TANITIM

HİZMETLERİMİZ
Web Tasarım
Sosyal Medya Yönetimi
Kurumsal Kimlik Tasarımı
Tanıtım Videoları
Fotoğraf Çekimi
SEO Hizmeti
Arama Motoru Reklamcılığı
Sosyal Medya Reklamcılığı
Pazaryeri Yönetimi
E-Ticaret Yönetimi
E-Ticaret Sitesi Kurulumu
E-Mail Pazarlama

5+
Yıllık Tecrübe
Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik doğru tespitler ve çözüm
odaklı çalışmalar yürütüyoruz. Bu süreçte müşterilerimizin
stratejilerine, hedeflerine ve istenen sonuçlara en uygun
hizmeti sunuyoruz. Yürüttüğümüz projelerde, müşterilerimizle

https://www.everestteknoloji.com

etkileşimli ilerlemeyi ve her müşteri için ulaşılabilir olmayı
önemsiyoruz.

REFERANS.

Özgün Web
Tasarımları
Dijital ortamlarda yer almanın zorunluluk
teşkil ettiği günümüz dünyasında, kaliteli
bir web tasarımının yolu sağlam kurgu,
sanatsal bir tasarım, ilgi çekicilik ve doğru
hedef kitleye hitap etmekten geçer.

Biz Farklı Düşünen Bir Ekibiz!

5+ Yıl Tecrübe

250+ Mutlu Müşteri

Uzun yıllardır
yaptığımız işlerimizle
adım adım büyümeye
devam ediyoruz.

Alanlarında uzman
ekibimizle
müşterilerimize
çözümler üretiyoruz.

300+ Proje
Sektörde öncü
markaların dijital ve
teknik bütün işlerine
destek veriyoruz.

DİJİTAL
PAZARLAMA
(Google/Facebook)

DÖNÜŞÜM OPTİMİZASYONU
Müşterilerimizin iş performansını artırmak için ROI
(yatırım getirisi) odaklı çalışarak, 5 yıldır markaların
dijital yatırımlarından en iyi şekilde
yararlanmalarına yardımcı oluyoruz.

SEM - ARAMA MOTORU PAZARLAMASI

Müşterilerin, dijital pazarlama yoluyla
büyümelerini güçlendirmek için dönüşümler
yapmalarına yardımcı oluyoruz.

Markanızın, arama motoru sonuçlarında PPC
reklam modeli ile en iyi potansiyel müşteri trafiğini
almasını sağlıyoruz. Sürekli optimizasyonlar ile gelir
modelinizi bir sonraki üst seviyeye taşıyoruz.

DİJİTAL REKLAMLAR

Sektörde 15 yıllık geçmişe sahip profesyonellerden
oluşan bir ekiple Everest Dijital, işinizi başarıya
taşıyacak beceri, yetenek ve deneyime sahip bir
Dijital Pazarlama Ajansıdır. Sonuç odaklı dijital
pazarlama stratejimiz yerel ve ulusal çapta hizmet
veren işletmeler için başarılı sonuçlar sağlıyoruz.

15 yılı aşkın tecrübeli ve sertifikalı uzmanlarımız ile
Google, Facebook ve Instagram platformlarında
hedef kitlenize en uygun reklam planlamasını
yapıyor ve başarılı sonuçlar elde etmek için
markanıza özel çözümler geliştiriyoruz.

SOSYAL MEDYA
YÖNETİMİ
(Google/Facebook)
Müşterilerimizin çevrimiçi varlıklarını
geliştirecek sosyal medya yönetimi ve sosyal
medya pazarlama hizmeti sunuyoruz.
Günümüzde sosyal medya platformları, TV ve fuar
reklamcılığından daha fazla müşteriye ulaşabilen
platformlar halini almıştır. Sosyal medyanın
ulaşılabilirliği doğru ve etkin kullanıldığı sürece
azımsanmayacak potansiyellere ulaşabilir.
Günümüzde sosyal medya platformları, TV ve fuar
reklamcılığından daha fazla müşteriye ulaşabilen
platformlar halini almıştır. Sosyal medyanın
ulaşılabilirliği doğru ve etkin kullanıldığı sürece
azımsanmayacak potansiyellere ulaşabilir.

REFERANS.

SEO
(İç SEO: Hata Giderimi ve
İçerik Çalışması / Dış SEO: Bağlantı verme)

Ürün ve hizmetlerinizi arama motorlarında ön
sıralara taşıyacak marka bilinirliğinizi arttıracak
profesyonel SEO stratejileri sunuyoruz.
SERP listelemeniz marka bilinirliği ile bağlantılıdır. Bir
arama motoru kullandığınız zamanları düşünün. En
iyi sonuçlara bilinçsizce güveniyorsunuz. Kendinizi
Google’da ilk sayfaya itebilirseniz ve kullanıcılar
istedikleri bir ürün veya hizmeti aradıklarında web
sitenize gelmeye devam ederse, web sitenize
tıklarlar. Düzgün bir şekilde optimize edilmiş bir site,
arama motorları tarafından daha görünür, daha
kullanıcı dostu ve web’de daha fazla güvenilirliğe
sahip olacaktır ve bunların tümü site trafiğini artırır.

WEB TASARIM
(Kurumsal Web Tasarım (Özel/Wordpress),
Wordpress Hizmetleri, E-Ticaret Çözümleri)

Firmanıza ve markanıza özel SEO uyumlu ve
sürekli geliştirilebilir kurumsal web tasarım
hizmeti veriyoruz.
Yalnızca işiniz için oluşturulmuş ve özelleştirilmiş bir
web stratejisi geliştirerek, işletmenizin çevrimiçi
ortamda başarılı olmasına yardımcı olacak uygun
maliyetli ve pazarlama araçlarıyla tam entegre
çalışan bir web sitesi otomasyonuna sahip olmanızı
sağlıyoruz.
Başarılı ve güvenilir E-Ticaret siteleri
Web siteniz ve pazar yerleri satışlarınız için
markanıza özel e-ticaret sitesi ve pazarlama
çözümleri üretiyoruz. Perakendeciler ve üreticiler
için sunduğumuz e-ticaret çözümleri ile son derece
işlevsel bir web sitesine sahip olabilirsiniz.

MARKALAMA
(Kurumsal Kimlik / Drone Çekimi
/ Fotoğraf / Logo / Baskılı)

Everest Dijital,
Markanızı vurgulayan kurumsal kimlik, logo tasarımı, sosyal medya tasarımları, afiş, broşür, grafik tasarımı
ve video prodüksiyon hizmeti sunar.

KURUMSAL KİMLİK

FOTOĞRAF ÇEKİMİ

VİDEO ÇEKİMİ

Sizin için logo, renk paleti,
fotoğrafçılık, web sitesi ve
daha fazlasını içeren eksiksiz
bir kurumsal kimlik
oluşturabiliriz.

Markalar için kurumsal
kimliğinizi dijital dünyaya
yansıtacak profesyonel
fotoğraf çekimi hizmeti
veriyoruz.

Video prodüksiyon ekibimiz
ile markanız için drone ile
video çekimi, tanıtım filmi,
reklam filmi, animasyon ve
tüm video ihtiyaçlarınız için
profesyonel çözümler
sunuyoruz.

REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI;

EVEREST DİJİTAL
Dijital Pazarlama Ajansı

İLETİŞİM
(0216) 394 80 09

E-MAİL
info@everestteknoloji.com

İLETİŞİM

