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Genel Müdür Mindfactory İnternet Ltd.

Ahmet Ataner ŞAPÇI

Şirketimizin yayınladığı Mind Magazin Ağustos 
sayımıza hoşgeldiniz. 

Herkesin pandemi ve etkilerini konuştuğu bu 
dönemde, bizim de olduğumuz gibi, İnternet şirketlerin 
bir çoğu yoğun bir çalışma süreci geçirdi ve geçirmeye 
devam ediyor. Yoğunluğun sebebi İnternet üzerinden 
tanıtım, eğitim veya satışın gün geçtikçe daha da önem 
kazanması ve kuruluşların buna karşı büyüyen ilgisi 
oluyor. Bizde bu sürecin içinde birçok yeni müşteri 
kazanmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 

İnternettin, kısacası web sitelerin ve sosyal medyanın 
önemini son on senede birçok kez anlatıp, ülke çapında 
eğitimler düzenleyip yazdığım kitaplarda nakletmeye 
çalıştım. Ama faydasını anlamak için doğru 
zamanlama da çok önemli olduğunu bugünlerde daha 
iyi görüyoruz.  Bugüne kadar kararsız kalmış emin 
olamamış birçok kişi ve kuruluşun şimdi aktif şekilde 
arayış içinde olduğu da ortada. 

Bu zorlu süreç içinde kısıtlı veya değerli bütçenizi 
harcamadan sizlere tavsiyemiz mutlaka profesyonel 
bir kuruluşla görüşmeniz olacak. Boşa harcanacak ne 
zaman nede paranız olduğunu, en güzel ve kaliteli 
hizmeti hak ettiğinizi düşünüyoruz. 
Şahsım ve şirketim adına bizimle başarılı olabi-
leceğinizi söz verebilirim. Gelin fikrinizi bize anlatın, 
sizin için “neler mümkün” konuşalım. 

Ahmet Ataner Şapçı
Mindfactory Ltd. Genel Müdürü

Kullanıcıların kararlarını yönlendirmek ve 
güçlendirmek için sizleri aramızda tutmanın 
aksine; akıllı pazarlama stratejileri kullanarak 
sürekli yeni teknolojiler geliştirmek ve yıllar 
boyunca sürdürülebilir yeni nesiller elde 
etmek için çalışmalar yapmaktayız. 

Mindfactory adından da anlaşılacağı gibi, 
işletmelere çözümler sağlamak için son 
kullanıcıların zihinlerini sürekli analiz eden 
bir fabrika gibi çalışmaktadır. Bu çalışmalar, 
basitten karmaşık olana doğru; kullanıcıları 
çekmenin ve elde tutmanın yolları, 
yapay zeka alanındaki yeni akıllı sistemlerin 
geliştirilmesidir. IT sistemlerinin geliştirilmesi, 
talep üzerine doğrudan tarafımızca 
uygulanan ve kontrol edilen pazarlama 
stratejileri ile birleştirilir. Endüstri 
müşterimiz olsa da hizmetlerimizden
 yararlanan son kullanıcılar da bizim 
müşterilerimizdir. 

İnsani değerlerimizi koruyarak, hayatı
 kolaylaştırmanın yollarını açmak hedefiyle, 
gelecek için bir işaret koymaya devam etmek 
istemekteyiz.

Değerli 
Müşterimiz

Hakkımızda

3  Mind Factory Magazin 2020



Mind Proje

Eğitim
Bir satıcı olarak satış hakkında 
edinebileceğiniz her türlü 
bilgiyi edinmek, uzmanından 
en doğrusunu öğrenmek ve 
ömür boyu iyi bir satıcı olmak 
için kendinizi geliştirmeye 
hazır mısınız?Başarı odaklı 
satıcılara özel olarak 
hazırladığımız eğitim 
paketimiz çok yakında sizlerle! 

Uluslararası Satış
Ürün veya hizmetlerinizi yurt 
dışına pazarlamak istiyor, 
ancak uluslararası satışlarla 
ilgilenecek birini bulamıyor 
musunuz? Bu sorununuz
Vendors Factory ile çok 
yakında ortadan kalkacak! 

Satış Gereçleri
Satış için gerekli olan e-posta 
formları, yazı içeriği üretimi 
veya call to action planları 
düzenlemek sizi yoruyor mu? 
Çok yakında Vendors 
Factory ile hepsini bir arada 
size sunuyor olacağız! 

Satıcı Web Sitesi 
Satıcı olarak size değer katan 
ve sizi doğru tanıtan bir web 
sitesine mi ihtiyacınız var? 
Yakında tüm Vendors Factory 
satıcılarına web sitesi hizmeti 
sunacağız! 

Profesyonel Satıcı olun
Vendors Factory ile sektörün 
en etkili eğitimleriyle yetişmiş, 
donanımlı ve satış pazarında 
kıyasıya savaşabilecek bir hale 
gelin! Üstelik satış ekibinizi 
de birlikte inşa edebiliriz! 
Vendors Factory, tıpkı kendiniz 
gibi donanımlı ve nitelikli 
satıcılarla sağlam bir satış 
ekibi oluşturabilmenizi 
sağlıyor.

Tavsiyeniz ile kazanın
Vendors Factory’ye eğitim 
alacak yeni satıcılar 
kazandırırsanız siz de 
kazanıyorsunuz! Vendors 
Factory bünyesinde yaptığınız 
her bir tavsiyenizi 
ödüllendiriyoruz. Bu sayede 
büyüyen satıcı 
platformumuzdan payınızı 
alıyorsunuz. 

Uzaktan satış imkanı
Sistemimiz sayesinde uzaktan 
satış yapma fırsatına 
kavuşuyorsunuz! Vendors 
Factory ile hem uzaktan 
satışınızı yapabilecek hem 
de prim ödemenizi sistemin 
içinden alabileceksiniz! 

Firmalara satıcı pazarı
Profesyonel satıcı arayan 
firmalar, artık Vendors 
Factory’de aradığını 
bulacak! Sertifikalı 
profesyonel satıcılarımız 
ile iletişime geçecek ve 
hizmetlerinizin satışını 
Vendors Factory üzerinden 
gerçekleştirebileceksiniz!

Eğitmenimiz olun! 
Pazarlama, kişisel gelişim veya satış alanına hizmet 
edebilecek herhangi bir konuda eğitimler mi vermek 
istiyorsunuz?

Vendors Factory’de alanında uzmanlaşmış 
eğitmenleri aynı çatı altında buluşturuyoruz!
Kendinizi piyasanın profesyoneli olarak 
tanımlıyorsanız ve sizin de bazı konularda 
anlatacaklarınız varsa bize şimdi ulaşın, ailemizin 
bir parçası olun!

Uluslararası
Satış
Platformu
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Tüm Hizmetlerimiz

Sizin için neler yapabileceğimize bakalım. İhtiyacınız olan bir şey var mı? Sadece bize sorun, biz sizin için özel bir plan 

tanımlayalım. Tüm müşterilerimiz ile özel olarak ilgilenmekteyiz. Projelendirme ve hareket etmeyi planlamak, 

mücadelemizin ilk adımı olacaktır.

Dijital Pazarlama

E-Posta 
Pazarlama 

Web Geliştirme

Alan Adı Hizmeti

Kurumsal Kimlik

Tercüme

Start-up & Gelişim Basın PR

Şirket Kuruluşu

Sosyal Medya Danışmanlığı
Sosyal Medya Reklamları

Pazar Hedefleme
Satış Stratejisi

Influencer Pazarlama

Kurumsal Web Sitesi
E-Ticaret Web Sitesi
Haber - Portal Web 

Sitesi

Logo Tasarımı
Kişisel Markalaşma

PR ve Medya Yayılımı
Marka Tescil İşlemleri

Fikir Geliştirme
Hayal Cüzdanı

İş Planı
B2B İletişim

Uluslararası Basın PR 
Ulusal Basın PR

 Medya Satın Alma

Tüm
Hizmetler

Mind Factory
Daha Fazlası 
için Sitemizi 
Ziyaret Edin.

Yeni Web Sitemiz Yayında!
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Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz
Factory
Mind

Takipçilerde ve 
beğenilerde artış.

Satışları
arttırma. Doğru 

müşteri 
potansiyelini 
elde etme.

Sosyal iletişim 
sağlama. Profil Kimliğini 

oluşturma.

Sürdürülebilirlik 
yaratmak.

Sosyal Medya Danışmanlığı

Günümüzde sosyal medyanın ne kadar önemli ve doğru kullanıldığında ne kadar güçlü olduğu konusunda hepimiz hemfikiriz.
Markalar veya kişiler sosyal medya üzerinden hedef kitlesine ulaşım sağlayabilmektedir. Yani sosyal medya sayesinde marka 
ile hedef kitle doğrudan iletişim ve etkileşimde kalabilmektedir. Sosyal Medya araçlarını doğru bir şekilde kullanabilmek doğru 
stratejilerle mümkündür.

Sosyal Medya Danışmanlığı Kapsamında Çalışma Şeklimiz ve Hizmetlerimiz

Sizler için sosyal medya platformlarında bulunan adreslerinizi yönetiyoruz. Kurumsal kimlik kazandırıyoruz ve müşteri sayınızın 
arttırılması için çalışmalar yapıyoruz. Peki, Mindfactory’nin sizlere Sosyal Medya Danışmanlığında sunduğu hizmetler nelerdir 
beraber inceleyelim.
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Danışmanlığı
Sosyal Medya

Sosyal Medya 
Hesap Yönetimi

Hesapların düzenlenmesi 
ve profesyonel kurulum 

yapılması.

Hedef Kitle Tespiti
Organik hedef kitle tespiti ve 
takipçi kazandırmak.

Yazı İçeriği ve 
hashtag seçimi
Günlük yazı içeriği 
çalışması ve gündeme 
uygun hashtag seçimi.

Grafik 
Tasarımlar 
(min. 50 
görsel)
Günlük paylaşım 
için grafiklerin 
hazırlanması.

Sonuç Raporu
Aylık sonuçların rapor 
edilmesi.

Reklam Çalışması
Yeniden hedefleme 
çalışması için siteye 
eklenen piksel sayesinde 
bir kere ziyaret eden 
kullanıcıları ay boyunca 
takip etme.

Toplu Mail 
Gönderimi

Gönderim formu 
hazırlanması, 

oluşan listelere top-
lu mail gönderimi 

sağlanması, ulaşan 
ve açılan maillerin 

raporlanması.
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Analiz

Web Site Analizi

Web siteniz sizi başarılı şekilde yansıtması için zaman içerisinde güncellenmesi gerekir. Özellikle internettin mobil kullanımı 

%92 civarında olup sitenizin bu koşula uygun olup olmadığı önem arz etmektedir. Bununla birlikte SEO uyumluluğu ve 

optimizasyon çalışmaları sizin arama motorlarındaki varlığını etkilemektedir. Alan adınızın kalitesinden bulunduğunuz 

sunucunun hızına kadar genel bir analiz çalışması sunuyoruz.

Sosyal Medya Hesapların Analizi

Sosyal medya yönetimi günümüzde büyük önem taşımaktadır. Sosyal medya hesaplarınızın ne şekilde yönetildiği ve içeriğin 

ne kadar etkili olduğunu merak ediyor musunuz? Doğru sosyal medya kanal seçimini yapıp yapmadığınızı, nerede daha aktif 

olmanız size ivme kazandıracağını ve paylaşımlarınızdaki eksiklikleri bilmek ister misiniz?

Mind Factory Analiz Sertifikası

Sitenizi ve sosyal medya hesaplarınızı inceledikten sonra size bir skor bildiriyoruz. Skor eğer %75 üzeri ise size 

tarafımızdan Mind Silver Sertifikası veriliyor. Eğer skorunuz %85 üzeri ise Mind Gold Sertifikası elde ediyorsunuz. Eğer skorunuz 

%90 üzeri ise Mind Platin Sertifikası kazanıyorsunuz. 

Bu sertifikayı sitenize veya sosyal medya sayfalarınıza ekleyebilir ve başarılı yönetiminizi sunabilirsiniz!

Web Site ve Sosyal Medya Hesaplarınızı 
Ücretsiz Analiz Edelim

Analiz
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Yorumlar ile 
Mücadelede 13 Adım
1. Bir topluluk veya kişi bir konuda sizin fikrinize karşı tezle paylaşım yapıyorsa, farklı bir fikri savundukları içindir. 

Bu fikirlerin ne olduğunu tespit edin ve buna cevap verin.

2. Sizin hatalarınızı ortaya çıkarmak için fırsat kollayan Blog yazarlarını ve Sosyal Medya kullanıcılarını kınamayın, tersine 

bunu avantaj olarak görüp hatalarınızı ve eksiklerinizi düzeltin. Düzelttikten sonra karşı tarafı bilgilendirin.

3. Haksız suçlamalar genelde büyük kitleler tarafından kontrol edilemez şekilde yankılanmaya neden olurlar. Suçlamalara 

maruz kalırsanız mümkün mertebe bu yankıya taviz vermeyin ve değer göstermeyin. Aksi halde ateşe bir odun da siz atmış 

olursunuz.

4. Kriz yönetiminin eski kuralları artık geçmişte kaldı. Avukatınızdan veya basın danışmanınızdan bilgi almak yerine, 

ne yapacağınızı evdeki çocuklarınıza sormanız bile bazen daha faydalı olabilir. Kriz anında saf ve temiz kalmak artık bir 

gereklilik!

5. Birebir iletişim kurarak paylaşımların kaynağına inmeye çalışın. Kötü niyetlilerin eline düşmemek için mümkünse yüz 

yüze görüşün veya sözel şekilde telefon ile iletişim kurmaya çalışın. Yazılı şekilde iletişim kuruyorsanız sözlerinize dikkat 

edin. Hakkınızda yeniden yazılmasına fırsat vermeyin.

6. İnsanca diyalog kurmaya çalışın. Hak ve hukuktan bahsederek gerginliği gereksiz şekilde yükseltmeyin.

7. Duygusal zekanızı kullanarak iletişiminizi sürdürün. Rasyonel cümleler ile bir yere varmanız zor olur.

8. Hissedilen hak ve haksızlık, kanunun tanıdığı “hak”tan daha değerli ve geçerlidir.

9. Eğer bir konuda haksızsanız kısaca özür dileyin. Bazen mucizeler yaratabilir.

10. Size yönlendirilen suçlamaları ayrıntılı şekilde açıklayın. Açık kalan noktalar daha sonra yeniden alev almasına neden 

olur.

11. Karşınızdaki kişi veya topluluğa hatalıysanız konuyu nasıl çözeceğinizi ve düzelteceğinizi gösterin ve iletin.

12. Yorumların kaynağına ulaşabiliyorsanız ve sorunu çözebilecek bir fikriniz yoksa, karşı taraftan fikrini alın. Eğer size ters 

bir çözüm değilse uygulayacağınızı söyleyin.

13. İnsan olmayı ve kalmayı hiçbir zaman unutmayın. 

Yorumlar İle Mücadele
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Hizmetlerimiz

Web
Tasarım

YENİ REFERANSLARIMIZ

Sektörünüzde kurumsal kimliğinizi 
koruyarak, markanızı üst seviyelere 
ulaştırmak için ele alacağınız ve 
önem vereceğiniz ilk konu internet 
adresinizin web tasarımı olacaktır. 
Günümüzde web site kullanıcılarının 
%81’i mobil cihazlar üzerinden 
kullanım sağlamaktadır. Bu 
nedenle web sitenizin “duyarlı” 
(mobil uyumlu ) olması 
gerekmektedir. Buna ek olarak 
sitenizin üyelerinin, siteniz 
üzerinden işlem yapabilmeleri, 
kendilerini tanıtabilmeleri ve sosyal 
medyadan paylaşabilmeleri de 
önemli hususlar arasındadır.

Web Tasarım Hizmeti 
Kapsamında Çalışma 
Şeklimiz ve Hizmetlerimiz

Web sitenizi; sizin için, sizin 
istekleriniz ve sektörel yapınız 
doğrultusunda tasarlıyoruz. Sizin 
için tasarladığımız web sitesini 
markanıza özel olarak hazırlıyor, 
sizlerin arzu ve istekleri 
doğrultusunda en ince 
ayrıntısına kadar takip ve analiz 
çalışmaları gerçekleştirerek 
hizmetinize sunuyoruz.

Alan Adı Hosting 
(E-posta Servisi);

Kurumsal Web Sitesi

Duyarlı Tasarım 
(mobil uyumluluk);

Haber - Portal Web 
Sitesi

Özel Yönetim
Paneli;

E-Ticaret Web Sitesi

Arama Motoru 
(Google) ve Sosyal 
Medya Optimizasyonu;

Alan adınız (domain) ve 
barındırma hizmeti (hosting) 
tarafımızca açılarak 
yönetilecektir. E-posta ve sayfa 
trafiğiniz sınırsızdır. Bunlara ek 
olarak toplu e-posta gönderimi 
gerçekleştirmekteyiz.

Web sitenizi tasarlarken 
duyarlı (mobil uyumlu) olarak 
tasarlıyoruz.

www.thewellworld.com www.umitunker.com www.thewellfood.com

Yönetim paneli ile tüm 
içeriğinizi rahatlıkla kontrol 
edebilir ve yönetebilirsiniz.

Web sitenizin içeriği, sosyal 
medya ve arama motoru 
(Google) için optimize edilmiş 
olarak düzenlenecek ve 
yayınlanacaktır.  
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Web Tasarım Aşamaları

Back-office 
sistemi;

Grafik Tasarım;

Blog-System;

Tasarım;

Editoryel içerik;

Yeniden
Pazarlama;

Projelendirme 
Çalışması;

Danışmanlık;

Web Geliştirme

Arama motor optimizasyon-
ları yapıyoruz. Sizin için içerik 
oluşturuyoruz, üye listeleri ve 
istatiksel veri analiz çalışmaları 
yapıyoruz. Bunlara ek olarak 
online shop sistemli web sitesi 
için, sipariş takip listeleri 
oluşturmaktayız.

Gerekli tüm tasarım çalışmalarını 
ve LOGO çalışmalarını (site ve 
sosyal medya) yapıyoruz.

Fotograf yüklenebilir, menü
güncelleme işlemlerinin 
yapılabildiği panel kurulumu 
sağlıyoruz ve bu alanın sosyal 
medyada paylaşılabilir olması için 
sosyal medya butonları 
yerleştiriyoruz.

Mobil uyumlu, üyelik sistemli, 
yorum ve paylaşım sistemli, 
bütün optimizasyonları 
tamamlanmış, kullanımı kolay ve 
sade bir site tasarlıyoruz. Online 
shop sitesi için; bunlara ek olarak 
online ödemeli shop sistemi 
kurulumlu web site çalışması 
yapmaktayız.

Haber ve sosyal medya
paylaşımlarınız için içerik 
oluşturma çalışmaları yapıyoruz.

Web sitenizi ziyaret edenlere 
yeniden ulaşabilmeniz için 
Google ve Facebook entegrasyon-
larını gerçekleştiriyoruz. Bununla 
birlikte yeniden hedefleme ve 
yeniden pazarlama sağlıyoruz.

Sizin istekleriniz ve sektörel 
yapınız doğrultusunda 
projelendirme yapıyoruz.

İnternet pazarlama çalışmalarınız 
için çok yönlü danışmanlık 
hizmeti sunmaktayız.

Web geliştirme , İnternet ( World 
Wide Web ) veya intranet (özel 
ağ) için bir web sitesi geliştirm-
eye yönelik çalışmadır. Web 
geliştirme basit bir tek gelişme-
kte arasında olabilir statik sayfa 
arasında düz metin karmaşık web 
tabanlı için internet uygulamaları 
(web uygulamaları), elektronik 
işletmeler ve sosyal ağ hizmetleri.

Web geliştirme, intranet veya 
internet üzerinden barındırma 
(hosting) hizmeti için web sitel-
erini geliştirme ile ilgili görev-
leri genel olarak ifade eder. Web 
geliştirme süreci; web tasarımı, 
web içeriği geliştirme, istem-
ci tarafı / sunucu tarafı komut 
dosyası oluşturma ve ağ güven-
liği yapılandırmasını içerir.
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Marka

Markamı İnternette 
Nasıl Büyütürüm?
Markanızı internet dünyasında büyütmek için dikkate almanız gereken ayrıntılar 
ve farklılaştırmanın önemi. 

Markanız ister yeni ister bilinir olsun, büyümesi alıcı sayısının artışı ile mümkündür. Alıcılar ilk kez sizden satın aldığında seyrek 
alıcı profiline, memnun kalıp tekrar satın aldığında ve sürekli almaya devam ettiğinde ise sadık alıcı profiline dahil olur. 
Sadık müşterileriniz, alıcılarınızın sadece %20 ’sini oluştururken, asıl hedef almanız gereken grup %80 ile seyrek alıcılar 
olmalıdır.

Rekabet ettiğiniz markalar ile aynı ürün veya hizmet gamında olduğunuz halde az farkla, farklı bir ürün veya hizmet
sunuyorsunuzdur. Genel olarak birbirinin kopyası gibi davransa da; markaların kendilerini ayırt edici özelliklerini ön 
planda tutması gerekir. Bunun için de iki önemli nokta üzerinde durulması gerekir; fiziksel bulunabilirlik ve zihinsel penetrasyon.

Fiziksel Penetrasyon
Farz edin ürün veya hizmetinizi internette reklamlar ile çok iyi tanıtıyor ve pazarlıyorsunuz. Ancak alıcısı olmayan bir 
ürün/ hizmetin marka değeri de büyüyemez. Büyümesi için ürününüz veya hizmetinizin bulunabilir olması gerek. Örneğin web 
siteniz var ve ürün satıyorsanız aynı ürünlerin fiziksel bulunabilirliğini sağlamanız gerekir. Bunun için birçok shop sitesi 
(Trendyol, GittiGidiyor, Amazon) size fırsatlar sunuyor. Hizmet sektöründe de bu tarz oluşumlar mevcuttur, araştırmanızı tavsiye 
ederiz.

Zihinsel Penetrasyon
Pazarlamacıların kendi ayırt edici marka varlıklarının (renkler, logolar, ton, fontlar, vs.) neler olduğunu bilmeleri; bunları 
kullanmaları ve korumaları gerekir. Ayrıca alıcıların kendi markalarını nasıl satın aldıklarını, ne zaman markayı düşünüp farkına 
vardıklarını ve markanın alıcıların hayatlarıyla nasıl örtüştüğünü bilmeleri gerekir. Bu gerçeklere paralel olarak, medyayı ve 
dağıtımı yönetmeleri gerekir. Zihinsel penetrasyon yaratmak için markanızın sürekli göz önünde olması sağlanmalıdır.

Farklı Olmak
Herkesin yaptığını yaparsanız alıcılar ”bildikleri” markaları tercih etmekte ısrar ederler. Yaratıcı fikirler düşünerek ve bu fikirleri 
yayacak ağları seçerek en önemli adımı atmış olursunuz! Sizi farklı kılan şey alıcıların kendi mevcut kullandığı marka yerine sizi 
tercih etmesini sağlamaktır. Ayrıca tüketiciler değişiklik ve çeşitlilik ararlar. Kısacası odaklanmanız gereken satın alma ihtimali 
daha yüksek olan alıcılara odaklanmak olmalıdır.

Repertuara girebilmek
Alıcılar genelde belli ürünlerde bir marka repertuarı oluşturur. Örnek olarak yılda sekiz kez şampuan alınır ortalamada. Ortak ve 
memnun kalınan repertuar arasından seçim yapılır. Sekiz kez aynı şampuan alınmadığı gibi alıcının memnun kaldığı repertuara 
girmek de zor olur. Bunu başardığınızda pazar payı kazanmış olursunuz ve bir süre sonra seyrek alıcının ”repertuarı içinde” sadık 
alıcıya dönüşmesini sağlamış olursunuz. Unutmayınız ki ürünün satın alma sıklığı ile repertuar çeşitliliği de ortak büyür. Örnek 
olarak her gün dışarıdan yemek yiyenler bir markaya (restorana) bağlı kalmaksızın birçok farklı yerde yemek yerler. Ona rağmen 
belli başlı ziyaret noktaları çerçevesi içinde kalınır. Repertuar kıyafette veya otomobilde aynı çeşitliliği göstermez. Yine de ona 
bir zamanlar XY otomobil markası kullanıcısı birkaç yıl sonra YZ de alabilir. Genellikle de tersi de gerçekleşecektir.
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Markanızı büyütmek, 
sosyal medyada reklamını 
yapmak ve pazarda 
değerinizi arttırmak 
istiyorsanız ekibimizle 
iletişime geçin. Size özel 
bir teklifimiz var!

Markamı büyütmek için adımlar
Başta şu bilince sahip olmalısınız: ”Hiçbir marka müşterisinden %100 sadakat bekleyemez”. Markanızı büyütmek istiyorsanız 
sadece satın alınması için çabalamak yerine, insanların markanıza aşık olmasını sağlamalısınız. Markalaşırken farklılaşmayı da 
önemseyin. Benzer ürün ve hizmetler çok olabilir. Sizi ayırt eden özelliğinizi ön plana çıkarıp bunun üzerine büyümeye 
çalışabilirsiniz. Sadece farklılaşmak size müşteri sağlar ve bu şekilde markanıza önemli bir değer katarsınız.

Marka için Reklam Yapmak
Bir markanın satışları bir uçağın uçtuğu yüksekliğe benzer. Reklam harcamaları da bu işin yakıtıdır. Yakıt olduğu sürece her şey 
yolundadır. Yakıtınız azalırsa ve siz yeni yakıt almayı düşünmezseniz bir süre sonra motor durur. Ve bununla birlikte nihayet 
çöküş başlar. Markanız ne kadar büyükse ve ne kadar büyüyorsa reklama o kadar çok harcama yapmanız gerekir. Reklamlarınızı 
hazırlarken mutlaka haz verdiğine duygusal olmasına ve heyecan yarattığına dikkat edin. Aynı izlediğiniz çok güzel bir film gibi 
olmalı reklam çalışmanız. Gerçekten kalite istiyorsanız bunun bir bedeli olduğunu bilmelisiniz. 

Markanızın reklam çalışmalarını her zaman kısa, orta ve uzun vadeli düşünmeniz gerekir. Kısa vadede hızlı talep toplamak; orta 
vaadede ürün hizmet pazarlamak ve uzun vadede zihinsel pentrasyonu sağlamak reklam çalışmalarınızın en büyük hedefi olsun.
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Mind Referans Markamız

Ümit Ünker
ÜNKER profesyonel kariyerini 
telekomünikasyon sektörünün devi olan özel 
bir firmada “Türkiye Saha Satış Genel Yönetme-
ni” olarak devam ettirmiştir. Ayrıca Türkiye’nin 
en büyük GSM operatöründe “Zincir Mağazalar 
Türkiye Saha Satış Müdürü” ve Kurumsal Saha 
Satış Yönetimi alanlarında da yönetici olarak iş 
yaşantısında deneyimler kazanmıştır. 400 kişilik 
saha satış ekibi yönetmiştir. B2C & B2B 
alanlarında Satış, Satış Yönetimi, Alternatif Satış 
Kanallarının Oluşturulması ve Ekip Yönetimi 
alanında projeler yönetmiştir. Kendine ait 
yazılımı ve uygulaması beraberinde uçtan uca 

tasarlanan Türkiye’nin iş dün-
yası alanında ilk ve tek Artırılmış 
Gerçeklik ile oluşturulan satış 
kitabı olma özelliğine sahip 
“Değer Odaklı Satış” kitabını 
okuyucular ile buluşturmuştur. 
Değer Odaklı Satış çok satanlar 
listesinde yer almaktadır. İş 
Dünyası ve Girişimcilik alanında 
”Yılın En İyi Eğitmeni” ödülünü 
almıştır. GFEL (Global Forum for 
Education and Learning) 
tarafından “Eğitimde En İyi 100 
Lider” ödülüne aday 
gösterilmiştir. Ümit Ünker’in 
yazdığı beş adet kitap şuan 
piyasada satılmaktadır.

Web Site adresi: 
www.umitunker.com

Ümit Ünker
Yılın En İyi Eğitmeni Ödüllü Ümit Ünker
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Sosyal Medya

Sosyal Medya Hesabınız Kısıtlanır veya Kapanırsa Ticaretiniz Nasıl Devam Eder?

Ticaretinizin tamamını sosyal medya üzerinden kurduysanız ve kullandığınız sosyal medya mecrası veya mecraları kısıtlamaya 
veya kapatılmaya kadar giderse bugüne kadar büyük uğraş ve emeğiniz bir anda toz olup gidebilir. Biliyoruz ki sosyal medyanın 
gücüne inanarak uzun süredir web sitenizi yaptırmayı ertelediniz veya artık hiç yaptırmamayı bile düşünmüş olabilirsiniz.

Şimdi harekete geçme zamanı

İşiniz aktif şekilde sosyal medya ağlarında yürürken ve ulaştığınız kitle ile bir iletişim halindeyken hızlıca harekete geçme 
zamanıdır. Kitlenizi kurulacak web sitenize yönlendirmeniz ”şimdilik” daha mümkünken, sosyal medya hesabınız kısıtlandıktan 
sonra bunun için geç kalmış ve büyük kayba uğramış olursunuz.

Web Sitesi Sahibi Olmanın Avantajları

Web sitesi sahibi olarak her şeyden önce müşterilerinizin ve takipçilerinizin gözünde ”profesyonel” olduğunuzu ve işinize, 
emeğinize ekstra özen ve değer biçtiğinizi gösterirsiniz. 

Uluslararası piyasada web siteniz olması sizi profesyonel kılar ve dikkate alınmanızı sağlar. Eğer bir web siteniz yoksa da 
uluslararası arenada ciddiye alınmanız neredeyse imkansızdır.

Profesyonel ve size ait ”şirket uzantınız ile” bir eposta adresine sahip olup kurumsallığınızı belli etmiş olursunuz.
Örnek: info@mindfactory.com.tr

Mevcut sosyal medya potansiyelinizi yönlendirip, insanların sizin sitenize üye olmalarını sağlayıp, e-posta pazarlama 
yöntemiyle kitleniz ile birebir ve sürekli iletişim halinde olabilirsiniz. Yeni hizmetlerinizi ve ürünlerinizi birebir hedef kitlenize 
çok az bir maliyet ile sürekli tanıtabilirsiniz. 

Web Sitenizde özellikle size ait bilgileri, hizmet ve ürünleri sergileyebilir ve limitsiz şekilde içerikler oluşturabilirsiniz. 
Rakipleriniz ile aynı platformda değil, size ait ve size özel yerinizde her şeyiniz ile kendinizi sunabilirsiniz. 

Sosyal medya hesaplarınız kiracı olduğunuz alanlar olup web siteniz asıl tapulu arsanız, işinizi ciddi anlamda büyütebileceğiniz 
alanınız olur. 

Her şeyden önce kısıtlamardan ve başkalarının yaptığı hatalardan kendi ticaretinize zarar gelmez ve bağımsızlığınızı ilan 
edersiniz. 

Profesyonel bir web sitesi teklifi almak için bizimle iletişime geçin, sizin için en iyi planı sunalım!
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Milliyet Gazetesi

Milliyet Gazetesi Mindfactory Haberi
Mindfactory Internet Social Media Agency
Milliyet Gazetesi köşe yazarı Ümit Ünker ile gerçekleştirdiğimiz Söyleşi bugün 
yayında...

Basında Biz
News Update

Ümit Ünker

Sosyal Medyanın 

Hayatımızdaki Önemi 

ve Alternatifleri 

Nelerdir



Netflix bir Sosyal Medya Sitesi Midir?

Genel olarak Sosyal Medya Nedir?
Genel olarak Sosyal Medya “sosyal ağlar veya sosyal birliklerden” oluşan, karşılıklı bilgi, fikir, tecrübe ve etiklerin paylaşılabildiği 
internet topluluklarının genel adıdır. Kullanıcının hem yayıncı hem tüketici olarak yer alabildiği bir internet sahasıdır. Sosyal 
Medya sayesinde özellikle “bilginin demokratikleşmesine, gerçek anlamda paylaşılmasına yol açmıştır. Herkesin sansürsüz, 
istediği düşünce ve fikri beyan edebiliyor ve paylaşabiliyor olması kısıtsız imkân sağlamaktadır (Önceleri sansür kısıtlaması 
hiçbir sosyal medya sahasında yoktu ancak daha sonra sansürler uygulanmaya başlandı. Örneğin Youtube’da yayınlanan ve 
ırkçılık içeren içerikler silinmektedir) istediği düşünce ve fikri beyan edebiliyor ve paylaşabiliyor olması kısıtsız imkân 
sağlamaktadır.

Sosyal Medya’yı kaba bir şekilde üç kategoriye ayırmamız mümkündür.

İletişim Siteleri
Blog sayfaları (örnek: Blogger), Microblog Siteleri (örnek: Twitter) ve Sosyal Ağlar (örnek: Facebook)

Bir profil oluşturarak insanların bilgi paylaştığı, diğerlerinin bu bilgileri veya kişileri takip edebildiği, beğeni toplamaya ve 
içerikleri paylaşmaya yarayan platformlardır.

İşbirliği Siteleri
Wikipedia (Internet ansiklopedisi) Onedio.com (sosyal medya’da habercilik) Neredekal.com (konaklama yorumları)

Bir veya birçok konuda bilgi paylaşımı yapılan, birlikte içeriği düzenlenen ve böylece büyümesi sağlanan içerik siteleri. 
Kullanıcıları, paylaşımları yoluyla başka kullanıcılara bilgi sağlayabilirler. Örneğin, Türkiye’de kurulan onedio.com sitesinde 
kullanıcılar haberler yazabiliyor ve bunu diğer kullanıcılar ile paylaşarak yine paylaşılmasını sağlıyor. Haberler bir
kuruluştan değil, tüm kullanıcılar tarafından yazılabiliyor ve bu şekilde sosyal habercilik yapılıyor.

Multimedya Siteleri
Instagram (resim/video paylaşımı) Flickr (resim paylaşımı) Youtube (video paylaşımı)

Özellikle Multimedya içeriklerini depolayıp, başkaları tarafından izlenmesi, dinlenmesi veya görüntülenmesini sağlayan
siteler. Youtube sitesi sayesinde birçok kişi Müzik Videoları çekerek (amatörce de olsalar) birilerinin dikkatini çekip büyük takipçi 
kitlelerine ulaşmışlar ve Plak şirketlerinden teklifler alarak dünya çapında üne kavuşmuşlardır. 
(Örnek: Justin Bieber).

Peki Netflix bir Sosyal Medya Sitesi mi?
Netflix bir ”Video on Demand” (Talep üzerine izleme) yapısıdır. Kısacası bir şirket kuruluş tarafından sunulan içerikleri istediğiniz 
an istediğiniz zaman ulaşabileceğiniz ve bunun için örnek bir abonelik ücreti ödediğiniz yapıdır. Netflix bu durumda bilinen bir 
sosyal medya sitesi değildir.
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Toplam Tecrübe: 20 Yıl 
Toplam Müşteri: 670 
Yayın: 3 Adet Kitap 
Çalışan Sayısı: 11 (Ağustos 2020) 
Çalışma Kapsamı: Uluslararası 
Hizmet Dili: Multiple Languages 
Ortak Yapısı: %50 Yabancı 
Sermaye Ortaklığı

2000
InterNetX

2002
MA - Medya Regensburg

2003
MelAti Web Tasarım

2013
Neden Web Sitesi Sahibi 

Olmalıyız?

2015
Sosyal Medyadaki Yüzümüz

2016
Evleniyoruz Biz LTD.

2018
Mindfactory LTD.
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MIND FACTORY

Sosyal Medya

HER PAYLAŞIM
BİR FESTİVAL

Mindfactory İnternet Bilişim Teknolojileri Organizasyon ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şirketi

Müşterilerimiz ile sıkı bir 
iletişim ağı oluşturuyoruz ve hedeflenen 

sonuçlar için, iletişimimizi 
her zaman güçlü tutuyoruz.

”

Adres: Kavacık Mah. Ekinciler Cad. 
No:5 Yıldız Plaza Kat:5 / 34810 

Beykoz İstanbul 

E-mail: info@mindfactory.com.tr 
Web: www.mindfactory.com.tr
Telefon: +90 216 693 12 99 

”


