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Kob� ve kurumsal müşter�ler �ç�n yüzlerce ölçekleneb�l�r
çözüm gel�şt�ren ş�rket�m�z ,  Üst düzey WordPress web
tasarım ve gel�şt�rme konusunda uzmandır.

webs�tem�z� Z�yaret Ed�n

D�nle  / Düşün / Tasarla 



2016 senes�nden ber� uygun mal�yetlerle , Hızlı , Yaratıcı,
Güven�l�r web ve E-T�caret s�teler�n�, Mob�l uygulamaların
gel�şt�r�yor ve yönet�yoruz.

F�rmalarımıza etk�n b�r çözüm ortağı olarak , kullanıcı
deney�m�n� önemseyen sade ve kreat�f tasarım anlayışımızı
güncel yazılım teknoloj�ler� �le harmanlayarak hızlı ve
sürdürüleb�l�r web tasarım uygulama projeler� üret�yor ve
destek sağlıyoruz.

D�j�tal Çözümler

Uzmanlığımız, e-t�caret web s�teler�n�n tasarımı
ve gel�şt�r�lmes�n�, sosyal medya uygulamaları
aracılığıyla d�j�tal pazarlamayı ve web tasarımını
�çer�r.

Ayrıca, web sayfalarınızın yüksek sıralamalar
elde etmeler�ne yardımcı olacak kapsamlı SEO
stratej�ler� sunmaktayız.
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Web ve Mob�l gel�şt�rme: 
Ş�rket�n�z� tüm dünyada tanıtmak �ç�n web s�teler�
oluşturuyoruz. Yen� B�r ş�rket web s�tes�ne veya mob�l
uygulamaya �ht�yacınız varsa sıfırdan oluşturab�l�r veya
hal�hazırdak� web s�ten�z� son teknoloj� güncelleyeb�l�r�z.

E-t�caret / E-İhracat 
On-l�ne Mağazanız var mı? �ster hal�hazırdak� s�ten�z� daha
modern b�r görünüme yükseltmey� veya s�ten�zde �ş�n�z�n
b�r kısmını otomat�kleşt�rmeye yardımcı olacak b�rkaç öğe
eklemey� düşünürsen�z veya ürünler�n�z� onl�ne olarak
satmak �ç�n b�r e-t�caret s�tes�ne �ht�yacınız varsa, s�zlerle
tanışmak �ster�z.

S�z�n İç�n Neler 
Yapab�l�r�z ?
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D�j�tal Pazarlama Planınız Var mı ?

Web S�ten�z� gel�şt�rerek daha ulaşab�l�r olursunuz bu
sayede yen� müşter�lere ulaşab�l�r ; düşük pazarlama
mal�yetler� �le �hracat yapmaya başlayab�l�r, �hracat
pazarınızı gen�şleterek daha çok müşter�ye sah�p olab�l�r
ve c�rolarınızı arttırab�l�rs�n�z.

B�r web s�ten�z varsa ve web pazarında görünmen�z
gerek�yorsa, arama motorlarında SEO ve pazarlama
otomasyonu konusunda s�ze yardımcı olab�l�r�z.

Hedef k�tlen�z�
anlamak

Kaynakların ver�ml� 
kullanımı

Tüm ş�rket �ç�n 
Aynı Hedef 

D�nle   
Düşün   

Tasarla 



DİĞER 
HİZMETLERİMİZ

İçer�k 
Yönet�m�

Alan Adı 
(DOMAIN )

Sosyal Medya
Yönet�m�

Arama Motoru 
Opt�m�zasyonu

Sunucu H�zmet�
(HOSTING)

İş�n�z� Büyütmen�ze Yardımcı Olmak İç�n En Üst Düzey Teknoloj� Platformlarıyla Ortaklık Yapıyoruz:



B�z�mle çalışmak...  

B�r web tasarımcısı, b�r gel�şt�r�c� ve  proje
yönet�c�s� �le veya d�j�tal ajans aracılığıyla web s�tes�
oluşturmak, profesyonel ve �şlevsel b�r çalışmanın 
 garant�s�d�r.

İster tek sayfalık �ster çok sayfalı büyük b�r E-
T�caret s�tes� olsun, web projen�z �ç�n gerekl�
oluşturma araçlarında ustalaşıyoruz.

Tasarımcılarımız model tasarlamayı sever,
gel�şt�r�c�ler�m�z kodlamayı sever, web s�ten�z�
oluşturmak �ç�n tüm web d�ller�n� konuşuruz. 

Ne zaman başlayacağız?
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D�nle   
Düşün   

Tasarla 



5 Adımlı Süreç Yönet�m�

Keşfeder�z
Her proje �ç�n hedef�m�z ; �ht�yaçları tam karşılayan ve  çözüm odaklı 
b�r tasarım yaklaşımıdır.

Planlarız
�lk adımda toplanan tüm b�lg�ler� tasarım, �çer�k ve program 
�ç�n ayrı bölümlere ayırır ,sürec� �zleyeceğ� döngüye koyarız.

Uygulama ve Gel�şt�rme 

web s�tes�n�n kullanılab�l�rl�ğ�n� ve �şlevsell�ğ�n� gel�şt�rmek �ç�n eklent� 
kurulumlarını, sayfa �ç� SEO'yu ve sayfa performans opt�m�zasyonunu 
yaparız

Başarılı b�r web s�tes� estet�k olarak çek�c�, �şlevsel, sağlam, özgün ve 
akılda kalıcı olması gerek�r. Bu b�leşenler arasında doğru dengey� 
bulmak ve korumak �ç�n s�z�nle hep �let�ş�mde kalırız

Projen�z tamamlandığında b�le s�z� yalnız bırakmaz, ürününüzü sürekl�  
olarak günceller  ve bakımını yaparız.

Opt�m�zasyon + Lansman

D�nle   
Düşün   

Tasarla 

Denenm�ş ve test ed�lm�ş beş adımlı sürec�m�z, 
web s�ten�z�n �y� opt�m�ze ed�lm�ş, sektöre özel ve sorunsuz olmasını garant� eder.

Bakım Co



H�zmet Verd�ğ�m�z Sektörler
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F2F B�l�ş�m olarak çeş�tl� sektörlerden müşter�ler�m�z var. Hızla Değ�şen
b�r dünyada yen� g�r�ş�mlerden kurumsal müşter�lere kadar uzanan
yüzlerce ölçekleneb�l�r çözüm gel�şt�ren ş�rket�m�z bu sayede tüm ana
sektör ve pazarlarda değerl� deney�m ve �çgörü kazanmıştır. 



B�z� Seçen Dostlarımızdan Bazıları 
... 

En İy� Sonuçları Elde Etmek İç�n Müşter�ler�m�zle Ortak Çalışıyoruz

 

+499
MUTLU MÜŞTERİ

K A S I M  2 0 2 2



TANIŞALIM

�lker ÖZGÜVEN
Genel Müdür

Koray AKIN
Genel Müdür 

Yardımcısı

 

B�z�mle Yaratıcılık, K�ş�selleşt�rme, Gel�şm�ş Kullanıcı Deney�m�, Artan Müşter� Dönüşümler� 
ve Ölçeb�leceğ�n�z Sonuçlar Elde Eders�n�z



İşletmen�z� İnternette Gel�şt�rmeye Hazır mısınız?
 

B�r projeye başlamaya hazırsanız veya sürec�m�zle �lg�l� 
sorularınız varsa, b�ze b�r mesaj gönder�n veya  b�z� arayın

. 
Yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Görüşel�m 

�nfo@f2fb�l�s�m.com

Butt�m D Blok 1257 Bursa

0 850 305 0744
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TEŞEKKÜRLER

www.f2fb�l�s�m.com

D�nle  / Düşün / Tasarla 

webs�tem�z� Z�yaret Ed�n

B�z� sosyal mecralardan tak�p edeb�l�rs�n�z!


