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HEMEN İNTERNET SİTESİ AÇMA 

Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte web sitesi açmak çok kolay bir hale 

gelmiştir, bu hızı ve özgünlüğü sahip olduğumuz teknolojik alt yapımıza 

borçluyuz. Bu alt yapı uzun yıllar çalışma sonucunda oluşturulmuştur ve 

tüm kriterler müşterilerimizden aldığımız geri dönüşler ile 

şekillendirilmiştir. 

İnternet Sitesi Kurmak İle İlgili Akla Gelen İlk Sorular 

Daha fazlası da var! 

S: Kaç gün sürer? 

Y: Projeye göre değişmekle birlikte hazır alt yapı kurulumları 24 saat gibi 

kısa bir sürede yapılabilmekte 

S: Bu kadar kısa sürede iyi bir iş ortaya çıkar mı? 

Y: İnternet sitesi kurma işlemi profesyonel ellerde yapıldığı zaman çok 

kısa zamanda kaliteli işler ortaya çıkabilmekte, sürenin bu denli 

kısaltılmasındaki amaç maliyetleri aşağıya çekmektir bu da fiyatlarımızı 

çok makul seviyelere düşürmektedir. 

“Bir işin fiyatını harcanan zaman ve emek 

belirler.” 

İŞİNİZİ BÜYÜTÜN 

Tabii ki işinizi büyütmek için çok fazla yol olduğunu biliyoruz, yalnızca 

bir tanesine odaklanılmaması gerektiği konusunda da hiç şüphemiz yok. 

Biz sadece en uygun, uygulaması en kolay ve en verimli çalışana 

odaklanamaya çalışıyoruz. 

Tüm yöntemler aslında aynı şeyi amaçlamaktadır o da müşterileri 

arttırmak dolayısıyla daha çok satış yapmak isterler ve bunun da tek bir 

amacı vardır o da şirket gelirlerini arttırmak. 

Sadece gelirleri arttırmak kesinlikle yeterli değildir, geliri arttırırken 

giderler daha çok artıyorsa o zaman kar düşüyordur ve şirket zarar 

görüyordur. İnternet sitesi kurma ise karlılığı ciddi oranda yüksek bir 

reklam faliyeti olmasıyla öne çıkmaktadır ve diğer yöntemlerden üstün 

bir çok yönü mevcuttur. 

BAŞARILI PROJE 

İnternet sitesi kurma 

aşamalarının anlatıldığı 

bültenimizde başarılı proje 

için gerekenler de 

anlatılmıştır. 

Başarılı bir proje için gerekli 

olan ekip, ihtiyaç duyulan 

çalışmalar ve kesinlikle 

olması gereken köklü 

tecrübeler. 

Güzel işler köklü takımlar ile 

ortaya çıkartılmıştır, biz de 12 

yıllık köklü ve birbirine bağlı 

büyük bir takımız ve işimizi 

ilk günkü hevesle yapmaya 

devam ediyoruz ve yapmaya 

da devam edeceğiz. 

 

 

En Ucuz Web Tasarım 



BİZE BIRAKIN 

Bu denli yüksek verimli bir çalışmayı esasında bu kadar verimli 

kılan da çalışacağınız firmadır. İnternet sitesi kurmak için 

anlaştığınız firma sizin maliyetlerinizi düşürmek yerine arttırırsa 

burada verimlilikten bahsetmek çok güç bir hal alır. Bu nedenler 

firmanızı seçerken çok titiz davranmalısınız. 

REFERANSLARIMIZ 

Çalışacağınız firmalar ile ilgili en önemli şey referanslarıdır, 

kısacası yapılan işler yapılacakların da habercisidir. Bizler bu 

konuda kendine en çok güvenen firmalardan birkaç tanesiyiz 

demek yerinde olacaktır. Bu güvenin sebebi bu zamana kadar 

Türkiye ve İngiltere merkezli olarak çalışan 2 firmamız dünyada 

14 farklı ülkede proje geliştirmiş olup toplamda 5000’den fazla 

projeye imza atmış olmamızdır. 

Hemen her sektörden web tasarım yapmış olan bir ekibe sahip 

olmak müşterilerimizi daha iyi anlamamızda ve her yeni sitede 

daha güzel işler çokartmamıza yardımcı oluyor.  

Siz de referanslarımız arasında yer almak ve bu güzel işler 

arasında sizin de web sitenizin bulunmasını istiyorsanız bizimle 

hemen iletişime geçerek ilk adımı atabilirsiniz. Ardından bizimle 

çalışacağınıza ve çok memnun kalacağınıza kesinlikle emin 

olabilirsiniz. Uzun yıllar birlikte çalışacağınız bir firma olmak için 

elimizden gelenin en iyisini yapmak en büyük hedefimizdir. 

NASIL ÇALIŞIYORUZ? 

Biz çalışmalarımızda öncelikler sizleri anlıyoruz, çünkü müşterinin ihtiyaçlarını ve isteklerini anlamadan yapılacak bir 

web sitesi tasarımı kesinlikle başarılı olamayacaktır. Bizler bu bilinçle hareket ederek sizi dinliyor, size tekrar tekrar 

sorular sorarak detayları ortaya çıkartıyoruz. 

Sizlerden doğru bilgiyi aldıktan sonra geriye bu bilgilerler bizim tecrübemizi birleştirmek kalıyor. Bu kısım belki de 

işin en zor kısmı ancak aslına bakarsanız en zevkli kısmıdır da. Neden derseniz bu nokta projeyi başarılı ya da başarısız 

yapacak noktadır. 

İnternet sitesi açma kararı verdiyseniz kısaca bahsetmeye çalıştığımız noktalara özen göstermenizi önemle tavsiye 

eder, yaptıracağınız işlerin firmalarınız için en büyük katkıyı yapmasını temenni ederiz. 

İNTERNET SİTESİ KURMA HAKKINDA DETAYLAR 

Konu hakkında daha detaylı bilgi almak ve diğer yazılarımızı incelemek için internet sitesi kurma hakkında 

hazırladığımız detaylı yazıyı incelebilir ve bize ulaşabilirsiniz. 
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