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NEDİR?

Artan rekabet ortamında kendini var edebilme savaşı veren Mikro Ölçekli 
KOBİ’lerin en önemli sorunlarından bir tanesi de kurumsal kimliklerinin olmaması ile 
birlikte dijital mecra olmak üzere tanıtım anlamında nitelikli ve sürdürülebilir 
reklam hizmeti alamamasıdır. 

Kısıtlı reklam bütçeleri ile bir şeyler yapmak isteyen Mikro Ölçekli KOBİ’lerin 
karşısına genellikle herhangi bir uzmanlığı olmayan, çoğunlukla yakın çevreden 
birileri çıkmaktadır. Kurumsallıktan, profesyonellikten ve süreklilikten uzak olan 
geçici çözümler, çözüm olmaktan çok bir süre sonra sorun olmaya başlamaktadır. 
Tüm bunlara rağmen Mikro Ölçekli KOBİ’ler, yeterli bütçeye sahip olamadıkları için 
de sorunlarına doğru çözüm olacak yüksek bütçeli kurumsal reklam ajanslarına 
ulaşamamaktadırlar. 

İşin Başı Reklam; uygun �yatlara, ulaşılabilir, kaliteli ve kapsamlı digital-baskı reklam 
ajansı hizmetini online olarak sunar. Tecrübesini paylaşırken, başka ajanslarda 
yaşanılan sorunlardan �rmaları kurtarmak için çalışır. Bir çok ajansla çalışmanın  
kaybettireceği zamanı, doğru hizmeti tek elde almanın kalitesiyle kazanca çevirir.

İnce Fikirler reklam ajansının bir kuruluşu olan İşin Başı Reklam, sektör tecrübesini 
ve yaratıcı kadrosunun temellerini buradan almıştır. İzmir merkezli çalışan 
�rmamız, bayileri ile birlikte ulusal çapta da hizmet vermektedir. Ulusal çapta 
verdiği hizmetin doğası gereği, müşteri memnuniyetine önem göstermektedir. Bu 
alanda edindiği tecrübeyi her departmanında kullanır. 

Arka sayfada İnce Fikirler Reklam Ajansı’nın bugüne kadar hizmet verdiği bazı 
�rmaları görebilirsiniz.
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İşin Başı Reklam, Mikro Ölçekli KOBİ’lerin tüm bu sorunlarını çözmeye adaydır. Bu 
doğrultuda aşağıda yer alan ürünleri Mikro Ölçekli KOBİ’lere düşük �yat ve yüksek 
kalitede satmayı hede�er.

ÜRÜNLERİMİZ

499 TLWeb Tasarımı
Sektörel olarak birbirinden çok farklı olarak hazırladığımız, 
görsel olarak güçlü, özgün tasarıma sahip web sitelerini 
müşterilerimize hızlı şekilde satıyoruz. Ayrıca uzman ekibimizle 2 
saate kadar içerik desteği sağlıyoruz.

Firmaların iş ve müşteri takibini kolaylaştıracak, bulut tabanlı bir 
yazılım programıdır. Sınırsız kullanıcı ekleyerek, �rmanızı daha 
hızlı ve kolay yönetmenize yardımcı olur. Alacak-verecek takibi 
yaparak tahsilatlarınızı yönetebildiğiniz, personel ya da 
müşterileriniz hakkında bilgiler tutabildiğiniz, sizin işinizi 
kolaylaştıracak basit kullanışlı iş takip programıdır.

Firmalar ile birebir iletişime geçerek, onları dinliyor ve isteklerini 
öğreniyoruz. Firmalarını yansıtan, özgün, yaratıcı tasarımla 
isteklerini yerine getiriyoruz.

20 adet birbirinden farklı kurumsal kimlik kalemleri ile 
müşterilerimize hizmet veriyoruz. Satın alma yapan her müşteri, 
20 adet kurumsal kimlik kalemini baskı formatında temin eder. 3 
ay boyunca da İşin Başı Reklam bünyesinde saklanır. 

Bütçesini kendiniz belirlediğiniz adwords hizmeti için her 
gün müşterilerimiz için optimizasyon çalışması yaparız. 
Küçük-büyük işletme ayırmadan her müşterimize eşit 
davranarak profesyonel hizmet sunarız.

Firmaların profesyonel bir yapı kazanmaları ve google 
kaydı oluşturmaları konusunda hizmet veriyoruz.

349 TL
 

249 TL
Logo
Tasarımı

499 TL
Kurumsal 
Kimlik

Google 
Adwords

200 TL
Google 
Business



www.isinbasireklam.com

İşin Başı Reklam ile Sahip Olduğunuz Avantajlar

1) Hızlı Çözüm, Kolay Kullanım

Hızlı cevap veren ekibimiz ile çok kısa bir zamanda işlemlerinizi kolayca 
tamamlarsınız. Anında websiteniz, kurumsal kimliğiniz, logonuz, takip yazılımınız ve 
adwords reklamınız olur. Yani size gereken her şeyi bir kalemde edinebilirsiniz.

2) 7/24 Destek

Deneyimli ekibimizle her zaman sizin yanınızdayız. Yaşadığınız sıkıntılara çözüm 
bulurken, geliştirmek istediğiniz modüllerde de destek oluyoruz

3) Uygun Fiyat.

Müşterilerimizin bütçesini zorlamadan, uygun �yat politikasıyla hizmet veriyoruz. 
Kalite ve profesyonellikten ödün vermeden �rmanız için çalışmaya devam 
ediyoruz.

4) Profesyonel Çözüm

Kurumsal, güçlü, hırslı ve hızlı �rmanız için ilk adımı bizimle atın. Sizi temsil eden 
logonuzdan, web sitenize, kurumsal kimlik kalemlerinizden adwords hizmetine 
kadar her aşamada profesyonel ekibimizle size destek verelim. 

5) Güvenilir Hosting Hizmeti

Sunucularda sizin için web sitenizi güvenliğini sağlıyoruz. Kesintisiz hizmet 
veriyoruz.
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