
Tanıtım Sunumu
6. YIL!

iştirakidir.



işinizi
dijitalde
bizimle
geliştirin.

6. YIL!



Referanslar



Kullandığımız Araç
ve Teknolojiler



Çok Dilli Düşünüyor
ve Uyguluyoruz
Türkçe’ye ek olarak İngilizce, Arapça,
Fransızca, Almanca, Azerbaycan
Türkçesi ve Rusça kullanarak sosyal
medya yönetimi yaptık.

Sadece bu dilleri cümle içinde kullanmak
dışında hedef kitlenin sosya kültürel
konumuna göre bu dili konuşan
kitlelere yönelikte sosyal medya stratejisi
geliştiriyoruz.
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İş Geliştirme
Odaklıyız
6 senelik tecrübemiz, hizmet verdiğimiz
onlarca sektör ve karşılaştığımız zorluk derece-
si birbirinden farklı onlarca iş için strateji geliş-
tirdik.

Strateji geliştirmemiz ile birlikte her zaman 
daha iyi nasıl olabilir sorusuna cevap arıyoruz 
ve sürekli geliştirmenin faydasına inanıyoruz.



Bağlantılar Methodu 
ile Çalışıyoruz 
Kendi geliştirdiğimiz bir çalışma methodu olan 
Bağlantılar Methodu’nu  kullanarak hedef kit-
leyi ve markayı analiz edilerek en iyi içerik
haritasının çıkartılması sağlıyoruz.

Çalışma methodumuz sayesinde satış odaklı 
çalışarak daha iyi fikirler ile hedef kitlemizi
ikna ediyoruz.
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Bağlantılar Methodu
ve Uygulama Sürecimiz 

01
Hedef Kitle 
Analizi

02
Fikir
İnşaası

03
Yöntem
Belirleme

04
Raporlama
Analiz
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işinizi
internete
bizimle
taşıyın.



Sosyal Medya Hizmetleri

Sunduğunuz hizmet, servis veya ürünü 
en etkili ve kısa yoldan hedef kitlenize 
ulaştırabileceğiniz sosyal medya kanalları 
ile yeni müşteriler edinebilir, marka bili-
nirliğinizi arttırabilir ve kar elde edebilir-
siniz. 

Digibus olarak sahip olduğumuz 6 sene-
lik tecrübe ile işletmenizin ihtiyaç duydu-
ğu sosyal medya stratejisini hazırlıyoruz. 21,3k

10,3k15,1k



Dijital İş
Geliştirme

Şirketinizin sahip olduğu kaynakları, bilgiyi, 
tecrübeyi, insan kaynağını, ürün veya hizmet-
leri kullanarak daha iyi nasıl olur sorusuna 
cevap arıyoruz. 

Müşterilerinizden gelen taleplere göre yeni 
ürün veya hizmet geliştiriyoruz. Yeni iş alanla-
rı bulmak ve yeni ürün geliştirmek isterseniz 
bu doğrultuda fikir üretiyoruz ve bu fikirlerin 
projeye dönüşmesi için yol haritası çıkartıyo-
ruz.



Dijital Dönüşüm
Hizmeti

Dijital dönüşüm sayesinde orta ve 
büyük ölçekli kobiler teknolojinin getir-
diği avantajları kullanarak daha verimli 
iş ve hizmet üretiyor, müşteri ilişkilerini 
geliştiriyor, insan kaynakları, finans, 
muhasebe ve stok yönetimi gibi konu-
larda teknolojiyi yakalıyor. 
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dijital
pazarlama
sürecinizi
yönetelim.



Online Reklam
Yönetimi

Online reklam yönetimi sayesinde in-
ternetin en büyük sosyal medya mecra-
larını ve en büyük arama motoru olan 
Google’ı kullanarak ulaşmak istediğiniz 
müşteri kitlesine ulaşabilirsiniz.

Müşteri kitlenizi sosyal medya kanalları-
nıza veya websitenize yönlendirerek 
ürün veya hizmet tanıtımı veya ürünle-
rinizin satışını sağlayabilirsiniz. 



E-Ticaret
Danışmanlığı
E-ticaret danışmanlığı sayesinde zaman ve 
öğrenme maliyetinden kurtulup daha hızlı 
aksiyon alıp en verimli şekilde hedeflerinize 
ulaşabilirsiniz.

E-ticarette önemli bir yere sahip olan uygun 
yazılım ve altyapı seçimi,  müşteri yaşam 
döngüsü planlama, çok kanallı pazarlama yö-
netimi, müşteri ilişkileri yönetimi, satış sonra-
sı destek, kampanya yönetimi ve teknoloji 
satın almalarında size hizmet veriyoruz.



Fotoğraf ve Video
Prodüksiyon Hizmeti

Fotoğraf ve video çekimleri en başta e-ti-
caret şirketleri olmak üzere birçok işlet-
menin kendisini daha iyi ifade edebilmesi 
için yapması gerekenlerin başında geliyor. 

E-ticaret şirketleri ürünlerini daha iyi yan-
sıttıkları zaman satışlarının arttığı ve B2B 
alanında bayi ağı olan işletmelerinde 
ürünleri için yeni bayiler bulduğu bir 
gerçek. Yerel işletmelerde sunduğu ser-
visleri kaliteli çekimlerle yansıtabilirler



Dijital Etkinlik
Yönetimi

Festival, etkinlik ve fuar gibi etkinliklerin 
dijitalde en iyi şekilde temsil edilmesi 
amacıyla etkinlik öncesi ve etkinlik sıra-
sında hem dijitalde hemde etkinlik ala-
nında hizmet veriyoruz. 

Sosyal medya yönetimi, fotoğraf çekimi, 
video çekimler, etkinliklere ait afiş, daveti-
ye gibi online ve offline tasarım hizmetle-
rinin yanında etkinliklerin canlı olarak iz-
lenmesini sağlıyoruz. Aktif saha ekibimiz 
etkinlik sırasında hem fotoğraf hemde 

CANLI YAYIN

LIVE



İçerik Pazarlaması
Hizmetlerimiz
Dijital pazarlamanın en büyük yardımcıla-
rından biri olan içerik pazarlaması; hedef 
kitlenize doğru bilgiyi vermek, onlarla etki-
leşim kurmak ve hedef kitlenizin satışa dö-
nüştürülebilir datasını elde etmek için 
büyük önem arz etmektedir. 

İçerik pazarlaması sonucunda ürünleriniz 
veya hizmetlerinizle ilgili markanız veya iş-
letmeniz daha çok duyulur ve marka bilinir-
liğiniz artar.
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ürünlerinizi
e-ticarete
hazırlayın.



Grafik Tasarım
Hizmeti

İşletmeniz veya markanızın internet üzerin-
de veya sahada en iyi şekilde yansıtmak için 
güçlü ve dikkat çekici tasarımlar üretiyoruz. 

Sizin için üreteceğimiz kurumsal tasarım 
çalışmaları ile markanıza iyi bir yatırım ya-
pabilirsiniz. 

Mecraya özel olarak ürettiğimiz tasarımlar 
ile hedef kitlenize iletmek istediğiniz mesajı 
en iyi şekilde sunuyoruz.



Dijital Eğitim
Hizmetleri

İşletmeler, markalar, e-ticaret şirketleri ve 
kamu kurumlarına dijital odaklı eğitimler 
veren Digibus Akademi İstanbul Ticaret 
Üniversitesi ile protokole sahiptir. 

Eğitim öncesi gereksinim analizi yapıyor ve 
sektör tecrübesine sahip eğitmen kadro-
suyla bir araya gelerek asıl ihtiyacınız olan 
bilgiyi sizlere aktarıyoruz. 



Web Tasarım
Hizmetlerimiz
Şirketinizin sahip olduğu bilgi ve birikimi, 
tecrübeyi, vizyonunuzu ve hedeflerinizi en 
iyi şekilde aktarabileceğiniz iyi bir websi-
tesi size internet üzerine yeni kapılar açar 
ve daha çok kişiye ulaşmanızı sağlar.

Websiteniz her gün binlerce ziyaretçiyi 
ağırlayabilir, size yeni müşteriler kazandı-
rır ve sizin adınıza işletmenizi en iyi şekil-
de tanıtabilir.



Portfolyo Sosyal
Medya Tasarımları

İzlemek için
okutunuz.



info@digibus.com.tr

/digibuscomtr

Çengelköy Mahallesi. Hamam Arkası
Sokak. No:13 Çengelköy-Üsküdar


