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Sa�lor'ın kreat�f dünyasına hoşgeld�n�z... B�nlerce çalışma,
yüzlerce referans ve daha dün g�b� akıp g�den yıllar...
Sah�p olduğumuz üst düzey tecrübe �se s�z kıymetl�

müşter�ler�m�z�n h�zmet�nde artık. Pek� ne yapıyoruz? B�r
yandan d�j�tal dünyanın tüm �mkanlarını göster�yor, b�r

yandan da tüm sınırları zorluyoruz... O zaman ne
bekl�yoruz hâlâ? Eğer bu kataloğu okuyorsanız s�z�n

yer�n�zde b�z�m yanımız demekt�r.

B�z K�m�z?

Had� başlayalım!



B�r markanın olmazsa olmazı elbette logosudur. Fakat
öneml� olan logosunun olması değ�l, bu logonun
maks�mum şek�lde ver�ml� olması ve rak�pler�n�n

arasından sıyrılmasıdır. İster web ortamına �ster baskı
�ç�n hazırlayacağımız logolarımızla h�zmet�n�zdey�z...

Logo Tasarımları

Web Logo: 200₺      Baskı Logo: 400₺



Çağımızın en büyük mecraları h�ç şüphes�z k� sosyal
medya platformlarıdır. Hergün m�lyarlarca �nsan bu

platformlarda vak�t geç�r�yor ve paylaşımlar yapıyor. Bu
büyük pazarda h�zmetler�n�z� en �y� şek�lde duyurmanın

yolu ned�r pek�? Elbette profesyonel tasarımlar...

Sosyal Medya Tasarımları

Post: 60₺      Story: 60₺      Kapak: 80₺      Şablon: 120₺



Takd�r eders�n�z k� b�zler tüm sektörler�n d�j�tal b�r
dönüşüm yaşadığı farklı b�r çağda yaşıyoruz. Böyle b�r

ortamda h�zmetler�n�z� duyurmak �ç�n en etk�n yöntem
her gün m�lyarlarca �nsanın kullandığı web ortamlarıdır.

O zaman ne duruyorsunuz? Had� başlayalım...

Reklam Tasarımları

Banner: 60₺      Sl�der: 60₺      Ma�l İmzası: 80₺



Kurumsal K�ml�k b�r markanın veya �şletmen�n olmazsa
olmazıdır. Bundan dolayı tamamen s�z� yansıtmalı, 
 müşter�ler�n�ze m�n�mum karmaşa ve maks�mum
güven vermel�d�r. Aks� takd�rde �sted�ğ�n�z yerlere

gelmen�z normalden daha da uzun b�r süre alacaktır.

Kurumsal K�ml�k Çalışması

Toplam 8 Parça Tasarım: 800₺ (Logo Har�ç)



Her gün m�lyarlarca �nsan etrafında bulunan m�lyarlarca
reklama maruz kalır. Bu reklamların büyük çoğunluğu da

şeh�rler�n merkezler�ne konulmuş af�ş, b�lbord, �lan vs
reklamlardır. Her ne kadar d�j�talleşen b�r dünyaya doğru
yol alsakta baskı tasarımlar hâlâ önem�n� koruyor yan�...

Baskı Tasarımlar

Af�ş: 150₺      El İlanı: 150₺      Broşür: 120₺     Katalog/Derg�: 400₺



Küçük b�r kağıt düşünün... S�z� veya h�zmet�n�z� yansıtan
en öneml� yöntemlerden b�r� hemde. Üstel�k tüm

dünyada yaygın b�r şek�lde her an kullanımda. Hem her
yerde taşınab�l�yor hemde oldukça kullanışlı. Ama son

derece farklı ve özgün olmalı değ�l m�? Kes�nl�kle...

Kartv�z�t Tasarımı

Ç�ft Yön: 120₺



İlet�ş�m çağı olan günümüzde mob�l c�hazlar artık
hayatımızın b�r parçası hal�ne geld� ve mob�l

uygulamalar h�ç olmadığı kadar önem kazandı. Ama
bu uygulamalardan daha öneml� olan şeyler �se
sah�p oldukları tasarımlar ve onları pazarlamak.

App Tasarımları

D�key Banner: 30₺      Yatay Banner: 60₺      İkon: 100₺



İnternet�n merkez�ne hoşgeld�n�z... Bu merkeze sanal
dünyadak� ev�n�z d�yeb�l�r�z. Bundan dolayı oldukça

kal�tel� ve profesyonel olmalı değ�l m�? Hem kullanışlı
olmalı hemde gereken herşey� barındırmalı mesela.
Uygun, hızlı ve profesyonel b�r s�te �ç�n hazır olun...

Web Tasarım

B�reysel: 1500₺    BPlus: 1800₺    Kurumsal: 2500₺    KPlus: 3000₺



Hergün gerek telev�zyon da gerekse d�ğer mecralarda
yüzlerce v�deoya maruz kalıyoruz değ�l m�? İçler�nden
beğend�kler�m�z de oluyor nefret ett�kler�m�zde... Eğer

gerçekten etk�l� b�r v�deo �zled�ysek uzun süre etk�s�nde
de kalab�l�yoruz. Ve genelde kısa v�deolar terc�h�m�z...

V�deo Tasarımlar

İstekler�n�z doğrultusunda f�yat ver�l�r.



Tak�pç�, beğen�, yorum, mesaj, keşfet vs vs... İç�nden
çıkılamaz b�rçok etken ve yönetmen�z gereken b�rçok

hesap. Yapmanız gereken tonla �ş. Neyse k� b�zler
buradayız. Tamamen organ�k yöntemlerle hesaplarınızı

yönetecek ve s�zler� hak ett�ğ�n�z yerlere taşıyacağız...

Sosyal Medya Yönet�m�

Eco: 600₺    Pro: 1500₺    Ultra: 3200₺



Reklam sektörü karmaşık ve yönet�m� zor b�r sektördür.
Farklı etkenler�n hesaplanması, doğru yerlerde doğru
hamleler�n yapılması gerek�r. İster dev ş�rketler �ster
b�reyler �ç�n böyle b�r alanda elbette k� profesyonel
danışmanlığa �ht�yaç var. Pek� bunu k�m yapacak?

Reklam Danışmanlığı

Tek Seferl�k: 500₺    B�reysel Aylık: 1500₺    Kurumsal Aylık: 3000₺



Web s�ten�z� kurdunuz ama h�t almıyor değ�l m�? Eks�k
b�rşeyler m� var acaba? Elbette var. SEO! S�ten�z�n arama

motorları tarafından üst sıralara çıkarılmasının tek yolunu
s�zlere profesyonel b�r şek�lde sunuyoruz. Hem �nsanlara

ulaşmayan b�r web s�tes�n�n ne anlamı kalır k�?

SEO H�zmetler�

P1/P2: 600₺   P2/P3/P4/P5/P6: 800₺



Gerekt�ğ� kadar müşter�n�z yok mu? Yada daha büyük
k�tlelere satış yapmak mı �st�yorsunuz? O zaman geç

olmadan �ster pazar yerler�nde mağazanızı açmalı �ster de
kend� e-t�caret s�ten�z� kurarak hemen satış yapmaya
başlamalısınız. Pek� ne eks�k? Elbette danışmanlık...

E-T�caret Danışmanlığı

Tek Seferl�k: 500₺    Aylık: 1500₺



Gazeteler�n artık esk�s� kadar okumadığı herkes�n
malumudur. Dakt�loların yer�n� �se klavyeler çoktan aldı
b�le. Sanal dünyanın dev b�lg� havuzunda hergün sayısız
yazı yayınlanır ve kaybolur. Kaybolmamak �ç�n gereken

ned�r pek�? Tab� k� doğru b�lg�, kal�tel� �çer�k ve özgünlük...

Makale H�zmetler�

İstekler�n�z doğrultusunda f�yat ver�l�r.



Yazıların düzenlenmes�, gereken zamanda yet�şmes�,
gereken yerlerde yayınlanması, görseller�n seç�m� ve

kullanımı... Bu karmaşa s�zlere de tanıdık geld� değ�l m�?
Maalesef bunların heps�n� tek başınıza yapmak

zorundasınız. Profesyonel b�r destek almazsanız tab�...

Ed�törlük Çalışmaları

İstekler�n�z doğrultusunda f�yat ver�l�r.



D�led�ğ�n�z zamanda, d�led�ğ�n�z yerden, d�led�ğ�n�z
şek�lde! Tüm �let�ş�m kanallarımız 7/24 s�z kıymetl�

müşter�ler�m�z�n h�zmet�nde...   Bekl�yoruz!

B�zlere Ulaşın!

sa�lorajans.com

sa�lorajans

0543 972 42 26

�nfo@sa�lorajans.com
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