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Veza Des�gn
VEZA DİJİTAL TASARIM EKİBİ

B�z K�m�z?
B�z yen� nes�l b�r �let�ş�m
tasarımı ek�b�y�z. Doğru

stratej�ye dayanan yaratıcı
�let�ş�m�n, markalara kalıcı
değer kattığını b�l�yoruz.
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Neler Yapıyoruz?
D�j�tal pazarlama danışmanları
olarak dünya genel�nde hem
gel�şm�ş hem de gel�şmekte

olan markalara stratej�k
düşünme, �ş modelleme,

kurumsal tasarım �le deney�ml�
medya planlama h�zmetler�

sunuyoruz. 
 



Tasarım ve Konsept
Geliştirme
Etk�leyen, harekete geç�ren tasarımlar
üret�yoruz. Elde ett�ğ�m�z �ç görüler�
opt�m�ze ett�ğ�m�z b�r akış �le somut
görsel tasarımlara dönüştürüyoruz. B�r
web s�tes�, banner set� ya da broşür… 

Markalama ve Strateji
Geliştirme
Görünür ve akılda kalıcı b�r marka
k�ml�ğ� oluşturmak �ç�n çalışıyoruz.
Markanın renkler�, fontları, logo tasarımı,
söylem� ve d�ğer görseller�yle hedef
k�tleye dokunduğu tüm unsurları
tasarlıyoruz.

Dijital Pazarlama ve E-
Ticaret Yönetimi
Müşter�ler�m�z�n �ht�yaçlarını
der�nlemes�ne anlıyor, tüm d�j�tal
pazarlama kanallarını kullanarak
markanızı büyütecek, b�l�n�rl�k ve
satışlarınızı arttıracak çözümler
üret�yoruz. 

Neler
Yapıyoruz?



KURUMSAL KİMLİK TASARIMI

Markanızın d�j�tal ortamdak� yüzünü
oluşturacak, web s�ten�z, logonuz,
broşürler�n�z, ajandalarınız,
kalemler�n�z ve kartv�z�tler�n�z�n ve
daha fazlasını �çeren 'Kurumsal K�ml�k'
tasarımında, profesyonellere güven�n.
Eş� benzer� olmayan, tamamen özgün
tasarımlar �ç�n f�rmamız en �y�
olanakları s�zlere sunuyor.
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H�zmetler�m�z

LOGO TASARIMI

Tamamen f�rmanıza özel özgün
olacak şek�lde f�rmanızın �çer�kler�yle
�lg�l� detayları taşıyacak ve bakıldığı an
mesaj verecek özgün 'Logo Tasarımı'
�ç�n, s�par�şler�n�z� vereb�l�rs�n�z.
Kurumsal yapınız ve f�rmanızın eşs�z
bütünlüğü �ç�n en �y� tasarımlar
logolar �ç�n b�ze ulaşab�l�rs�n�z.
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H�zmetler�m�z

SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ /
DANIŞMANLIĞI

Sosyal medya yönet�m�, sayfa ve
hesapların nasıl kullanılması gerekt�ğ�n�
�nsanlara gösteren b�r unsurdur. Hesaplar
kullanılırken hang� yolların kullanılacağını
göstermekted�r. Günümüz teknoloj�s�nde
sosyal medyanın güçlü b�r yer� ve �şlev�
vardır. Sosyal medya en öneml�
pazarlama stratej�ler�nden b�r� olarak da
kabul ed�leb�l�r.

KATALOG TASARIMI

Uzun süre muhafaza ed�lecek, her
of�ste bulunmasını sağlayab�leceğ�n�z
ve h�zmetler�n�zle b�rl�kte; temel
tanıtımınızı sağlayacak 'Katalog
Tasarımı', müşter�ler�n�z�n �lg�s�n�
çekmel�d�r. Aradığınız en özgün
kal�tel� tasarımlar ve eşs�z
düzenlemelere kolaylıkla
ulaşab�l�rs�n�z.



BROŞÜR TASARIMI

Her türlü tanıtımınızı sorunsuz olarak
yapab�lmek �ç�n kullanacağınız 'Broşür
Tasarımı', h�zmetler�n�z veya d�rekt
olarak f�rmanızı tanıtacak küçük
detayları �çermekted�r. Detaylı
�nceleme ve oluşturacağınız
reklamların kal�tes�n� artırmak �ç�n,
b�z�mle �let�ş�me geçeb�l�rs�n�z.
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H�zmetler�m�z

EL İLANI TASARIMI

Vereceğ�n�z yen� h�zmetler�n�z� veya
kampanyalarınızı duyurmak, her
zaman bulunduğunuz �l�n veya �lçen�n
�nsanlarına dağıtılacak özgün, d�kkat
çek�c� 'El İlanı Tasarımı' tasarımı
yapımında, profesyonel bakış açısı �ç�n
b�ze ulaşab�l�rs�n�z.



Profesyonel sosyal medya tasarımcıları tüm sosyal
ağlardak� h�zmetler�n�z� eks�zs�z b�r şek�lde karşılayab�l�r.
Markanıza a�t b�r sosyal medya hesabı bulunmuyorsa bu
süreçler�n tamamı �ç�n en başından �t�baren profesyonel
b�r sosyal medya ek�b�nden destek almanız en doğrusu
olacaktır. Profesyonel sosyal medya tasarımcıları sosyal
ağlarda daha fazla tak�pç� kazanmanız ve gönder�ler�n�z�n
daha fazla etk�leş�m alması �ç�n gerekl� tüm stratej�ler�
uygular. Hedef k�tlen�z� cezbedecek �çer�k planları ve
etk�l� tasarımlar �ç�n b�r sosyal medya ek�b� �le �ş b�rl�ğ�
yapmak markanızın sosyal ağlardak� �t�barını öneml�
ölçüde artıracaktır. Markanızın tak�pç� hareketler�yle ve
gönder� etk�leş�mler�n�n profesyonel b�r anlayışla anal�z
ed�lmes� dönüşüm oranlarınızı artırma konusunda
oldukça etk�l� olur. Bu yolla doğal olarak c�ronuzu
artırab�l�r ve p�yasadak� rak�pler�n�z� ger�de bırakab�l�rs�n�z.

"
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Bilinirlik

Marka b�l�n�rl�ğ�n�z artar.
Markanızın m�syon ve
v�zyonunu en rahat
anlatab�leceğ�n�z sosyal
medya prof�l�n�zle marka
k�ml�ğ�n�z� en doğru
şek�lde kalabalıklara
ulaştırab�l�rs�n�z.

Ulaşılırlık

Daha ulaşılır olursunuz.
Markanızı 52 m�lyon k�ş�n�n
akt�f olarak kullandığı b�r
dünyada bulundurmak,
markanızı çok daha fazla
k�ş�ye ulaştırmak demekt�r.

Satış Oranı

Satış oranlarınızın
artmasını sağlar. F�yat
anlamında oldukça uygun
b�r platform olan sosyal
medya kanalları doğru b�r
hedefleme �le markanızı,
h�zmet�n�z� arayan müşter�
prof�l�yle buluşturur.

Sosyal medyada
yer alırsanız;



Türk�ye 2019 yılının açıklanan ver�ler�ne göre, 82
m�lyon nüfüsa sah�p ülkem�zde akt�f 52 m�lyon sosyal
medya kullanıcısı bulunmaktadır. Sosyal medya
kullanıcıları, günün ortalama 2 saat 48 dak�kasını
sosyal medyada dolaşarak, 2 saat 44 dak�kalarını
v�deo yayınlarını �zleyerek ve 1 saat 22 dak�kalarını
YouTube üzer�nden müz�k d�nleyerek geç�r�rler.

Eğer sosyal medya hesapları olarak hem standart
kullanım, hem de YouTube g�b� v�deo paylaşım
platformlarında akt�f olur, sponsorlu reklamlar
ver�rsen�z, 52 m�lyon �nsanın sadece hedef k�tlen�ze
özel reklamlarınız ve paylaşımlarınızla h�zmetler�n�z�
duyurmanız, ürünler�n�z� duyurmanız ve marka
�t�barınızı arttırmanız mümkün olacaktır.

"
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Brif

Planlama

Strateji Oluşturma

Tasarım Aşaması

İçerik Paylaşımı

Moderasyon

İş Akışı
Her başarılı sosyal medya stratejisi
için belirli bir iş akışı dahilinde
hareket etmek şarttır. Bu iş akışının
her basamağında interaktif bir
iletişim anlayışıyla hareket etmek
sürecin olmazsa olmazlarındandır.
Başarılı sosyal medya yönetimi için
oluşturulacak stratejilerin temelinde
çözüm ortağı işletme ile sosyal
medya ekibi arasındaki iletişimin
yeterince sağlıklı olması yatmaktadır.



Br�f
Sosyal medya kanalları �ç�n har�ka
gönder�ler hazırlamak sadece 10 dak�kanızı
alab�l�r. Fakat bunun yeterl� olduğunu
düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Sosyal
medya kanallarında uzun vadel� b�r başarı
elde edeb�lmek �ç�n etk�l� b�r stratej�
oluşturmak ve bu stratej� çerçeves�nde
hareket etmek son derece öneml�d�r.
Bunun �ç�n �lk aşamada da�ma karşılıklı f�k�r
alışver�şler�yle markaların sosyal medya
varlıklarıyla �lg�l� sorunların teşh�s ed�lmes�
amaçlanıyor. Bunu sağlayab�lmek adına
markanızın sosyal medya kanallarındak�
varlığı anal�z ed�l�r.Bu çalışmaların en
öneml� parçalarından b�r�s� de rak�pler�n
sosyal ağlardak� varlıklarını anal�z etmekt�r.
Bu anal�z çalışmaları net�ces�nde de
uygulamaya geç�r�lmes� planlanan
çözümler masaya yatırılır.



Planlama
Sosyal medya kanalları üzer�nde uygulanacak
çözümler kararlaştırıldıktan sonra etk�l� b�r model
�le sürec�n kurgulama aşamasına geç�l�r. Bu
aşamadak� en öneml� nokta uygulanacak çözüm
dah�l�nde gel�şt�r�len sosyal medya stratej�s�n� b�r
�çer�k takv�m�ne çev�reb�lmekt�r. Sosyal medya
hesapları �ç�n b�r �çer�k takv�m� planlamak her b�r
kanalda tutarlı b�r yayın programı sürdüreb�lmen�n
anahtarıdır. Bu sayede yayınlanacak gönder�ler�n
en uygun zamanlarda paylaşılacağından em�n
olunur. Bu süreçte yen� ürünler �ç�n marka
b�l�n�rl�ğ�n� �y�leşt�rmeye yönel�k b�r aylık �çer�k
takv�m� hazırlanırken her b�r hafta �ç�n farklı b�r
program uygulanmalıdır. Mesela �lk hafta �ç�n yen�
ürünün adını, sah�p olacağı özell�kler� ve lansman
tar�h�n� duyurmaya yönel�k gönder�ler hazırlanır ve
paylaşılır. İk�nc� haftada �se hedef k�tlen�n d�kkat�n�
çekmeye yönel�k �çer�kler�n yayınlanması planlanır.
Üçüncü haftada p�yasaya sürülecek yen� ürünün
avantajlarını öne çıkaran gönder�lerle hedef
k�tlen�n cezbed�lmes� amaçlanır. Son haftada da
ürünü daha gen�ş k�tlelere ulaştıracak gönder�ler
planlanır.



Stratej�
Oluşturma
Sosyal medya yönet�m�nde her kanal �ç�n
farklı b�r stratej� �zlenmel�d�r. Bunun
sebeb� �se her sosyal medya kanalının
kend�ne özgü d�nam�kler�n�n ve kullanıcı
k�tleler�n�n bulunmasıdır. Fakat b�r
markanın sosyal medya planlama
kampanyasının başarıya ulaşab�lmes� �ç�n
bu farklı stratej�ler�n uyumlu b�r şek�lde
ortak amaca h�zmet etmeler�
gerekmekted�r. Bunu sağlamak �ç�n de
her sosyal medya kanalına özgü
stratej�ler�n bel�rl� b�r marka çatı
stratej�s�ne göre tasarlanması
gerekmekted�r.



Tasarım Aşaması
Sosyal medya �çer�k takv�m�n�z� ve çatı
stratej�n�z� de oluşturduktan sonra artık sırada
paylaşacağınız �çer�kler�n tasarlanması var. B�r
�çer�k takv�m� oluşturduktan sonra �ler�k�
süreçte ne tür �çer�klere �ht�yaç duyulacağını
bel�rlemek h�ç de zor olmayacaktır. Bu, sosyal
medya yönet�m�nde �ş akışını b�r hayl�
kolaylaştıracaktır. Artık bu �çer�k takv�m�ne
uygun b�r şek�lde �çer�kler�n kurgularının
hazırlanması ve tasarlanması aşamasına geç�l�r.
Bu aşamada genell�kle v�deo formatındak�
�çer�kler�n kurgulanması ve hazırlanması
öncel�kl�d�r. Bunun sebeb� v�deo türü �çer�kler�n
hazırlanmasının d�ğerler�ne göre daha zahmetl�
olmasıdır. Daha sonra �se fotoğraf türü
�çer�kler�n hazırlanması �ç�n b�r fotoğrafçıyla
anlaşılır. Tasarım aşamasının sonunda �se graf�k
türü �çer�kler yer alır. Graf�kler tekrar
kullanılab�l�r marka şablonları olarak
tasarlanmalıdır. Bu sayede oluşturulan
graf�klerden daha yüksek ver�m elde ed�l�r.



İçer�k Paylaşımı
Sosyal medya �ş akışında �çer�kler�n paylaşımı
hazırlanan �çer�k takv�m�ne bağlı kalınarak
gerçekleşt�r�l�r. Bu sebeple �çer�k paylaşımı
genell�kle sosyal medya ajansının kullanmış
olduğu araçlar üzer�nden otomat�k olarak
gerçekleşt�r�l�r. Paylaşılacak olan �çer�kler
önceden bu araçlara yüklen�r. Sosyal medya
takv�m aracına yüklenen bu �çer�kler�n hang�
tar�hlerde hang� sosyal ağlarda paylaşılacağını
bel�rlen�r. Bu sayede sosyal medya paylaşımları
önceden planlandığı g�b� tam zamanında
gerçekleşt�r�l�r. Buna ek olarak bazen �çer�k
takv�m�nde yer almayan gerçek zamanlı
�çer�kler de paylaşmak gerekeb�l�r. Ek�b�m�z
markanın stratej�s�ne bağlı olarak kend�s�yle
�lg�l� gündem� sürekl� olarak tak�p eder,
gündemle �lg�l� konularda proakt�f b�r şek�lde
gerçek zamanlı �çer�kler oluşturur ve markaya
sunar. 



Moderasyon
Bu süreçte sosyal medya platformlarında paylaşılan �çer�kler�n etk�nl�ğ� gözden geç�r�l�r. Bu,
sosyal medya kanallarının daha etk�n b�r şek�lde yönet�leb�lmes� adına en temel
b�leşenlerdend�r. Moderasyon aşamasında kontrol ed�lmes� gereken en öneml� konu
paylaşımların gönder� yönergeler�ne uygunluğudur. Bu sayede kullanıcılarla daha sağlıklı
etk�leş�mler�n gerçekleşt�r�lmes� sağlanır. Aynı zamanda �stenmeyen veya olumsuz etk�ye
sah�p olab�lecek �çer�kler�n sosyal medya kanallarında yayınlanması da bu sayede
önleneb�l�r. Moderasyon sürec� 4 aşamada gerçekleşt�r�l�r. Bu aşamalardan �lk� ön
moderasyondur. Ön moderasyon sürec�nde markaya a�t sosyal medya kanallarında
önceden paylaşılan �çer�kler markanın hedef k�tles�ne uygunlukları bakımından kontrol
ed�l�r. Bu sayede �stenmeyen �çer�kler�n marka �t�barına daha fazla zarar vermes� önlen�r.
Post moderasyon sürec�nde �se �çer�k takv�m�ne uygun şek�lde paylaşılan gönder�ler�n
topluluk kurallarına uygun olup olmadıkları �ncelen�r. Moderasyon sürec�nde 3. aşama �se
reakt�f denetlemed�r. Bu aşamada yorum moderasyonu daha yakından ve öznel b�r
anlayışla gerçekleşt�r�l�r. Markaya a�t gönder�lerle etk�leş�me geçen kullanıcıların topluluk
kurallarına aykırı veya marka �t�barını zedeleyeb�lecek yorumlar bu süreçte f�ltrelen�r.
Moderasyon son aşamasında �se kullanıcı odaklı denetleme gerçekleşt�r�l�r. Bu süreçte
markanın sosyal medya kanallarında paylaşmış olduğu gönder�lerden b�rden fazla kez
rapor ed�lenler otomat�k olarak g�zlen�r.



Stratejik Planlama Ekibi

Stratej�k planlama ek�b�ndek� reklam
danışmanı kadromuz, medya planının
sorunsuz çalışması ve hedeflere en az
%100 ulaşılmasını garant� etmek
amacıyla kampanyaya özel terz� �ş�
yöntemler oluşturur.

Dijital Etkileşim Ekibi

Reklam danışmanı ek�b�m�z, reklam
kampanyalarına zeng�nl�k ve der�nl�k
katmak �ç�n sosyal pazarlama
tecrübes�n� ortaya koyar;
kampanyaların ses get�rmes� �ç�n
tüket�c� etk�leş�mler�n� gel�şt�rmeye
odaklanır.

Kreatif Ekip

Yetenekl� tasarımcılar, sanatçılar ve
kompoz�törlerden oluşan kreat�f
takım, kend� f�k�rler�n�n pazarlama
kampanyalarında hayata geçmes�yle
beslen�r.

Ek�b�m�z
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İşler�m�z
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LOGO TASARIM / M� Dans Akadem�s�



LOGO TASARIM / Boo Ra�nbow Organ�zasyon



LOGO TASARIM / Bohem Stool



LOGO TASARIM / M� Dans Akadem�s�



LOGO TASARIM / Jakar Çanta



LOGO TASARIM / B�' Bahçe Hob� Bahçes�



LOGO TASARIM / R Plat�num



LOGO TASARIM / V�ntage Dükkan



LOGO TASARIM / Raso Kumaş



LOGO TASARIM / M� Dans Akadem�s�
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DERGİ TASARIMI / Sanat ve S�nema Derg�s�



DERGİ TASARIMI / Dekorasyon ve M�marlık Derg�s�



KİTAP TASARIMI / Tatlı Tar�fler K�tabı



AMBALAJ TASARIMI / Ç�kolata AmbalajıKATALOG TASARIMI / Sanatçılar ve Fotoğraf Kataloğu
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SOSYAL MEDYA TASARIMI (Post) / Kavacık D�l Kültür



SOSYAL MEDYA TASARIMI (Post) / Blur Coffee



KURUMSAL KİMLİK & SOSYAL MEDYA / Mec Talks C-Level



KURUMSAL KİMLİK & SOSYAL MEDYA / Abstract Botan�cal
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AMBALAJ TASARIMI / Ç�kolata AmbalajıAMBALAJ TASARIMI / Dondurma Ambalajı



AMBALAJ TASARIMI / Ç�kolata Ambalajı



AMBALAJ TASARIMI / Ç�kolata AmbalajıAMBALAJ TASARIMI / Kahve Ambalajı



AMBALAJ TASARIMI / Ç�kolata AmbalajıAMBALAJ TASARIMI / Meyve Suyu Ambalajı
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AMBALAJ TASARIMI / Ç�kolata AmbalajıPOSTER TASARIMI / 'Başka S�nema' F�lm Posterler�



AMBALAJ TASARIMI / Ç�kolata AmbalajıPOSTER TASARIMI / MEC TALKS C-LEVEL



AMBALAJ TASARIMI / Ç�kolata AmbalajıPOSTER TASARIMI / MEC TALKS LEADERS



AMBALAJ TASARIMI / Ç�kolata AmbalajıPOSTER TASARIMI / 'Cappadox' Fest�val Posterler�



REZERVASYON VE
GÖRÜŞME TALEBİ İÇİN

Hatite Tüfek / Cep Telefonu

531 940 99 10

Refika Altınkaya / Cep Telefonu

537 387 15 64

E-mail Adres

des�gnveza.co@gma�l.com

Instagram
@des�gnveza

İlet�ş�me
Geç�n
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