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Yüksek müşteri memnuniyeti ile 
Türkiyenin en çok firma ile çalışan ve en 
yüksek cirolu 3 ajansından biri oldu.

AdresGezgini A.Ş. İzmir Yüksek Teknoloji 
Enstitüsü, Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde 3 
Elektronik Mühendisi Akademisyen tarafından 
kuruldu.

Ekip 35 kişiye, müşteri sayısı 
10.000'e ulaştı.

Platin Ajans, Europe All-Star ve 
Global All-Star Ödülleri 
kazanıldı. 

Ekip 50 kişiye çıktı, Avrupa’da en çok 
sertifikalı uzman çalışanı olan ajans oldu.

İzmir’de Bilişim firmaları arasında ilk 

10’a girilerek vergi ödülü alındı. 

2007

2013

2014

2016

2017
T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

tescilli Ar-Ge Merkezi kuruldu.
Ekip 60 kişiye çıktı, ISO 9001 ve ISO 

27001 sertifikaları alındı.



Gerçek zamanlı raporlar ve panel 

erişimiyle harcamalarınızı net bir 

şekilde görüntüler ve reklamınıza 

müdahale edebilirsiniz. 

60 kişilik ekibiyle Türkiye’de en çok sertifikalı 

uzmana sahip internet reklam ajansında 

reklamlarınız devamlılıkla yönetilir.

10 yıllık internet reklam tecrübesi.

İnci Akü, Tüyap, Dizayn Grup, Masko 

müşterilerimizden bazıları.

ŞEFFAFLIK

UZMANLIK

TECRÜBE



Neden İnternet Reklamcılığı?



Hedef Kitle Esnek Bütçe Raporlama



Google AdWords Reklam Türleri

Google Arama Ağı Görsel Reklam Video Reklam



Arama Ağı Reklamları

Anahtar kelimeleriniz bir kullanıcının 

aramasıyla alakalı olduğunda 

reklamlarınız Google arama sonuçlarıyla 

birlikte ve diğer arama sonucu 

sitelerinde görüntülenir.



Görüntülü Reklam Ağı

Reklamlarınızın görünebileceği bir 

milyondan fazla web sitesi, video ve 

uygulama vardır. Bu ağdaki siteler, 

alakalı AdWords reklamlarında 

gösterilir.



Yeniden Pazarlama ile Bulunabilirliği Artırın



Dinamik Yeniden Pazarlama, web sitenizi daha önceden ziyaret etmiş olan kullanıcılara web 

sitenizde görüntüledikleri ürünleri veya hizmetleri temel alan reklamlar göstermenizi sağlar.

Dinamik Yeniden Pazarlama



Ürünlerinizi Google vitrininde 

ücretsiz yayınlayın.

Fiyat Karşılaştırması ve Hızlı 

Yönlendirme Avantajı Sağlayın.

Alışveriş Reklamları



Yandex Reklamları

Yandex Direct reklamları, çalışma mantığı Google AdWords’e oldukça benzeyen, tıklama başı 

maliyet ve reklam veren açık arttırmasına göre işleyen bir sistem olması ile beraber rekabetin 

düşük olması nedeniyle oldukça avantajlı bir reklam mecrasıdır.



Sosyal Medya Reklamları



Facebook Reklamları

● Facebook ile hedef kitlenize kolayca 

ulaşabilirsiniz.

● Her bir ürününüz/hizmetiniz için farklı 

hedef kitleler belirleyerek 

reklamlarınızdan alacağınız geri 

dönüşleri arttırabilirsiniz.



● Kullanıcıları web sitenize çekebilir,

● Uygulamanızı indirmelerini 

sağlayabilir,

● Video görüntülenmesi elde edebilir,

● Marka bilinirliği kazanabilirsiniz.

Instagram Reklamları



Video reklamlar, kullanıcılarla benzersiz bir 

şekilde bağlantı kurmanıza yardımcı olur. 

Mesajınızı, video reklamlarla doğru kişilere, 

doğru zamanda verin. Her işletmenin 

YouTube'da ulaşabileceği bir kitle mutlaka 

vardır.

YouTube Reklamları



Twitter Reklamları

Twitter reklamları ile kullanıcıları internet sitenize 

çekebileceğiniz gibi, tweet etkileşimi, video tanıtımı, 

uygulama tanıtımı ve hesap tanıtımı stratejilerinden 

dilediğinizi amacınıza uygun olarak seçebilirsiniz.

Detaylı istatistik arayüzü ile reklam ve organik trafiğinizi 

takip edebilir stratejinizi buna göre şekillendirebilirsiniz.



Reklamlarınız Anasayfa, Profil sayfası, Grup 

sayfaları, Gelen Kutusu, Arama Sonuç Sayfası 

gibi alanlarda gösterilir.

Reklamlarınız hedef kitlenize uygun LinkedIn üyelerine gösterilir. Bir ilanın hedefini belirlemek, 

reklamınızı görüntülemeye uygun üyelerin kapsamını daraltmak anlamına gelir.

LinkedIn Reklamları



Pazarlama stratejinizde oldukça önemli bir yere sahip 
olan web siteniz için doğru ekiple çalışmanız büyük 
önem taşır. AdresGezgini’nin alanında uzman yazılım ve 
tasarım ekibi detaylı araştırma ve inceleme sürecinin 
ardından deneyimleri ve yaratıcılıklarıyla markanıza en 
iyi şekilde yansıtacak web sitesini sizin için tasarlar. 

Markanızı büyütmek ve yeni müşterilere ulaşarak satışlarınızı artırmak istiyorsunuz atmanız 
gereken ilk adım mobil uyumlu bir web sitesi yaptırmaktır. Web sitesi aracılığıyla sadece ürün ve 
hizmetlerinizi potansiyel müşterilerinize ulaştırmakla kalmaz aynı zamanda marka bilinirliği de 
sağlarsınız. 

Web Site Tasarımı
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Neden AdresGezgini?

Sertifikalı uzman kadrosu, mühendislik altyapısı ve bilgi birikimi ile internet reklamlarınız doğru 

zamanda, doğru hedef kitleye gösterilir. ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikalarına sahip AdresGezgini 

Ar-Ge merkezinde en yeni teknoloji eğilimlerini de takip eder ve kullanıcıların maliyet kaybını önler. 



En yeni ve en güncel teknolojiyi kullanarak kendi iş akış süreçlerini de sürekli güncel tutan ve 

geliştiren AdresGezgini, portföyündeki binlerce KOBİ'ye yeni internet teknolojileri konusunda 

danışmanlık ve proje bazlı hizmetler sunar.

Neden AdresGezgini?



Neden AdresGezgini?

https://goo.gl/FhHxwv

https://goo.gl/FhHxwv
http://www.youtube.com/watch?v=OEnI08qNNJ4
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