin kimliğidir. Bir başka deyişle kurumsal   kimlik firmanın
görünen yüzüdür. Planlı, doğru ve kaliteli bir kurumsal kimlik tasarımı hedefe başarılı bir şekilde
ulaşılmasında oldukça önemli bir rol oynar. Aynı zamanda hedef kitle ile iletişimi ve etkileşimi
olumlu yönde etkiler.

Antalya Medya Ajans olarak kurumsal kimlik hazırlama süreçlerimiz firma ve işletmelerin ihtiyaç
ve taleplerine göre değişmektedir. Ancak süreç genel olarak şu şekilde işlemektedir;  firma
özelliklerinin belirlenerek bir plan hazırlanması, firmanın özelliklerine ve ihtiyacına uygun olarak
hazırlanan logoları firmanın tercihine sunmak, firmanın talep ettiği değişiklikler ve eklemeler ile
diğer adımların belirlenmesi, kartvizit antetli kağıt gibi çalışmaların firmanın onayına sunulması,
revizeler ile tasarımın son halini alması ve son onaydan sonra baskı işlemine geçilmesi. 

Kurumsal Kimlik
"Markanızın imajını oluşturun ve keşfedin."
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Web Sitesi, firma, kurum ve işletmelerin dijital ortamda görünen yüzlerinden biridir. Web Sitesi
Tasarımı, bir sitede yer alan görsel ve metin gibi içeriklerin tasarlanması ve düzenlenmesidir.
Antalya Medya Ajans, kişilerin tercihine ve amaca uygun bir şekilde profesyonel bir web sitesi
tasarımı hazırlamaktadır.

Eğer işletmenizi, ürününüzü ya da hizmetinizi internet ortamına sunmak istiyorsanız bir web
sitesine ihtiyacınız var demektir. Antalya Medya Ajans ekibi olarak, işletmenizin ihtiyacı olan web
site tasarımını profesyonel bir şekilde yapmakta ve dijital dünyadaki varlığınızı en iyi şekilde
ortaya koymanızı sağlamaktayız.

Unutmayın;
Çevrimiçi satışlar artık çoğu işletme için tüm satışların %50'den fazlasını oluşturuyor. Siz de
işletmenizin kapılarını dijital dünyaya açın, her gün daha çok kazanmanın tadını çıkarın. 

Web Site Tasarımı
"Dijital dünyadaki varlığınız."
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https://www.ranktracker.com/tr/blog/5-ways-to-boost-sales-on-your-online-business/


www.enbeauty.com.tr



www.eliaofficem.com.tr







www.psikologgulcankurt.com





www.phigroupltd.com







100'lerce Sektörde
1000'lerce Web Sitesi



Seo (arama motoru optimizasyonu) çalışmaları, web sitesini herhangi bir web sitesinin önüne
geçirerek internet aramalarında üst sıralara yerleşmesine yardımcı olur. Bu da düzenli ve
kurumsal bir çalışma ile yapılmaktadır. Web sitenizin zayıf bir SEO yapısına sahip olması,
müşteri artışının önündeki en büyük engellerden biridir.

Antalya Medya Ajans olarak işletmenizin arama motorunda bölgesel ya da ülke geneli
aramalarda 1. sayfa sıralamasında yer alması için web siteniz üzerine optimizasyon
çalışmaları yapmaktayız. Web site ve rakip analizlerimiz ile ilgili anahtar kelime doğrultusunda
SEO çalışma planı sunmaktayız. Teknik seo, iç seo, dış seo, backlink ve diğer tüm seo alt
çalışmalarımızda müşterilerimize her aşamada aylık düzenli olarak rapor sunmaktayız. Şeffaf
ve net bir çalışma prensibi ile, web sitenizin üst sıralamalarda yer almasını sağlamaktayız.

Seo Hizmeti

"Hedefinizi 12'den vuralım."
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Web Sitesi Kurulumu ve Seo Çalışması Yaptığımız
Bazı Sitelerin Performans Sonuçları



Anahtar  Kelime Aramalarındaki Bazı Sonuçlarımız

ısparta ultrason aramasında 519.000 sonuç arasında
1. sıradayız.

ısparta ayrıntılı ultrason aramasında 493.000 sonuç
arasında 1. sıradayız.

ısparta ultrason ısparta ayrıntılı ultrason
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Anahtar  Kelime Aramalarındaki Bazı Sonuçlarımız
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antalya ankara ambar aramasında 1. sıradayız. muğla endüstriyel servisi aramasında 1. sıradayız.

antalya ankara ambar muğla endüstriyel servisi 



Anahtar  Kelime Aramalarındaki Bazı Sonuçlarımız

turgutlu psikolog aramasında 295.000 sonuç
arasında 1. sıradayız.

adıyaman trafik sigortası aramasında 1.730.000 sonuç
arasında 1. sıradayız.

turgutlu psikolog adıyaman trafik sigortası
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antalya ofis malzemeleri

antalya ofis malzemeleri aramasında 4.560.000 sonuç arasında 
 sahibinden.com'dan sonra 1. sırada, haritalarda ise ana sayfadayız.
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ısparta çince kursu aramasında 144.000 sonuç
arasında 1. sıradayız.

ısparta çince kursu

ısparta dil kursu aramasında 292.000 sonuç
arasında 1. sıradayız.

ısparta dil kursu
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Prodüksiyon medya ve tanıtıma yönelik görsel çalışmalar ile sanatsal yapımları
kapsayan geniş bir hizmet alanıdır. 

Antalya Medya Ajans olarak Prodüksiyon alanında firmalara tanıtım filmi, dijital
reklam video çalışmaları, drone çekimi hizmetleri sunmaktayız. Bu hizmetleri
sunarken proje bazında veya süreli anlaşmalar ile çalışma süreçleri
yürütmekteyiz. 

Prodüksiyon Hizmeti

"İşinize hareket katıyoruz."
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Seraş İnşaat



Seraş İnşaat Tanıtım Filmi

izlemek için tıklayınız.



Office'm Tanıtım Filmi

izlemek için tıklayınız.



Fiat Pürlü Tanıtım Filmi

izlemek için tıklayınız.



Sosyal Medya Yönetimi
Sosyal medya, firmanızın, işletmenizin ya da markanızın bir kişiliğe bürünüp insanlarla
birebir iletişime geçtiği ve sosyalleştiği yerdir. Sahip olduğunuz marka, firma ya da
işletmenin hedef kitlenize ulaşabilmesi için sosyal medya kanallarını etkin bir şekilde
kullanmanız oldukça önemlidir. Sürekli olarak yapılan dikkat çekici içerikler sayesinde,
müşteriyi web sitesine çekmek çok daha kolay bir şekilde gerçekleşir.

Antalya Medya Ajans Sosyal Medya Ekibi olarak markanızın sahip olduğu kimlikle uyumlu,
mesajlarınızın hedef kitlenize daha etkin şekilde ulaşmasını sağlayacak içerikler
hazırlıyoruz. Sosyal medyada en etkili stratejiler oluşturarak, markanızı, hizmetinizi, ya da
ürünlerinizi tanıtıyoruz. Sektörünüz ile ilgili dijital platformlarda bulunan potansiyel
müşterilerin ilgi ve dikkatlerini çekmek için çalışırken, tüm sosyal mecralarda markanızın
bilinirliğini arttırıyor ve süreci yönetiyoruz. Kısaca; hikaye, gönderi ve kampanyalarınızı
tasarlıyoruz, aylık paylaşımlarınızı planlıyoruz ve sosyal medyada reklam
kampanyalarınızı yönetiyoruz.

""Bırakın markanız sosyalleşsin."
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Feed Düzeni



Dijital Reklam Çalışmaları
Dijital reklamcılık, ürünlerinizin ve hizmetinizin hedef kitlenize ulaşmasını sağlayan önemi
ve etkisi yadsınamayacak bir mecradır. Dijital reklamlar marka, firma ve işletmelerin
isimlerini duyurarak bilinirliliklerini arttırmak ve potansiyel müşterilerine ulaşmak için
kullandıkları bir yöntemdir. Bir uzman tarafından yapılan başarılı bir reklam yönetimi
hizmetinizi ya da markanızı rakiplerinizin önüne geçirip kazancını arttırmanızı
sağlarken; uzman olmayan kişiler tarafından yapılan reklam yönetimleri markanıza
çok büyük ve telafi edilmesi zor zararlar vermektedir.

Sektörlere ya da hizmetlere göre kampanya süreçleri farklılık gösterdiğinden dolayı
Antalya Medya Ajans olarak işinizi ve sektörünüzü en ince hatlarına kadar inceleyip rakip
firmaları da göz önünde bulundurarak en ideal reklam stratejileri geliştirmekteyiz. Reklam
yayınınız süreci doğrultusunda kampanyaların elde ettiği performans verilerini arttırmak
için sürekli takipte kalmakta ve optimizasyonunu sağlamaktayız.

"Reklamın iyisi kötüsü olur."
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antalya sosyal medya uzmanı armasında yer alan
google ads reklamımız
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antalya sosyal medya ajansı armasında yer alan
google ads reklamımız
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antalya sosyal medya yönetimi armasında yer alan
google ads reklamımız

antalya reklam ajansı armasında yer alan google
ads reklamımız



Referanslarımızdan Bazıları
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İşletmenizin ihtiyacı olan dijital
çözümler üretiyoruz. 

 
Birlikte büyümek için ilk adımı

atın.

antalyamedyaajans

0537 439 84 86
Gaz� Mahalles� 6610 Sokak No.5/A
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