360
PLUS MEDYA
360 plus medya; Dijital ihtiyaçlarınıza çözümler sunan Kreatif bir medya ajansıdır.
Yazılım, Dijital Pazarlama, Kurumsal SEO, Sosyal Medya, Prodüksiyon hizmetlerimiz ile iletişimi
bir bütün olarak görüyor ve markalara (Sizlere) 360 derece hizmet veriyoruz.

DİJİTAL
PAZARLAMA

PRODÜKSİYON

YAZILIM

HAKKIMIZDA

MİSYONUMUZ
Vizyon ve misyonunu 360 derece online bir strateji üzerine kurgulayan 360 Plus Medya
sağladığı entegre hizmetler ile, markaların tüm dijital ihtiyaçlarını karşılama
amacını taşıyor.
Sonuç odaklı, Başarıya giden hizmet anlayışımız. Edindiğimiz temel ilkelerin ürünüdür.
Deneyimli ekibimiz ile daha kaliteli bir hizmet anlayışına borçlu olduğumuzu biliyor ve
bunun haklı gururunu yaşıyoruz.

Web Tasarım
Web Yazılım
Mobil Uygulama
Kurumsal Kimlik
E-Ticaret
CMS Panel

YAZILIM
PROGRAMLAMA
Günümüzde teknolojinin gelişim göstermesi ve internet kullanıcıların artması ile
birlikte kurum ve kuruluşlar açısından web tasarımı önemi daha fazla artmaya başlamıştır.

Kurumlara Yön verme, Yücelik Sağlama ve Büyüme
gereksinimlerinden doğan Yazılım ihtiyaçlarınıza
çözümler sunuyoruz.
WEB TASARIM
Kolay ulaşılabilir olmanızı ve işlerinizin
gelişmesini sağlamaktayız. Kullanıcılarınızı
yormayan onlara istediklerini veren bir
websitesi oluşturmayı sağlarız.

GRAFİK TASARIM
İlk izlenim markalar için çok önemlidir.
Cubicreative ekibimiz tanıtım videosu - logo
- afiş - banner gibi bir çok kurumsal kimlik
çözümleri sunuyor.

SOSYAL MEDYA
2

Yaratıcı olun ve müşterilerinizin dikkatini
çekin. Hedef kitlenize yönelik sosyal medya
çözümlerimiz ile hayran sayınızı arttırıyoruz.
Sosyal medya hesaplarınızı kurarak daha aktif
hale gelmenizi sağlıyoruz.
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E-Ticaret
Sanal Mağaza
Google Adwords
Sosyal Medya SMM
Seo Hizmeti
Online Pazarlama
E-Marketing
İnteraktif Pazarlama

DİJİTAL
PAZARLAMA
Markanızı, Ürünlerinizi İnteaktif platformlar üzerinden aynı anda milyonlarca internet kullanıcısına tanıtmanıza yardımcı oluyoruz.
Dijital dünyada bir tık ile varolmanızı ve bu pazarda yer almanızı sağlayarak ticarette rakiplerinizden bir adım önde olabilirsiniz.

#SANAL MAĞAZA
NEDEN SANAL MAĞAZA?
GÜNÜMÜZDE PEK ÇOK KİŞİ İNTERNETİN YAYGINLAŞMASI İLE BİRLİKTE
ALIŞVERİŞ SİTELERİNE DAHA ÇOK RAĞBET GÖSTERMEYE BAŞLADI. BU
SAYEDE ALACAKLARI ÜRÜNÜ KIYASLAMA YAPMA FIRSATI BULAN
KULLANICILAR, ŞAHIS İLE MUHATAP OLMADAN RAHATLIĞIN VE KOLAYLIĞIN
TADINI ÇIKARMAKTADIRLAR.
7/24 ALIŞVERİŞ YAPMA İMKANI İLE MAĞAZALARIN ÇALIŞMA SAATLERİNE
UYMAK ZORUNDA KALMADAN, SABAH ERKEN, GECE YARISINDAN SONRA
DEMEDEN GÜNÜN HER SAATİ VE YILIN HER GÜNÜ MÜŞTERİLER SANAL
MAĞAZA'YA ULAŞABİLİR VE ALIŞVERİŞ YAPABİLİRLER.

Fazla Müşteri, bulunabilirlik, az maliyet ve çok para
-MAĞAZA AÇTIĞINIZDA KİRA BEDELİ YOK
-İLAN YAYINLAMA İÇİN ÖNDEN ÖDEME YOK
-ELEKTRİK MASRAFI YOK
-SU MASRAFI YOK
-PERSONELİN MAAŞI VE SİGORTASI YOK
-MAĞAZANIZ 365 GÜN, GÜNDE 24 SAAT AÇIK
-DÜŞÜK BÜTÇE İLE YÜKSEK KAZANÇ
-DAHA BÜYÜK KİTLELERE ERİŞİM
-KOLAY GEZİNME İMKANI
-ALIŞVERİŞ MÜŞTERİNİN AYAĞINDA

www.360plusmedya.com

n11
hepsiburada
gittigidiyor
ciceksepeti
trendyol
Epttavm

SANAL
PAZAR YERLERİ
360 Plus Medya olarak Ürünlerimizin pazarlama ve satış noktasında kurumsal iş ortağı çözümleriyle
Sanal pazarlarda yer almasını, pazar payındaki yerinin takibini sağlamanızda size destek oluyoruz.
Sanal pazarlarda satış yapmak ciddi bir araştırmanın sonucudur.
Rakip analizi, Fiyat politikalarının belirlenmesi, ürünlerinizin
Stok takibi, içerik ve görsel olarak detaylı bir sunum gerektiriyor.

Sizleri bu tüm aşamalarla uğraşmaktan,
Sürekli her ürün için takip yapmaktan kurtarıyoruz.

Size faydalı olmadığımız sürece sizden para almıyoruz.
PAZAR YERİ ENTEGRASYONLARI
REKABET ANALİZİ
HIZLI ÜRÜN EKLEME
HER PAZAR YERİNE ÖZEL FİYAT TANIMI YAPABİLME İMKANI
SİPARİŞLERİ GÖRME VE ONAYLAMA İMKANI
ÖDEMELERİ ANLIK OLARAK GÖREBİLME İMKANI
ÜRÜN FİYAT GÜNCELLEME İMKANI
ÜRÜNE KAMPANYA YAPABİLME İMKANI
ÜRÜNÜ FARKLI BİR KATEGORİYE ALABİLME İMKANI
TÜM PAZAR YERLERİNDE MAĞAZANIZI AKTİF OLARAK KULLANABİLME

Sektör büyüyor hem de çok hızlı büyüyor.
-TÜRKİYE'DE E-TİCARET SEKTÖRÜ 2015 YILINI 40 MİLYAR TL İLE KAPATIYOR.
-TÜRKİYE'DEKİ AKTİF İNTERNET KULLANICI SAYISI İSE 46.28 MİLYON KİŞİ.
-YANİ NÜFUSUMUZUN YÜZDE 58,I, İNTERNETE BAĞLI %33'ÜNÜN
İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ YAPIYOR
-BU VERİLERE BAKARAK NEDEN E-TİCARET'TE SANAL MAĞAZA SAHİBİ
OLMALIYIM SORUSUNUN CEVABINI ÇOK RAHAT BİR ŞEKİLDE BULABİLİRİZ.
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Prodüksiyon Hizmetleri
360 plus medya Prodüksiyon hizmetlerinde Uzman yönetmenler, Profesyonel ekipmanlar ve
Deneyimli kadrosu ile ihtiyaçlarınıza uygun, Sonuç odaklı kreatif bir hizmet sunuyor.
Yapmış olduğumuz işler sorumluluklarımızın bilincinde olduğumuzun bir göstergesidir.

Genel Hizmetlerimiz

PRODÜKSİYON
HİZMETLERİ

Tanıtım filmi(Marka, Kurum, Belediye, Fabrika, Hastane,
Ürün, Proje, Web site)
Video Animasyon(2d, 3D)
Reklam Filmi
Klip Çekimi
Havadan Çekim
360 Sanal tur
Video Dergi
TV Programı
Fotoğraf çekimi(İç Mekan, Dış Mekan, Marka, Ürün)

Prodüksiyon Hizmeti Nedir?
Prodüksiyon, günümüz de film, reklam filmi, tanıtım
filmi gibi sektörlerde gerekli olan ekipman ve
bireylerin tümüdür. En basit şekilde herhangi bir
radyo sesinden, imalatla ilgili herhangi bir tanıtım
filmine, bir TV programı ve sinema filmlerine kadar
büyük bir yelpazeye sahip yapımlara prodüksiyon denir.

Prodüksiyon Hizmeti Neleri Kapsar?
Prodüksiyon hizmetleri, reklam film çekimleri,
sinema film çekimleri, TV programları, radyo programları,
tanıtım filmleri gibi unsurları kapsamaktadır. Bu unsurlara
verilen hizmetlerin bütünü prodüksiyondur.

Prodüksiyon Hizmeti Kimler
Tarafından Sağlanır?
Prodüksiyon hizmeti ajansımız tarafından sağlanmaktadır.
Herhangi bir reklam filmi için gerekli tüm ekipman ve bireyler
firmamız tarafından en iyi şekilde karşılanmaktadır.

Prodüksiyon Hizmetinde hangi unsurlar bulunur?
Filmlerin yanı sıra prodüksiyon hizmetinin içerisinde seslendirme, dublaj, montaj,
animasyon gibi unsurlar da yer almaktadır. Prodüksiyon hizmetine daha çok dizi ve
film çekimlerinde rastlanmaktadır. Firmamız prodüksiyon hizmetlerini eksiksiz ve
sorunsuz bir şekilde sunmaktadırlar.

Neler Prodüksiyon Hizmetine Dahildir?
Kameramanlardan ses sistemine, oyunculardan, ortama kadar tüm etkenler
prodüksiyon hizmetine dahil olarak gerçekleştirilmektedir.
Gerçekleştirilecek filme veya tanıtım filmine
göre uygun kameralar seçilir, ortama uygun ışıklandırmalar sağlanır,
ses sistemi ortama uygun
şekilde seçilir ve çekim bu unsurlar sağlandıktan sonra başlar.
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Tanıtım filmi
360 Plus Medya, kurumsal tanıtım filmi prodüksiyonu konusunda
profesyonel çözümler sunuyor. Hedef kitle analizinden sonra projelendirilen
tanıtım filmleri, şirketlerin tüm paydaşlar ve potansiyel müşterilerine en kısa
sürede en doğru bilgiyi vermesi amacıyla tasarlanıyor.
Tanıtım filmi, bir işi anlatmanın en etkili yoludur. Çünkü günümüzde internet
kullanıcılarının tamamına yakını video içerik tüketmektedir. Bu yüzden işinizi
tanıtım videosuyla anlatmak, daha fazla kişiye ulaşmanızı sağlayacaktır.
Görsel öğrenmeyi işitsel öğrenmeyle pekiştiren tanıtım filmleri, basılı
mecralardaki iletişim faaliyetlerinden açık ara önde bir etki yaratmaktadır.
Çünkü modern çağın insanları, internet mecralarındaki yazı karmaşasından
kaçarak video izlemeyi seçmektedir. Üstelik tanıtım videoları, izleyici üzerinde
oluşturduğu akılda kalıcılık ve güvenilirlik gibi faktörlerle de öne çıkmaktadır.

Doğru mesajı hedef kitleye en uygun şekilde aktaran nitelikli tanıtım filmleri ise rakipleriniz arasında
fark yaratmanızı sağlamaktadır.
360 Plus Medya, çağın en efektif iletişim aracı olan videolar konusunda nitelikli çözümler sunarak
işinizi büyütmenizde doğrudan rol oynamaktadır.

Tanıtım Videosu Türleri

TANITIM
FİLMİ

Kurumsal tanıtım filmi, ürün tanıtım, mekan tanıtım, kitap tanıtım,
web sitesi tanıtım ve etkinlik tanıtım videoları gibi tanıtım videosu
türleri bulunmaktadır.
Aslında hayata geçirilen her proje için bir tanıtım videosu hazırlanabilir.
Bu durum projeye değer katacak ve başarısında doğrudan pozitif rol
oynayacaktır.

Kurumsal Tanıtım Filmi
Prodüksiyonu İş Akışı:
-Hedef Kitle Analizi
-Konsept Geliştirme
-Senaryo Yazımı
-Story Board Oluşturma
-Seslendirme Metni Yazımı
-Profesyonel Çekim
-Havadan Görüntüleme
-Grafik Tasarım
-2D&3D Animasyon
-Müzik Prodüksiyonu
-Profesyonel Seslendirme
-Kurgu/Montaj
-Streaming

Reklam filmi, kurumsal tanıtım filmi, ürün tanıtım videosu
gibi prodüksiyon konularının tamamında yaratıcı ve
kaliteli çözümler sunan 360 Plus Medya;
iletişim dinamiklerine hakim ekip, donanımlı
stüdyolar ve son teknoloji ekipman
parkuruyla başarınızda etkin bir rol oynar.

Havadan Çekim
Havadan çekim faaliyeti Drone ya da Flycam adı verilen
insansız hava araçları ile gerçekleştirilir. Profesyonel ekip ve
ekipmanlar ile Full HD + 4K çekimler yapıyoruz.
Tanıtımlarınız da ki yüksek kalite Kuş bakışı görseller alternatifi
olmayan, olmazsa olmaz bir ayrıcalıktır.
Yerin yaklaşık olarak iki yüz metre kadar yukarısına çıkabilen bu
kameralar gerek standart çekimlerden daha detaylı gerekse
daha az masraflı olmaları nedeni ile günümüzde tercih edilmektedir.

360 Plus Medya ekibi olarak son teknoloji flycam cihazlarımız
ve uzman kadromuz ile Tüm Türkiye' ye havadan video ve
fotoğraf çekim hizmeti veriyoruz.
İhtiyaç duyulan hizmet detaylı bir şekilde projelendirilerek,
maliyet analizleri ile birlikte müşterilere sunulmaktadır.
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360 Plus Medya profesyonel fotoğraf çekimi
hizmetlerini müşterilerine sunmaktadır.
Senaryo ve kurgu ekibimiz ile projenin taslak
aşamasından teslimine kadar her süreçte en
yeni uygulamaları kullanarak çarpıcı ve fark
yaratacak fotoğraf çekimleri yapıyoruz.
Görsellerimizi katalog, broşür ve afiş benzeri
basılı malzeme formatlarında da hazırlıyoruz.

Özgün Projeler
Her fotoğrafın farklı bir hikâyesi olduğuna
inanan ekibimiz, teknik donanıma ek olarak
yaratıcılığı ile senaryolaştırdığı anlatımlara
hayat kazandıran detaylar sunmaktadır. Bu
detayların eşliğinde fotoğrafın sanatsal yönünü
ön plana çıkartan benzersiz çalışmalara imza
atarız.
Özgünlüğü tanıtım çalışmalarında ilk basamak
olarak gören 360 Plus Medya, tüm projelerini
benzersizlik ve fark yaratmak temeli ile
oluşturur.

Her Alanda Hizmet Seçeneği
Geniş bir alanda hizmet portföyüne sahip,
kurumsallık ölçüsünde çalışmalar yapan
kreatif bir ajansız.
Güvenilir, deneyimli ve uzman bir
kadro eşliğinde en doğru, başarılı
kareleri senelerdir sizlerle
buluşturuyoruz.
Bu bağlamda profesyonel hizmet
alanlarımız:

-Kurumsal Çekimler
-İç Mekan Çekim
-Dış Mekan Çekim
-Ürün Tanıtım - İnsert
-Özel Çekimler
-Açık Hava Çekimleri
-Konsept Çekimler

FOTOĞRAF
ÇEKİM
HİZMETLERİ
www.360plusmedya.com

360 Plus Medya - Evimdegör Kuruluşudur.
Bu Marka Türk Patent Enstitüsü tarafından
Korunmaktadır.
Tüm hakları saklı ve izinsiz Kullanılması
durumunda kanun nezninde gerekli
yaptırımlar uygulanır.
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MARKA EMTİASI

Başvuru Numarası : 2016/49174
Reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili hizmetler, ticari ve reklam amaçlı sergi ve fuarların
organizasyonu hizmetleri.
Büro hizmetleri; sekreterlik hizmetleri, gazete aboneliği düzenleme hizmetleri, istatistiklerin derlenmesi, büro
makinelerinin kiralanması hizmetleri, bilgisayar veri tabanlarındaki bilginin sistematik hale getirilmesi, telefon
cevaplama hizmetleri.
İş yönetimi, idaresi ve bu konular ile ilgili danışmanlık, muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri, personel işe
yerleştirme, işe alma, personel seçimi, personel temini hizmetleri, ithalat-ihracat acente hizmetleri, geçici personel
görevlendirme ( başkası adına fatura yatırma, vergi yatırma, trafik işlemleri gibi iş takibi) hizmetleri.
Açık arttırmaların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi hizmetleri.
Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için Kibritler.
mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri; (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik
ortamlari katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir.)
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