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Genel Müdür Mindfactory İnternet Ltd.

Ahmet Ataner ŞAPÇI

İnternet dünyasında hedeflerinize ulaşmak için bir 
adım atmaktasınız. Bu yolculuğunuzda yanınızda yer 
alarak sizlere yol gösterici olmaktan mutluluk duyarız. 
Önceliğimiz sizin arzu ve görüşlerinizi dikkate alarak, 
sizin hedefleriniz doğrultusunda sizlere 
müşterilerinizin memnuniyetini ve yeni müşteriler 
kazandırmaktır. Bunu başarabilmek için profesyonel 
sosyal medya yönetimi önemli olduğu kadar 
profesyonel ve teknik açıdan sağlıklı çalışan bir web 
sitesinin de olması son derece önemlidir. Ekteki 
teklifimizde yer alan ayrıntılar dışında tüm sorularınızı 
cevaplamak ve sizin için özel olarak yapacağımız 
projeyi tanıtmaktan memnuniyet duyarız. 20 yıllık 
tecrübemize dayanarak, sizlere en profesyonel 
sonuçları ve en yüksek kaliteyi sağlayacağımızın 
sözünü veriyoruz. Birlikte yol almak dileğiyle.

Mindfactory Kimdir?

İnternet çağının başlangıcıyla son 20 yılda dünyada 
çok fazla teknolojik gelişme gerçekleşmiştir. 
Artık internet kullanımı, akıllı telefonlar ve giyilebilir 
teknoloji gibi gelişmiş cihazlar lüks değil. Günümüzde 
özellikle küçük yaşlardaki (7-14) çocuklar teknoloji ile 
birlikte büyümektedir. Bu nedenle son 10 yıl içinde 
teknoloji geliştirme süreci yeni nesil ve son kullanıcılar 
için bambaşkadır. Bilişim sektöründeki 20 yıllık 
tecrübemiz, bizi bilişim sektörünün dinozorlarından biri 
yapmaktadır. “Dot.com boom” un başlangıcından bu 
yana teknolojinin evrimine şahit olduk ve edindiğimiz 
deneyimlere dayanarak, son kullanıcı davranışlarının 
ve isteklerinin zaman içinde nasıl değiştiği 
anlayabilmekteyiz.

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
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Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz
Factory
Mind

Takipçilerde ve 
beğenilerde artış.

Sosyal iletişim 
sağlama.

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.

5    Mind Factory Magazin 2020



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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M
ind Concierge hizmetimiz ile size profesyonel olarak müşteri 
ilişkileri uzmanlarımız ve birebir yöneticimiz ile özel danışmanlık 
hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet sayesinde planladığınız veya haya-
ta geçirdiğiniz her türlü dijital dünyaya dahil olan çalışmalarınızı 
planlamadan denetlemeye kadar bize danışarak ilerletmeniz 
mümkün olacak. İlk görüşme için şimdi bizimle iletişim kurun ve 

Mind Concierge hizmetimiz ile tanışın. 

Araştrıma
Sizin için istediğiniz dijital 
dünya hizmetleri ve ürünleri 
araştırıyor, size rapor sunarak 
hizmet veriyoruz. Çözümünü 
aradığınız veya bilgisine 
ulaşmak istediğiniz IT çözüm-
lerin araştırması tarafımızdan 
profesyonelce yapılıp size 
iletiliyor. 

•   Fikir oluşturma
•   Hayal Cüzdanı oluşturma
•   İş Planı ve akışı oluşturma
•   Genel Rakip Analizi
•   Genel Pazar Araştırması
•   Marka Geliştirme araştırması

Mind Concierge
Farz edin dijital dünyada aradığınız bilgiye 
ulaşabileceğiniz, bağımsız şekilde size sunulan teklifleri 
ve hizmetleri denetletebilecek ve size uygulamalı destek 
verebilen bir asistanınız olsaydı nasıl olurdu?  

MIND CONCIERGE
DIJITAL DÜNYANIZIN 
ASİSTANLIK HİZMETİ
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Mind Concierge

•   Alan Adı kalite ve değer  
     raporu
•   Sunucu çiftliği testi
•   Sosyal Medya hesap
     denetlemesi
•   Web site kalite raporu
•   IT Teklif denetleme ve tavsi   
     ye raporu

Mind Concierge Business Club
Mind Concierge hizmeti alan tüm iş sahipleri özel Mind 
Concierge Business Club üyemiz sayılır. Bu B2B kulüpte karşılıklı 
tanışma ve birlikte iş yapma fırsatları sunuyoruz. Sürekli geliştirilen 
Mind Concierge Club içerikleri ve faydaları sizin de kaliteli ve çözüm 
odaklı fırsatlar sunacaktır. 

Denetleme
Mevcut tüm dijital dünya 
hizmetlerinizi (sosyal medya 
hesaplarınızı, web sitenizi, 
uygulamanızı) test ediyor ve 
kalitesi hakkında sizlere 
bilgi paylaşıyoruz. Aynı şekilde 
size sunulan teklifleri inceliyor 
ve piyasa koşullarına uygun 
olup olmadığını, fiyat ve teknik 
yeterlilik hakkında fikrimizi 
iletiyoruz. 

Asistan
Tam teşekkülü bilgiye sahip 20 yıllık tecrübeli bir ekibin 
size istediğiniz an hizmet ettiğini ve istediğiniz konuda 
size bilgiyi ulaştırdığını düşünün. Mind Concierge Asistan 
hizmetimiz ile her an yanınızdayız ve çözümünüz oluy-
oruz. 
•   Teknik destek
•   Kurulum desteği
•   Tercümanlık desteği 
•   Bilgi alma araştırma desteği

Uygulama
Özel yazılım, sunucu, alan adı ve benzeri siparişlerinizi, 
yurtdışı bağlantılı anlaşmalarınız için uygulamaya 
geçirerek sizin için satın almayı gerçekleştirebiliyor, 
çözüm ortağınız olarak hizmet sunabiliyoruz. 
•   Hizmet seçimi satın alma ve denetleme süreçleri 
•   Eğitim danışmanlığı
•   Sosyal Medya Projelendirme danışmanlığı
•   Satış Pazarlama stratejisi danışmanlığı
•   Internet Reklam Planlama danışmanlığı
•   Pazar Hedefleme danışmanlığı

Mind

Concierge



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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Mind Team

LumiLor kapladığı her ürünün ışık 
yaymasını sağlayan dünyanın ilk 
patentli Işık Yayan Kaplama(LEC) 
sistemidir. LumiLor, bir nesnenin 
kendisine bir elektrik akımı 
uygulandığında ışığı yayabildiği 
anlamına gelen elektrominesans
ile çalışır.

L LumiLor ışık yayan 
kaplama sistemi; 
kontrollü olarak çoklu 
boya katmanlarının 
sırasıyla elektrik 
verilmesiyle ve kat-

manlar için farklı materyaller 
kullanılmasıyla gerçekleşir. 
Standart işlem uygulandığında 
bütün katmanların boyanması 
üç veya dört saat sürer. Temel 
olarak LumiLor’un elektrik 

verildiğinde görünür olan 
sekiz farklı rengi bulunur 
(yeşil, aqua, mavi, beyaz, 
turuncu, sarı, mor ve pembe). 
LumiLor’un dünyanın en ince 
püskürtülebilir ışığı olması, 
kapladığı her şeyin ışık 
yaymasını sağlar ve böylece 
neredeyse her 3D objeye  
uygulanabilir.

BAYİSİ OLMAK İSTER MİSİNİZ ?
Hemen başvuru formunu 
doldurun ve sizi bayilik 
konusunda bililendirmek için 
hemen arayalım.
www.lumilor.com.tr
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HizmetlerimizAlan Adı

Sitenizi süsleyecek, adresinizi belirleyecek ve mar-

kanızı uzun soluklu bir serüvene çıkaracak olan alan 

adınızı doğru seçmeniz oldukça önemli.  Hangi alan 

adının size uygun olacağını merak ediyorsanız, aşağıda 

sıraladığımız hususları dikkate almanızı tavsiye ederiz.

1. Alan adı uzunluğu 

Alan adı ne kadar kısa olursa, o kadar iyidir. Ayrıca tek keli-

meler, birleşmiş kelimelere göre çok daha anlaşılırdır.

2. Kulağa hoş geliyor mu?

Bunu sorarken şahsi fikrinizden bahsetmiyoruz. Örneğin, 

”Radyoda duyulduğunda anlaşılır mı?” diye düşünerek alan 

adınızı farklı bir açıdan sorgulayabilirsiniz.

3. .com/ .net/ TLD seçimi

Genellikle en yaygın olan .com TLD’lerini tavsiye ediyor olsak 

da, günümüzde 1000 üzeri TLD mevcut. Dolayısıyla projeniz-

de kullanabileceğiniz diğer alternatifleri de düşünebilirsiniz. 

Ayrıca Türkiye’de ticaret yapıyorsanız, mutlaka .com.tr alan 

adına da sahip olmanızı tavsiye ederiz.

Size bu noktada bir müjdemiz var; çok yakında marka tescili 

gerektirmeden, .com.tr alan adı kayıt işlemleri başlayacak!

4. Uluslararası anlamı

Bir alan adı veya marka ismi sizin ülkenizde pozitif bir anlam 

taşıyorken, başka bir ülke dilinde negatif bir anlama sahip 

olabilir. Örneğin, Tchibo gibi tanınmış bir kahve markasının 

ismi, Japonca’da ’ölüm’ anlamına geliyor. Böyle bir durumun 

sizin markanızda da yaşanmamasını istiyorsanız, öncesinde 

iyi bir araştırma yapmanızı tavsiye ederiz.

5. Kelime anlamı

Bazı alan adlarının kelime anlamının güçlü olması, arama 

motorlarında daha hızlı bulunmasını sağlayabiliyor. Her 

zaman öyle olacağı anlamına gelmese de, size özellikle yeni 

kayıt edilmiş bir alan adında fayda sağlayacaktır.

Doğru Alan 
Adı Nasıl 
Bulunur?

Ayın Konusu 06.20
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Mind Team

AHMET ATANER ŞAPÇI

ORKUN

AYLİN ARSLAN ŞAPÇI

KAMER

BANU

BERK

ARDA

EZGİ

Ekibimizle
Tanışın!

Dinamik ve deneyimli

Genel Müdür

Yazılım Geliştirme 
Koordinatörü

Genel Müdür Yardımcısı

Sosyal Medya Yöneticisi

Genel Müdür Asistanı

Web Arayüz Geliştiricisi

Sanat Yönetmeni

Grafik Tasarım Uzmanı

Daha Fazlası 
için Sitemizi 
Ziyaret Edin.
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MIND FACTORY

E-Commerce

SHOP VE ÖDEME
SİSTEMLERİ

E-Ticaret ve Web Tasarım

Mindfactory İnternet Bilişim Teknolojileri Organizasyon ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şirketi

E-Ticarete şimdi ilk adımınızı atın!  
Online ödeme sisteminizi 

oluşturalım, satışlarınızı başlatın.

”

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 

”


