
WEB SİTE TASARIMI



Bir Web Sitesine Sahip Olmak

Web Sitesi firma, kurum ve işletmelerin dijital ortamda görünen yüzünün
temelidir. Firmanızın ,kurumunuzun veya işletmenizin çevrimiçi ortamdaki
mağazasıdır. 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 %68'den fazlasını
oluşturuyor. Siz de işletmenizin kapılarını dijital dünyaya açın, her gün daha
çok kazanmanın tadını çıkarın. 

www.antalyamedyaajans.com

https://www.ranktracker.com/tr/blog/5-ways-to-boost-sales-on-your-online-business/


ALAN ADI ÜCRETİ
BİZDEN

01.
WEB BARINDIRMA
(HOSTING)

02.
GÜVENLİK
SERTİFİKASI (SSL)

03.

ARAMA
MOTORLARI KAYDI

04.
TASARIM SÜRECİ
İÇERİK GİRİŞİ

05.
TEKNİK DESTEK
06.

Bizi tercih ettiğinizde, 1 yıl
alan adı kayıt ücretini biz
ödüyoruz.

Bizi seçtiğinizde, web
sitenizin 1.yıl web hosting
ücretini biz karşılıyoruz.

Web sitenizin güvenlik
sertifikasını ( SSL ) ilk yıl
ücretsiz sağlıyoruz.

Web Sitenizi arama motorlarına
(google, yandex,bing) kaydını
gerçekleştiriyoruz.

Web siteniz tasarlanırken
içerik girişlerinizi sizin için biz
sağlıyoruz

Web sitenizle ilgili yaşadığınız
tüm teknik sorunlarda
yanınızdayız.

BİZİ TERCİH ETTİĞİNİZDE;



WEB SİTENİZ
HAZIRLANIRKEN;

MOBİL UYUMLULUK
Siteniz, farklı cihazlardan giriş yapan
kullanıcılar tarafından aynı
görünecek şekilde tasarlanır.

KOLAY KULLANIM
Sitenizi ziyaret eden kullanıcıların
hedeflerine hızlı ve kolay yoldan

ulaşmasını sağlayacak, kullanıcı
deneyimini ön planda tutan bir

tasarım yapılır.

MODERN BİR
ARAYÜZ TASARIMI
Sitenizin ara yüzü, kullanıcıların
sitenizde vakit geçirmekten
keyif alacakları şekilde
tasarlanr.

SEO OPTİMİZASYONU
Sitenizi tasarlarken

bulunurluğunuzu
kolaylaştırmak ve satış

potansiyelinizi arttırmak için
seo alt yapısı kullanmaktayız.



PROJELERİMİZ 100'LERCE SEKTÖRDE 
1000'LERCE WEB SİTESİ

www.antalyamedyaajans.comantalyamedyaajans





www.grafenyapi.com





www.phigroupltd.com





www.cinardoganinsaat.com





www.vahidyapinsaat.com.tr





www.serasinsaat.com





www.gokdemirgrupantalya.com

3 dilde (İngilizce, Rusça, Türkçe) web site tasarımı. 





www.zirveyapiyalitim.com





www.verayalitim.com





www.hzrtelcit.com





www.gulenhirdavat.com





www.aluminyumefg.com





www.alperencihancetinkaya.com





www.alperenerol.av.tr





www.eringinhukuk.com





www.ankapsikolojimerkezi.com





www.beyond.org.tr





www.beyondpsikoloji.com





www.psikologgulcankurt.com





www.psikologdogantura.com





www.psikologbatuhantigli.com.





www.bahattinbaykal.com





www.diyetisyenrumeysaturk.com





www.hayatintadiicin.com





www.severspor.com





www.rockfit.com.tr





www.teleworldservices.com





www.teletercume.com





tr.bcnconsulting.co





www.ingilizkulturisparta.com





www.elektron-lab.com





www.elektronlazerkesim.com





www.ankarakargoambar.com





www.ankaraantalyaambari.com





www.bodrumsubzeroyetkiliservisi.com





www.medyatekhaber.com





www.asrhaber.com





www.nedyme.com





www.lunateknoloji.com.tr





www.yildizguzellik.com





www.enbeautyisparta.com





www.lavendambeauty.com





www.goldoffice.com.tr





www.eliaofficem.com.tr





www.vivomediajans.com.tr





www.antalyamedyaajans.com.tr





www.droneantalya.net





www.ispartaproduksiyon.com



İşletmenizin ihtiyacı olan dijital
çözümler üretiyoruz. 

 
Birlikte büyümek için ilk adımı

atın.

antalyamedyaajans

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

www.antalyamedyaajans.com




