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Neden İnteraktif Pazarlama ?
Günümüz Dünyasında internet, hızlı bilgi paylaşımı ve iletişimin yanısıra, pazar-
lama ve satış alanında çok ciddi avantajlar geliştirmiştir. Büyük kitlelere ulaşma 
yolunda düşük maliyetli global reklam ve tanıtımlar için en önemli araçlardan bir 
tanesi olan Internet Reklamları, Yeni Dünya düzeninde firmanız prestijine ve 
satışına hedeflerinizin üstünde bir katma değer sağlamaktadır.

İnternet Reklamları, İnteraktif doğası gereği hedef kitle üzerinde çabuk etki gös-
termekte ve firmanizin, ürün ve hizmet kampanyalarına çok hızlı bir dönüş 
sağlamaktadır. Bununla beraber internet reklamları televizyon, gazete gibi reklam 
mecralarının hedeflediği rastgele kitleyi değil, ürün ve hizmetlerinizle ilgilenen 
geniş ve kaliteli bir kitleyi kapsamaktadır. 
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Pozitif Etkili ve Kısa sürede Dönüş alabileceğiniz İnternet Reklamları Yönetimi için 
Firmanızın İş Modelleri, Satış ve Pazarlama Faaliyetleri, Satış Hede�eri, Rakip 
Analizleri, Hedef Kitle Analizleri, websitenizin görsel kalitesi ve 
fonksiyonelleği gibi tüm kriterler izlenmeli, incelenmeli ve tüm bu kriterler strate-
jik pazarlama planları oluşturularak, doğru mecralar secilmek suretiyle hedef kitle 
üzerinde etki yaratacak şekilde profesyonel bir ekip tarafından yönetilmelidir.

Grafiket İnteraktif Reklam Ajansı ekibi profesyonel yaklaşımı ile, interaktif araç ve 
deneyimlerini en iyi şekilde kullanarak firmanıza uygun stratejik reklam 
kampanyaları düzenlemektedir. Grafiket Interactive ekibi yaygın reklam ağı ve 
etkili reklam kampanyaları ile ürünleriniz ve firmanızın daha geniş bir kitle ile 
buluşmasını sağlayacaktır.  Marka bilinirliğinizi arttıracak profesyonel tasarım ve 
kampanyalarımız ile firma prestijinizi arttırmayı ve sadık müşteri kitlenizi 
yaratmayı hedeflemekteyiz. 

?
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Zoru hemen başarabiliriz. İmkansız ise biraz zaman alır.

Vizyon ve hedef ne olursa olsun,Grafiket İnteraktif Reklam Ajansında her şey 
sağlam ve güvenilir bir stratejik planla başlar. Öncelikli analizimiz, stratejik 
düşüncemiz ve çalışmalarımız markanızın hedef kitleye ilettiği mesajın etkisi 
ölçmek, gerekirse yeni bir iletişim fikri bulmaktır. Sonraki aşama ise, rakip 
markalara karşı güçlü yanlarınızı ve zayıf yanlarınızı tespit edip, hedef kitleyi 
saniyeler içinde etkisi altına alabilecek kampanyalar ile sadık tüketici kitlenizi 
yaratmaktır.

Firma ve Marka Mesajınızın hedef kitle üzerinde doğru etki yaratabilmesi ve 
rakiplerinize karşı üstünlüklerinizi maksimum değerde gösterebilmemiz için 
aldığımız briefler, yaptığımız analizler ve araştırmalar sonucunda proje 
başından itibaren kreatif fikirlerimiz, gözalıcı tasarımlarımız ve etkili 
sloganlarımız ile markanızın stratejik analizini tamamlayıp, markanızın dijital 
konumlandırmasını gerçekleştirmekteyiz. 
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Başarının gerçek sırrı coşkudur.

Her işimizde olduğu gibi önce stratejik planlamayı ardından kurumunuzu ve 
bulunduğunuz sektörü inceledikten sonra parlak fikirlerimizi uzman tasarım ekibimizle 
buluşturup hedef kitlenize vermek istediğiniz mesajı web alanına taşıyoruz. Tüketici-
lerin dikkatini çekmek ve ürünlerinizi gördükten sonra markanızın uzun bir süre 
konuşulması için kreatif ekibimiz ile birlikte tüm deneyimlerimizi kullanmaktayız. İşte 
bu, kurduğunuz hayalin ticaret ile buluştuğu ve umudunuzun neticeye dönüştüğü 
noktadır.

Web siteleri, müşterilerimiz ve onların müşterileri arasındaki ilişkileri daha anlamlı kılan, 
ürün, hizmet ve markanın kalıcı bağlar oluşturmasını sağlayan önemli bir köprüdür. 
Grafiket İnteraktif Reklam Ajansı ekibinin Çalışmaları tanıtıcı mikro sitesi, e-ticaret , sanal 
mağaza siteleri, işletme/ kurumsal gidişatları ve zengin internet uygulamalarını içerme-
ktedir.
Artık internet Teknolojisi, yaratıcı fikirler, görseller ve olağan üstü internet uygulamaları 
arasında bir köprü kurmaktadır.
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Biz değilsek kim ? Şimdi değilse ne zaman ? 

İnternet reklamları, Kreatif Fikirleri, İnternetin Tüm teknik altyapısını ve iletişim hızını 
birleştirerek, Gözalıcı Tasarımlar, Ürün Geliştirme, Hizmet Geliştirme, Doğrudan İletişim, 
Reklam, Pazarlama ve Direk Satış gibi araçlar yardımı ile satışlarınıza direk etki eder, 
karlılığınızı arttırır ve küresel pazarda daha etkin rol oynamanızı sağlayarak marka 
bilinirliliğini arttır.

İnternette reklam olur. Hemde çok verimli ve karlı olur. Profesyonelce yönetildikçe inter-
net reklamları hedeflerinizin üstünde geri dönüş sağlayabilir.

Arama Motoru Reklamları 
Resimli Reklamlar
Videolu Reklamlar
Oyunlu Reklamlar
Toplu E-Mail
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Birlikten Kuvvet Doğar.

Sosyal Medya Optimizasyonu, hedef kitlenizi kendi sitenize yada direk olarak ürün yada 
hizmetlerinize çekmek için başka sitelerde oluşturmuş olduğunuz kurum kültürünüzü, 
sosyal aktivitelerinizi yada ürün kampanyalarınızı tanıtma operasyonudur.

Kültürel halkla ilişkilerin sağduyusu ve duyarlılığı ile dijital dünyanın hızını ve interaktif 
yapısını bir araya getirdiğinizde markanızın hedef kitle üzerinde ne kadar etkili bir 
izlenim bırakacağını düşünün. Doğru yönetilen bir Sosyal Medya Optimizasyonu ile 
hedef kitlenizi çok kısa bir sure içinde harekete geçirebilir ve dijital alemi markanız için 
hiç durmadan çalışan bir pazarlama makinesine dönüştürebilirsiniz

Grafiket İnteraktif Reklam Ajansı uzmanlarının amacı aktif bir sosyal medya kampanyası 
ile markanız ve ürünleriniz için online bir topluluk oluşturarak bu sadık topluluk ile 
dijital alemde kesintisiz iletişim kurmak ve oluşan hedef müşteri kitlenizi genişleterek 
kalıcı bağlar kurmaktır.
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Büyük başarıların sahipleri küçük işleri titizlikle yapabilme sabrını gösteren kişilerdir.

Arama Motoru Optimizasyonu yapabilecek profesyonel bir danışman mı arıyorsunuz ? 
Doğru Yerdesiniz.. Profesyonel ve tecrübeli Seo Ekibimiz site trafiğinizin artması ve 
hedef müşteri kitlenizin firma, ürün ve hizmetlerinize ulaşabilmesi için gerekli tüm 
interaktif altyapı ve tanıtım çalışmalarını yapabilmektedir.

Unutmayın, Firmanızı, ürünlerinizi ve hizmetlerinizi en iyi şekilde anlatan bir websiten-
izin olmasının gerekliliği kadar, sitenizin hedef kitle tarafından arandığında bulunabilm-
esi de çok önemlidir. İnternet kullanıcılarının %80 I arama motorları aracılığı ile direk 
ürün yada hizmet aramaktadır.Bu aşamada İnternet üzerinde en çok kullanılan Google, 
Bing, Yahoo gibi lider arama motorları ciddi önem arzetmektedir. 
 

Anahtar Kelime İncelemesi Rakip Analizi
Back Link Hizmeti

Dizin Kayıt Hizmeti

Website İçerik Analizi
Mevcut Durum Analizi
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Başarı ulaşılacak bir durak değildir. Başarı, yolculuğunuzun kalitesidir.

İnteraktif reklamların en önemli özelliği, her an ölçümlenebilmesi ve istenildiği an 
müdahale edilebilmesidir. Kampanyalar boyunca günlük, haftalık, aylık ve her çeyrekte 
almış olduğumuz reklam kampanyası analizleri ile reklamların satışınıza etkisi incelen-
mekte ve kapmayanın verimliliğini arttıracak stratejiler belirlenmektedir.  
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