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hayal gücü,
bilgiden daha önemlidir.



kısaca 

2002 yılından bugüne 360° dijital iletişim hizmeti veren bir 
ajansız. Kurulduğumuz günden bugüne uzun vadeli 
yatırımları, kısa vadeli kazançlara tercih ettik. En büyük 
kazancımız, işimize duyduğumuz saygı ve tutku…

Ve aynı duyguları paylaşan büyük bir aile olduk. Her yıl 
aldığımız ödüller ve başarılar bizi motive ediyor, tutkumuzu 
arttırıyor. Ama en büyük ödül, sizin övgü dolu sözleriniz ve 
memnuniyetiniz.



bizim için, her proje
yeni bir heyecan demek
Müşteri tarafında yeterince hazırlık yapılmamış, 

önemsenmeyen projeleri üstlenmeyiz. Çünkü 

bizim için her proje, yeni bir heyecan, yeni bir 

macera demek. Bu heyecanı müşteride 

göremezsek, o projenin başarılı olacağına 

inanmayız.

müşterimizi
iş ortağımız gibi görürüz
Biz ilhamımızı müşterimizden alırız. Düşüncelerini, 

proje hedeflerini, hayallerini zevkle dinleriz. 

Çalışmalarımızı, iki ortak gibi tutkuyla yürütür ve 

proje başarısı için fikirlerimizi, uzmanlığımızı ve 

enerjimizi ortaya koyarız.

her adımda
açık iletişime inanırız

İşimizi ciddiye alırız. Kendi işimiz gibi benimser 

ve söz verdiğimiz zamanda bitirmek üzere 

maksimum çaba sarfederiz. Proje süresince her 

adımda yaşadığımız problemleri açık iletişim ve 

dürüstlükle paylaşırız.

daha yeni başlıyoruz,
yapacak çok şey var
Web sitenizi hazırlamak, uzun bir yolun ilk adımı. 

Müşterimizle iş bitimi yolumuzu ayırmayız. Bakım, 

destek, güncelleme, geliştirme işlerinin yanı sıra 

dijital pazarlama ekibimizde pazarlama desteği 

sunarız.

değerlerimiz
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başarımızın arkasındaki 
en büyük sebep, işimize 
duyduğumuz saygı ve 
tutkumuz

volkan inanç
mediaclick ajans başkanı



"İyi iş kazandırır" sloganı ile, daima 

kaliteli işler üretmeyi düşünen ödüllü 

dijital tasarım ajansı... 2017 yılında 8 Altın 

Örümcek ödülü, 10 dan fazla yurtdışı 

yarışmalarda ödüller alarak Türkiye'nin 

en çok ödül alan ajanslarından oldu. 

Kurumsal web sitesi tasarımı, web 

tabanlı yazılımlar, dijital ve basılı mecra 

tasarımları konusunda uzmanlaşmış bir 

ekibe sahip.

"Sosyal medyada size iyi bakar" sloganı 

ile yola çıkan Klinik, şirketlerin sosyal 

medyayı pazarlama yoluyla büyümesini 

ve satış yapmasını sağlıyor. Verdiği 

hizmetler arasında, sosyal medya hesap 

yönetimi, sosyal medya reklam yönetimi, 

sosyal medya uygulamaları, monitoring 

ve sosyal medya kampanyalarının 

yönetilmesi bulunuyor.

Türkiye'nin ilk SEM (Search Engine 

Marketing) ajanslarından MoreClick 

2004 yılından bugüne yüzlerce farklı 

sektörde yer alan binlerce hesap 

yönetim tecrübesi ile en deneyimli 

SEM ajansı olmanın gururunu yaşıyor. 

MoreClick, arama motoru reklamları 

ve arama motoru optimizasyonu 

hizmetleri veriyor. 

TÜRKİYE



Zamanı iyi kullanmak valiz 
toplamaya benzer. İşin sırrı, 
küçük yerlere küçük şeyler 
sığdırmayı başarabilmektir. 
ali kılıç
 SWORD BROS. director



SWORD BROS. 2004 yılının sonunda 
Moskova’da kuruldu. Özellikle finans 
sektöründe 100'den fazla fintech 
yazılımıyla  Rusya, Almanya, Türkiye gibi 
birçok çokuluslu & yerel banka ve 
büyük şirketlere  yazılım hizmetleri ve 
çözümleri sunuyoruz ... 
(Sberbank, DenizBank, Türk Hava 
Yolları, Pegas Touristik, ... gibi)
www.swordbros.ru

Güvenilir web sitesi hosting hizmeti, e-
posta ve cep yakmayan alan adı 
fiyatları.Web sitenizi hak ettiği şekilde 
güvenilir ve yüksek performanslı bir 
adreste barındırın. Her şeyin her zaman 
planlandığı gibi gitmeyebileceğinin 
farkındayız. Bu nedenle de günün her 
anında, gururla üst düzey destek 
hizmetleri sunuyoruz. 
hosting.swordbros.com

HOSTING

SWORD BROS.   GLOBAL



sayılarla biz

120+
30+

20+

25+
33+

başarılı
proje hazırladık

kişilik aile
olduk

ödül 
kazandık

80+
doğum günü

kutladık

5+
yılbaşı

geçirdik

seminer/eğitim
düzenledik

sosyal etkinlik
yaptık

18+
yıllık deneyim

sahibiyiz



iş
süreçlerimiz

keşif
İhtiyaçlarınızı, hedeflerinizi,
müşteri profilinizi ve diğer tüm yönlerinizi 
sizden dinleriz.

UI/UX tasarım
Strateji, kullanıcı deneyimi ve
tasarım ekipleri projeniz için çalışır
ve onayınıza sunar.

kodlama
Onaylanan tasarımlar
kusursuz şekilde ve uluslararası 
standartlarda kodlanır.

test ve yayın
Tarayıcı, uyumluluk ve 
performans testleri yapılıp
projeniz yayına başlar.

bakım, güncelleme ve reklam
Web sitenizin her daim canlı ve aktif 

kalması için çalışmalarımız
devam eder.
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her işimizi,
ödül alma hedefiyle
yaparız.

ilker korkmaz
kreatif direktör / kurucu ortak



Projelerimizin, w3 standartlarına uygun
ve güncel tarayıcılarda sorunsuz
kullanılabiliyor olmasına dikkat ederiz.
Bunun için her işi teslim etmeden önce,
çeşitli araçlarla test eder, hata ve uyum
eksiklerini gideririz.

Projelerimizi, arama motorlarına %100
uyumlu, hızlı yüklenen ve SEO
geliştirmelerine uygun bir altyapı ile
teslim ederiz. Üstelik MediaPress ile bir
çok temel SEO ayarı otomatize edilebilir.

Odağımıza kullanıcı deneyimini alırız.
Yapmış olduğumuz projelerin, evrensel
alışkanlıklara uygun, kolay anlaşılan ve
kullanıcıyı mutlu eden bir şekilde
olmasına dikkat ederiz.

Tüm iş süreçlerimiz, kendi CRM
sistemimiz üzerinde ( talebinizden
projenin bitiş sürecine kadar ), dijital
ortamda takip edilir ve ölçülür. Böylece,
tüm süreçlerin sağlıklı işlediğine emin
oluruz.

nasıl yapıyoruz?

hatasız kodlama+

seo uyumu+

kusursuz UX+

proje yönetimi+



teknolojimiz

MediaClick, en yeni teknolojileri ve yazılım dillerini takip ederek yaptığı projelere uygun olan yapıyı seçer ve kullanır.
Test, güvenlik ve analiz araçları ile hazırlanan projeler denetlenir ve ölçümlenir.



MediaPress’i,
kendi hosting sunucunuzda 
kullanabilirsiniz.

Ve daha bir çok yenilikçi 
özellik MediaPress’te !

mediapress cms

sunucu
özgürlüğü

+

MediaPress, geliştirilebilir 
alt yapı sunar ve sonradan 
istediğiniz eklemeleri 
yaptırabilirsiniz. 

sınır
tanımaz

+

Gelişmiş dosya yöneticisiyle  
dokümanları değiştirin, 
klasörleyin; fotoğrafları 
kesin, boyutlandırın. 

gelişmiş dosya
yönetimi

+

Sürükle bırak teknolojisi ile 
kolay anlaşılır ve 
düzenlenebilir bir yapı 
sunar.

MediaPress®, tamamen MediaClick Ar-Ge yazılım ekibinin ürünü olup 

hazırladığı tüm web sitelerinde standart olarak kullandığı gelişmiş web site 

yönetim paneli (CMS) yazılımıdır ve ara yüzleri her projeye özel olarak 

geliştirilir.

sürükle 
bırak

mediapress ile 

kontrol sizde! +

Bir sayfayı güncellerken hata 
mı yaptınız? Bir önceki 
versiyona geri dönüp sayfayı 
kurtarabilirsiniz.

geri yükle ve
kurtar

+

MediaPress %100 SEO 
uyumludur, güçlü ve 
otomatik SEO araçları içerir

güçlü SEO
altyapısı

+



teknopark bünyesindeki 
ar-ge ekibimizle 
inovatif yazılımlar 
üretiyoruz

görkem duymaz
yazılım direktörü



ödüllerimiz

altın örümcek 3310

horizon interactive

8

w3 awards

8

ima awards
2

communicator
awards

5

ödül

toplam



+istanbul

ekibimiz

+manisa
+ moskov

a



iş ortaklarımız
müşteriler

Yukarıdakiler başta olmak üzere 100’den fazla firmaya başarıyla hizmet veriyoruz. 



müşterilerimizi, 
uzun dönemli iş ortağımız 
olarak görüyoruz

tuğba dramalı
 proje yöneticisi



yeni
projelerimiz

Altın Örümcek
Perakendecilik/Mağazacılık 
Birincilik Ödülü

Türkiye’nin markası Kütahya Seramik
web sitesi, kendine özgü tasarımı,
ürünlere alternatif erişim yolları
sağlayan menü yapısı ve kolay
kullanımı ile çok beğenildi ve ödülleri
topladı.

kütahya seramik+

Altın Örümcek
Perakendecilik/Mağazacılık 
Halkın Favorisi Ödülü

Altın Örümcek
Üretim Sanayi
İkincilik Ödülü



yeni
projelerimiz

Altın Örümcek
Otel Kategorisi
Birincilik Ödülü

Kapadokya’nın en ünlü oteli
Museum Hotel’in web sitesi, mimari
yapısına ve ruhuna uygun şekilde
tasarlandı ve hem yurt içi, hem de
yurt dışında bir çok ödül aldı.

museum hotel+

Horizon Awards
Turizm Kategorisi
Silver Award

IMA Awards
Otel ve Turizm Kategorileri
Best In Class 

W3 Awards
Otel Kategorisi



yeni
projelerimiz

Milli projelerimizin yapılmasına imkan
sağlayan Savunma Sanayi
Müsteşarlığı web sitesi, ekibimizin
sihirli dokunuşuyla en başarılı Kamu
web siteleri arasında gösteriliyor.

t.c. ssm+



yeni
projelerimiz

Manpower Kariyer Platformu,
MediaClick dokunuşuyla kendine has
bir kimlik kazandı. Diğer kariyer
sitelerinden çok farklı bir görünüme
sahip olan Manpower, Altın
Örümcek’te üçüncü oldu.

manpower+

Altın Örümcek
2016 Kariyer Kategorisi 
Üçüncüsü 



yeni
projelerimiz

Türkiye’nin sevilen kozmetik
markalarından Note Kozmetik web
sitesi, MediaClick ekibi tarafından
hazırlandı.

note kozmetik+



yeni
projelerimiz

Türkiye’nin en dinamik küçük ev
aletleri markası Sinbo’nun web sitesi,
farkı tarzıyla ve göz dolduran, kullanıcı
dostu arayüzüyle MediaClick ekibi
tarafından hazırlandı.

sinbo+



yeni
projelerimiz

Dalgakıran Kompresör
web sitesi, farklı tasarımı, akıllı ürün
bulma motoru ve kolay kullanımı ile
gözde web sitelerinden biri.

dalgakıran+



kurumsal kimlik 
çalışmalarımız

Toksel Makina’yı, adeta baştan
yarattık. Logo tasarımından
makinalarının konseptlerine kadar
herşeyi MediaClick dokunuşuyla
yeniledik.

toksel+



kurumsal kimlik 
çalışmalarımız

Protek Zaman logosu, kurumsal
kimliği ve katalogları baştan sona
yenilendi.

protek zaman+



kurumsal kimlik
çalışmalarımız

Aybil yeni logosu ve matbu evrakları
ile yepyeni, modern bir kurumsal
kimlik kazandı.

aybil+



kurumsal kimlik 
çalışmalarımız

Ekoplas, MediaClick’in minimal
yaklaşımı ile sadeleşti ve tarz
kazandı. Tüm matbu evrakları
A’dan Z’ye yenilendi.

ekoplas+



sunum
tasarımları

MediaClick’in hazırladığı
p1m1 web sitesi ödül
aldıktan sonra  şirket
sunumları da aynı kurumsal
çizgide tasarım ekibimiz
tarafından hazırlandı.

p1m1+

Altın Örümcek
Yazılım Kategorisi
İkincilik Ödülü



bizim için “tasarım”, 
sıradan bir işi olağanüstü gösterebilme sanatıdır.



iletişim

istanbul+
Libadiye Cad. Somuncu Baba Sk.
No: 50/2 34704
İstanbul / TÜRKİYE

+90 850 811 25 30

Merkez / Satış Ofisi

Ar-Ge Merkezi

manisa+
Muradiye Mah. CBÜ. Teknoloji
Geliştirme Merkezi No:22 / B206
Manisa / TÜRKİYE

+90 850 811 51 21

+ moskova
Global / Satış Ofisi

Moscow Embankment Tower 10 
Moscow, RussiaPresnenskaya 
Naberezhnaya Block C, 123317

+7 495 463 17 27



teşekkür ederiz
info@swordbros.ru 
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