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Biz Kimiz?
Creative qp, temel olarak kurumsal sosyal medya 
yönetimi, website ve medya tasarımı, Google 
reklamları ve e-ticaret platform yönetimi konusunda 
müşterilerine destek sunmaktadır.  

Şirketimiz günümüz koşullarında, bu büyük internet 
ortamında yer almak isteyip, ürünlerini ve servislerini 
dünyanın herhangi bir tarafına satmak ve pazarlamak 
isteyen müşterilerimize dijital çözümler üreten, genç, 
hızlı ve dinamik bir firmadır. İnandığımız değerler olan 
dürüst ve hızlı çalışma ilkelerinden asla taviz 
vermeden sağlam adımlarla yolumuza devam 
ediyoruz.  

İnternetin dilinden anlıyoruz ve bu işte iyiyiz. 



Servislerimiz

Factsheet Yapımı

Sosyal Medya Yönetimi

İçerik ve Blog Yazımı

Website Tasarım

Uluslararası PR

SEO

Grafik Tasarım

Google Ads Yönetimi



Tüm Projelerimizdeki 4 Ana Prensibimiz

Doğru hedef kitle ile 
nokta atışı.

Hedefleme Özelleştirme
Her firmaya özel plan 

yapılır.

Araştırma Taslak
Taslaklar, planlarımıza can 

verir.
Araştırma, özel planın temel 

taşıdır.



2018-2019 dönemin de sosyal 
medya hesapları üzerinde 

çalıştığımız firma sayısı.
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GOOGLE ADS YÖNETİMİ

Google Ads (Eski Adı ile AdWords), Google'ın sunmuş olduğu bir reklamcılık hizmetidir. En sık kullanılan formu; 
Google Ads ile reklam veren kullanıcıların reklamları, aranan kelimeler ile ilişkilendirilerek Google  arama 
sayfasında sonuçlarının en üstünde veya en altında yer almaktadır.

Google reklamlarınız verilmeden önce sektörünüzün ve şirketinizin profili çıkarılır. Müşteri alışkanlıkları ve 
trendleri analiz edilerek pazarlama ekibimiz ile paralel çalışan Google Ads uzmanlarımız size en uygun yol 
haritasını çıkartır.

Reklam Verilebilen Alanlar: 
- Google Arama Motoru 
- Partner Google Ağları 
- Google’dan Reklam Alan Websiteler 
- Görüntülü Banner Reklam Ağı 
- YouTube Videoları (Geçilebilir veya geçilemez 

olarak) 
- Google Alışveriş

Eğlenceli Bir Dipnot: Her reklam özeldir.  
Reklamlarınız her zaman müşterilerinize %100 uyum 
sağlamalı. Bu nedenle müşterilerinizi tanımanız gerekir. 
2018 yılında Google’dan iPhone marka telefon almak 
isteyen Türk vatandaşlarının %65’i iPhone yerine 
“ayfon” olarak aramıştır. Bunun gibi küçük detayları 
reklamlarınıza entegre etmek size Google Arama 
motorunda muhteşem sonuçlar verir.



Esnek, Dinamik, Genç
Sosyal medyayı anlamak, her gün yenilenen trendleri ve özellikleri takip 
etmek ve etkili bir şekilde yönetmek bugün birçok şirketin ana pazarlama 
stratejisi arasında yer almakta. Sosyal Medya Yönetimindeki başarımız hemen 
hemen her sektörle çalışabilen esnek, dinamik ve genç ekibimizin eseridir. 

SOSYAL MEDYA

Bugüne kadar birçok sektörle başarı bir şekilde birçok hesap yönettik. 
Tecrübe edindiğimiz sektörler arasında;

- Psikolog 
- Doktor 
- Ağır Sanayi 
- Pırlanta 
- Tekstil 
- Gayrimenkul

- Teknoloji ve Kodlama 
- Güzellik, Sağlık ve Diyet 
- Hotel 
- Hotel 
- Yatırım 
- Futbol Takımı

- Menajerlik Şirketleri 
- İlaç ve Supplement 
- Hediyelik Eşya 
- Beyaz Eşya 
- Restoran 
- Yazarlık



Tüm Müşterilerimize Özel 
Planlar Hazırlarız
Her ürünün, sektörün ve firmanın gereksinimleri 
farklıdır. Bir firmaya her gün paylaşım yapmak 
gerekirken, diğer firmaya bu uygun olmayabilir. Bu 
nedenle diğer firmaların yaptığı gibi paket olarak sosyal 
medya yönetimi vermeyiz. Bizim için her firma özeldir ve 
üzerinde uğraşılmaya değerdir.

SOSYAL MEDYA

Tecrübe ve istatistiklerimize göre, paket 
programlara nazaran, özel programlar 
firmaların sosyal medya daki genel 
başarısını %60’a kadar arttırmaktadır.

%60 Daha Başarılı

%60



SEO - ARAMA MOTORU OPTIMIZASYONU

Basitçe, SEO çalışması, websitenizin arama motorunda belirlenen anahtar kelimeler ile, hedeflenen yani 1. 
sayfaya çıkma çalışmasıdır. Biz ajans olarak birçok başarılı SEO çalışmasına imza atmış olup, yenilikçi çalışma 
anlayışımız ve Wix partneri olma avantajlarımızı kullanarak, birçok sıradan dijital ajansa nazaran çok daha hızlı 
ve kalıcı sonuca gidebiliyoruz. 

Bir gerekçe olmasa da, altyapısını ve tasarımını kendi yaptığımız sitelerin SEO çalışmalarını çok daha hesaplı ve 
kısa sürede yapabilmekteyiz. Arama motoru optimizasyonu emek ve zaman alan bir projedir. Minimum proje 7 
aydan başlar ve sektörünüzdeki anahtar kelimenin zorluğuna göre 15 aya kadar çıkabilmektedir. Bu uzun süren 
ve emek isteyen projenin sonunda, daha önceki müşterilerimizde olduğu gibi, Google arama motorundaki 
sıranız kalıcıdır. 

1. Ay

20.-30. Sayfa

3. Ay

20.-15. Sayfa

5. Ay

15.-5. Sayfa

7. Ay

5.-3. Sayfa

9. Ay

3.-1. Sayfa

11. Ay

1. Sayfa

Örnek SEO zaman çizelgesi (Amaç Google’da 1. sayfaya çıkmaktır.) 



ULUSLARARASI PR

Portföyümüzde bulunan Türkiye, ABD ve İngiltere kaynaklı haber, iş dünyası, yatırım, sanayi, gezi ve yemek-restoran 
alanlarında yazı, haber ve makale yayımlayan websitelerde ürün ve servis makaleleriniz toplu bir şekilde yayınlanır.

Uluslararası ortamda prestij kazanmak, yurtdışı fuarlarına katılan ve reklamını yapmak isteyen firmalar için 
uygundur. Websiteniz, ürününüz veya servisiniz dünyaya açılır, ziyaretçi değerleriniz, Google indexiniz ve SEO 
değerleriniz artar.

Aşağıdaki websiteler dahil olmak üzere 500+ adet websiteye makalenizi ulaştırabiliyoruz.



İçerik, internetin temeli, bel 
kemiğidir.
Müşterilerimize Türkçe ve İngilizce olarak blog ve içerik 
desteği, sosyal medya uzmanlarımız tarafından, gramer 
ve yazım kurallarına uyularak özgün bir şekilde yazılır. 
İçerik konuları hakkında araştırma süresi, kelime 
uzunluğuna göre 2 ila 3 gün içinde tamamlanıp, yazı 
tamamlanır.

İÇERİK YAZIMI

Website için yazılacak içerik için öncelikle 
sizden kaynak ve brief alınır. Daha 
sonrasında ürün ve servisinize göre özgün 
bir şekilde yazım tamamlanır

Websitelerin %80’nini yazılı  
içerik oluşturur.

%80



Modern, Minimalist, Çarpıcı
Creative qp olarak tasarım anlayışımız; modern, minimalist ama bir o 
kadarda çarpıcı olmasıdır. Tasarım türüne göre sınırsız veya sınırlı revize ile 
çalışma yapılır. Grafik tasarımcılarımız her müşterilerimizin son tasarım ile 
mutlu olduğundan emin olur. 

TASARIM

Ajansımızda bugüne kadar başarı 
ile yapılan tasarımların sayısı:

- Logo 
- Banner 
- Website 
- Kitap 
- Flayer 
- Menü 
- Poster
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Tasarım yapılan alanlar:

*Ocak 2020 itibari ile

*



Referanslar ımıza Göz At ın

S ı f ı r ' d a n d e v r a l d ığ ı m ı z M e r v e 
Hanım'ın YouTube kanalı Türkiye'nin en 
büyük ikinci psikolog kanalıdır. Ajans 
olarak kanal yönetimi, video SEO…

REFERANS

Merve Okhız
SOSYAL MEDYA - YOUTUBE

Sampi
SOSYAL MEDYA 

Sampi Pide'nin Ataşehir şubesi ile 
yapılan çalışmada, şirketin lezzetli 
pidelerini, logo renklerine uygun 
olarak grafik tasarımlarını yaparak 
sosyal medya hesaplarında…

Immergas
SOSYAL MEDYA

Immergas Türkiye sosyal medya 
hesabında, yoğuşmalı kombiler, 
ısıtma sistemleri, akıllı ev sıcaklık 
sistemleri vb. ürünlerin tanıtım ve 
grafik tasarımlarını….

TÜM REFERANSLARIMIZI GÖRÜN

https://www.creativeqp.com/calismalar


Google Yorumlarımız

“Sonunda insanı dileyen ve anlayan, en sonunda çözüm 
üreten bir reklam ajansı buldum.. Firmamıza kattığınız enerji 
için teşekkür ederiz.”

YILDIZLARIMIZ

Selim Alkan

41 YORUMUN HEPSINI OKUYUN

https://www.google.com/maps/place/Creative+qp+Limited/@53.4094551,-2.992974,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x33a1d88e2a5bd5dc!8m2!3d53.4094551!4d-2.992974


Bize Ulaşın

WE 
ARE 
SOCIAL

Tıklayın, şimdi Whatsapp’dan Konuşun

+90 551 105 08 84

www.creativeqp.com

marketing@creativeqp.com

Türkiye

İngiltere +44 151 305 0381

Merkez Ofis:

Cotton Exchange, Liverpool, İngiltere

İngiltere | Ankara | Istanbul


