Minimalist Web Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi

› Hizmetler ve Ücretler
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WEBSİTE

ARAMA MOTORU

KAPSAM

KAPSAM

Bu hizmet kapsamında;
programlama, tasarım, alan adı
takibi, barındırma (hosting), güvenlik
sertifikası (SSL), içerik yönetimi, aylık
SEO raporu ve yıllık yazılım güncelleme vardır.

Türkiye’nin merkez ilçeler dahil toplam
973 ilçesinin; nüfus ve öne çıkan
özelliklerini temsil edecek sayı ve
dağılımda, işinin ehli yerel işletmelerle,
kamuya açık yerel bilgiler eklenir.

PROGRAMLAMA

KOŞULLAR

Hızlı sayfalar, daha iyi kullanıcı deneyimi, etkili SEO ve
verimli online pazarlama için; güncel teknolojileri takip
ederek sürekli geliştirdiğimiz özel yazılımımız w3seosem
ile web sitesi yapıyoruz.

Yerel işletmelerin son 24 aydır faal olması ya da
faaliyetleriyle ilgili yeterlilik belgesi sunmaları gerekir.
Ayrıca eklenecek yerel bilgilerin de kamuya açık olması
gerekir. Sadece doğrulanmış sonuçlar sunulur.

TASARIM

CANLI KARTVİZİT

Performans kriterlerimiz ve UI/UX anlayışımız ile sıfırdan
özel bir tasarım kodluyoruz. Müşterimize özel

Ziyaretçiler; doğrudan arama sonuçlarından işletme ile bir
tıkla etkileşime geçebilirler. Website, telefon, SMS, harita
ve özel rezervasyon formu butonları eklenir.

PERFORMANS
Google Lighthouse Mobil ve Masaüstü test skorlarının
tümü ~ %100 seviyesindedir. Akıllı telefon ve bilgisayara
uygulama gibi indirilebilir (PWA). Sayfalar, dünya
genelinde CDN ’siz mobilde 1,5 sn. den hızlı açılır.
RAPORLAMA
Web sitesinin Google, Bing ve Yandex Web Yönetici
Araçları ile Google Analytics doğrulamalarını yapıp; aylık
durum raporlarını, önerilerimizi de ekleyerek müşterimize
e-mail ile gönderiyoruz.
TEKNİK SEO

MİKRO SAYFA
Ziyaretçilerin; doğrudan arama sonuçlarından, bir tıkla
görebildikleri tek ekranlık sunum özelliğidir. İşletmeler;
web siteleri olmasa bile ürün ve hizmetlerini tanıtıp,
online pazarlama yapabilirler.
MİKRO MAĞAZA
Ziyaretçilerin; arama sonuçlarından kolayca alışveriş
yapabildikleri pazaryeridir. İşletmeler; İyzico ile ve %3,5
masrafla, 6 çeşit ürün satabilir ve e-ticaret yapabilirler.
Açıklama

%18 KDV Hariç Ücret

Kodlama, link yapısı, metaveri ve içerikleri; uluslararası
standartlara (W3C) tam uyumlu şekilde yapılandıryoruz.

Canlı Kartvizit

146 TL Yıllık

ORGANİK SEO

Mikro Sayfa

219 TL Yıllık

Müşterimizin sağlayacağı içerikleri; deneyimli
editörlerimiz yayına uygun şekilde düzenleyip ekliyor.

Mikro Mağaza !

365 TL Yıllık

YEREL SEO
Google, Yandex, Bing harita konumlarını ve Facebook
işletme sayfasını oluşturup, optimize ediyoruz.
Açıklama

%18 KDV Hariç Ücret

Hosting, SSL, Geliştirme, Yönetim

Hizmete dahil

Özel Tasarım, Teknik SEO

Hizmete dahil

Organik SEO (Türkçe)

730 TL Aylık

Yerel SEO Kurulum

Hizmete dahil

Sosyal SEO Kurulum

Hizmete dahil

ÖRNEKLER
Köşe Konak, Otel, Alaçatı, İzmir
Pitoresk Otel, Otel, Alaçatı, İzmir

! İyzico her çarşamba onaylı ödemeleri satıcının IBAN ‘ına aktarır.
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REKLAMLAR
Google Sertifikalı Uzmanlık. İşletmenin
potansiyel müşteri kitlesi ve arama
alışkanlıkları ile rakipler analiz edilip,
reklam ayarları yapılır ve yayınlanır.
Reklam bütçesine ilave, aylık hizmet
bedeli alınır.
Açıklama
Hesap Kurulumu

%18 KDV Hariç Ücret
Hizmete dahil

Google Arama Reklamları

1.095 TL Aylık !!

Facebook, İnstagram Reklam

1.095 TL Aylık !!

!! Toplamda 730TL yönetim hizmeti bedeli, 1.460TL reklam bütçesidir
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