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Pazarlama ürettiğiniz şey neyse, onu sunmak için akıllı yöntemler bulmak değildir.
Pazarlama gerçek müşteri değeri yaratma sanatıdır.

Philip Kotler 

SİZİN İÇİN NELER
YAPIYORUZ!

WEB SİTE TASARIMI

WEB SİTE YAZILIMI

SOSYAL MEDYA İÇERİK YÖNETİMİ
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E-POSTA PAZARLAMA



WEB SİTE TASARIMI
Yeni tasarım dilleri ve teknolojileri 

Tasarım, yenilik demektir. Dinamik bir web sitesi tasarımı, şirketin dijital dünyadaki hedeflerini gerçekleşmesini 

kolaylaştıran bir teknolojidir. Dinamik yapıya sahip tasarım için güncel yazılım dillerinin kullanılması ve arama motoru 

güncellenmeleri ışığında bir kodlamanın referans alınması gerekiyor.

UI / UX Design

Responsive Tasarım

Web Geliştirme

Site içi SEO
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WEB SİTE YAZILIMI
Çözüm: yazılım uzmanları! 

Dijital dünyadaki güvenliğinizi sağlayacak ve internet kullanıcıları açısından memnun edici bir web sitesi profesyonel 

yazılım uzmanları tarafından inşa edilebilir. Bir web sitesinin çalışmayan sayfalara, menülere, iletişim kutularına sahip 

olması demek, markanın imaj ve prestijinin olumsuz etkilenmesi demektir. Dinamik, güvenli ve kaliteli web yazılımları 

şirket hedeflerini gerçekleştirmeniz için bir ihtiyaçtır. 

HTML

CSS

PHP

.NET

MySQL
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SOSYAL MEDYA İÇERİK YÖNETİMİ
Profesyonel sosyal medya uzmanlarından oluşan ekibimizle sosyal medya kanallarınızın aktif ve verimli şekilde kullanımı 

için en iyi strateji çalışmasına imza atıyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken hususun sosyal medya trendlerinden 

haberdar olacak bir ekip tarafından içerik yönetimin yapılmasıdır. Sosyal medya gündeminden habersiz yapılan her 

içerik ve paylaşımın etki alanı sınırlı ve kısırdır. Bu ise, sosyal medyadan elde edilecek geri dönüşüm hedeflerini olumsuz 

etkileyebilir. Trendlere ve gündemi takip, yaratıcılık, esneklik ve estetikle sosyal medyayı kazanın!

Facebook

Twitter

Instagram

Pinterest

Youtube

Google Plus

Linkedin

Bloglar 



E-TİCARET YÖNETİMİ
Rakipleri tanımak ve geçmek 

Başarılı bir e-ticaret yönetim planlaması yapılabilmesi için rakip analizlerinin yapılması lazımdır. Rakiplerin çalışma 

modelinin ve stratejisinin belirlenmesinden sonra ise, bir adım öne geçirecek stratejinin hedefleri ve daha sonrasında da 

detayları belirlenmelidir. Bu detayları etkileyen faktörler arasında mevcut e-ticaret sitesinin durumu etkilidir. E-ticaret 

sitesi içerisindeki eksiklikler, satış yapma imkanını etkileyici etmenler arasındadır. 

Site Yönetimi

Sektör Analizi

Ürün Giriş ve Takibi

Reklam Çalışmaları

Görsel Tasarımlar

Hedef Planlama

Raporlama
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SEO
Kapsamlı SEO çalışması

Harika bir siteye sahip olmak çok önemlidir. Bu sitenin hedef kitleyle buluşması çok daha önemlidir. Sitenize gelen 

kullanıcıları müşteriye dönüştürmek için en önemli pazarlama çalışmalarından biri, SEO’dur. Arama motoru 

optimizasyonu olarak ifade edilen SEO; hem site içi sorunlara, hem de site dışı çalışmalara odaklanıyor. SEO ile bütüncül 

bir yaklaşımla pazarlama stratejisi oluşturuluyor ve hedef anahtar kelimelerde yükselme sağlanıyor. 

SEO Analizi

Google 

Webmaster

Yandex 

Webmaster

Bing Webmaster

Optimizasyon

Site İçi SEO

Anahtar Kelime



DİJİTAL MEDYA REKLAMLARI
Doğru mesaj vermek 

Dijital medya reklamlarında içeriğin önemi ve değeri çok yüksektir. Bir internet kullanıcısının sosyal medyada veya 

herhangi bir içerik sitesinden dolaşırken reklamınıza odaklanmasını sağlamak, kolay değildir. Reklamların dikkat çekmesi, 

daha fazla gözükmesi ve tıklanması için doğru mesajın ve tasarımın yapılması gerekiyor. Bu ve benzeri etki faktörlerine 

dikkat edilerek hazırlanan dijital medya reklamları başarılı olabilir. 

Facebook Reklamları

Google AdWords 

Reklamları

Gmail Reklamları

Instagram Reklamları

Twitter Reklamları

Linkedin Reklamları

Youtube Reklamları

Mobil Uygulama Reklamları
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Etkili başlık ve mesajın önemi 

E-posta pazarlamasını başarılı kılan hususlar arasında etkili başlık oluşturulması önem arz ediyor. Gerek e-posta 

içeriğindeki estetiğin ve mesajın konumu, gerekse de, başlığın kişiselleştirilmesini sağlayıcı e-posta yazılımların 

kullanılması e-posta pazarlamadan alınacak geri dönüşüm oranını doğrudan etkiliyor. Sadık bir kitle sahibi olmak, farklı 

trafik kanalı olan e-postanın site kalitesine etkisini sağlamak için e-posta pazarlama stratejisini hemen belirlemelisiniz. 

E-Posta Tasarımı

E-Posta Raporlama

Hedef Kitle Belirleme
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E-POSTA PAZARLAMA



PLANLAMA

www.5mlab.com

Müşteriden alınan brife bağlı olarak planlama çalışmaları başlamaktadır.

BAŞLANGIÇ Marka Analizi Rakip Analizi Yol Haritası



DİJİTAL MEDYA LABORATUVARI

TEŞEKKÜRLER
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