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Organik aramalar sonucu kazanılan
        Arama motoru optimizasyonu          SEO ile 

amaç web sitesinin değerini arttırarak  
arama motorunda daha üst sıralara 

çıkması ve dolayısı ile site ziyaretçi 
sayısının arttırılmasıdır.

Arama motoru optimizasyonu



SEO, ilgili anahtar kelimelerle arama motorlarında daha üst sıralarda yer 
alarak bu kelimelere ait arama trafiğinde en yüksek ziyaretçi 
sayısına ulaşmayı hedefler.

SEO çalışmaları ise bu bağlamda web sitelerini tüm yönleriyle arama 
motorlarına uyumlu hale getirerek ziyaretçilerine daha kolay ve hızlı 
ulaşabilecekleri bir web platformu sunmayı amaçlar. 

Bu yönüyle SEO, web sitelerinin daha anlaşılır, kolay kullanıma 
sahip ve ziyaretçiye aradığı şeyi verebilecek seviyeye 
gelmesine de yardımcı olur. 
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Google AdWords 
Reklamları
Kullanıcılar ne yapacaklarını, nereye 
gideceklerini ve ne satın alacaklarını 
Google'da arar. 

Reklamınız, kullanıcıların sizinkine benzer 
ürün veya hizmetleri aradığı sırada Google'da 
gösterilir.

İster masaüstü bilgisayarlarını isterlerse 
mobil cihazlarını kullanıyor olsunlar, doğru 
zamanlanmış reklam kullanıcıları 
değerli müşterilere dönüştürebilir.



Mobil 
Uygulama 

Reklamları.app
Reklamlarınızı uygulamalarda göstererek, cep 

telefonu ve tablet kullanıcılarından oluşan ve 
giderek büyüyen bir kitleye ulaşabilirsiniz.

 
Google Ads'in sizin yerinize reklamınızı

Görüntülü Reklam Ağı'ndaki uygulamalarla 
eşleştirmesine izin verebilir veya belirli 

uygulama kategorilerini 
hedefleyebilirsiniz. 



Anahtar Kelime Analizi
Her şey bir arama kutusuna yazılan kelimelerle başlar. 
Doğru anahtar kelimelerin sıralaması, web sitenizi 
oluşturabilir veya bozabilir. 

Pazarınızın anahtar kelime talebini araştırarak, 
yalnızca SEO ile hedeflenecek terimleri ve cümleleri 
öğrenmekle kalmaz, aynı zamanda müşterileriniz 
hakkında bir bütün olarak daha fazla 
bilgi edinebilirsiniz.
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Kemerleri bağlayın, hızlanıyoruz
 Kötü sayfa yüklenme hızınız arama motorlarının 

kullanıcı deneyimini etkileyerek arama 
motorlarının itibarını zedeleyebilir.

Sonuçta bütün site sahipleri, mümkün olan 
en iyi kullanıcı deneyimini sağlayabilmek 

için web site performanslarını 
sabit tutmalıdır. 
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WEB
DESIGN



Web sitenizin, ticari ve pazarlama çabalarınızı 
desteklerken ziyaretçileri sayfaları keşfetmeye 
ikna ederek işlevselliği güzellikle uyumlu hale
getirmesi gerekir.

Dijital bir dünyada, web siteniz vitrininizden daha 
önemli olabilir. İyi bir web sitesi, dijital pazarlama 
kampanyaları ve olası satış yaratma girişimleri için 
ana üs görevi görür.

PROFESYONEL  
WEB TASARIMI 
NEDEN ÖNEMLİDİR 





Homepage

Internet

Media

Content

www

KURUMSAL 
WEB SİTESİ





E-Ticaret Sitesi müşterilerinize anında ulaşarak ürünlerinizi 
tanıtıp sattığınız dijital marketlerdir. Hızlı iletişim & destek, 
güvenli ödeme ayrıcalıkları ile hayatımızda çok büyük yer 
kaplayan bir alan haline gelerek günümüze ulaşmıştır.

E-Ticaret Sitelerinde başarıya daha hızlı ulaşmak için 
belirlenmiş bazı tasarım kuralları bulunmaktadır. Kullanıcıya 
hitap eden, basit, anlaşılabilir tasarımlar ve görsel çalışmaları ile 
müşterilerinize aradığı ürünü hızlı bir şekilde bulmasını 
sağlayarak müşterilerinize satış yapabilirsiniz.
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Dijital dünyanın meydanları
olan sosyal medya 
platformlarında kalabalığın 
arasından sıyrılan 
dijital stratejiler üreterek, 
markanızı fark edilmesini 
sağlıyoruz.



Güç 

olsun!
m”arkanda”

MSH Creative olarak tüm gücümüzle 
sosyal  medyadaki en büyük destekçiniz oluyoruz.



İşte Böyle. .

Hedeflediğiniz kitleyi en doğru şekilde 
tespit ederek, mesajını etkili bir şekilde 
duyuruyor; beklentilerinize hızlıca 
ulaşıyoruz. 

Duyduk duymadık demeyin!

Bir fikrimiz var!
Bir fikrimiz hep var! Genç ve dinamik 
ekibimizle daima artı değer üretiyoruz.
Sosyal medya trendlerini işte böyle 
yakalıyoruz.

Paylaşım saatini kaçırdık mı?
Hootsuite ve Buffer gibi profesyonel plat -
formları kullanarak yayın akışını asla 
kaçırmıyoruz. 

Kontrol Edilebilir Bütçe Planlaması

Verileri Konuşturuyoruz

Pazardaki rakiplerinizi inceleyerek bir 
adım önde olmanız için verilerin gücünü 
kullanıyoruz. Periyoduk raporlamalarla 
sonuçları karşılaştırmanızı sağlıyoruz. 

Markanızın ihtiyaçları doğrultusuda 
belirlenen ve alanında uzman ekip 
arkadaşlarımız ile bütçe planlaması yaparak, 
markanızın hedeflerine ulaştırıyoruz.

Yol haritası önemli...
Dijital stratejinizi belirleyerek doğru 
yerde, doğru zamanda doğru eylemleri 
gerçekleştirmenizi amaçlıyoruz.



Hikayeni 
markan
ile yaz !



Etkili  Bir Sosyal Medya Yönetim 
Süreci Neden Önemlidir?

www.mshcreative.com

TAM
İSABET!





7
den
70’e

MSH Creative ailesi

olarak bugüne kadar 
22 farklı sektörde 
150’den fazla markaya 
hizmet verdik.
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UZMAN DİYETİSYEN



Adım attığımız her farklı sektör 
ve her farklı marka bizim için
yeni bir heyecan oldu. 
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