
‘‘İŞ ORTAKLIĞI ’’

GELECEĞİN MEDYA 

PLATFORMU 



Girmeden Gez  – Gezmeden Gitme  



Herkesin yeni yeni düşündüğü bu gelecekte
Biz zaten 20 yıldır varız.

20 yıllık geçmiş              300 bin VR arşiv 70 bin ticari işletme

➢ Google Street View yetkili ajansı  16 ilin resmi tanıtım ajanslığı     

➢ Yandex çekim taşeronluğunu          

➢ Google Street View çekim taşeronu 

➢ CRM – ERP sistemleri

➢ İK yönetimi sistemi 

➢ Dökümante edilmiş iş süreçleri

Ve İlk örnek Cadde 
ofisimizi kurduk



❖ Türkiye’de ki en büyük ve en eski Google Streetview

Trusted fotoğraf ajansıdır.

❖ Türkiye’de Google Streetview APİ entegrasyonuna sahip 

TEK portaldir. 

❖ MEKAN360 üye firmaları Google Streetview’de ve işletme 

kartlarında direk 360 derece yayına girerler 

❖ Mekan360 ortakları Google Streetview adına pazarlama 

yapabilir.

Türkiye deki En Büyük  Fotoğraf ajansı 



Bilgiyi Elegeçir,Sınıfla ; İster Sat İster Kullan

Google Street View ortaklığı ve mekan360 kimliği ile 

❖ Firmaların; Görsel, metinsel içerikleriler ile beraber iştirakleri, 
ürünleri hakkında sınıflanmış bilgiyi toplamak

❖ Firmaların  ihtiyaç duyabilecekleri ürün ve hizmetlerin tespitini 
yapmak

❖ Kamusal kimliğimiz ile Türkiye geneli turizme konu olabilecek 
mekan ve alanların çekimini yapmak ve  arşivlerden faydalanmak



Yeni Medya için;Yeni Marketing Modeli

SATIŞ

MEDYA

OPERASYONFİNANS

İNSAN 
KAYNAKLARI

❖ Zincir Çalışma Modeli

❖ bölümler ile etkileşen ve etkileyen iş 
planları için birbirine bilgi vermektedir.

❖ Hücre mantığında her bölge kendi 
bölgesinde bağımsız hareket eder 

❖ Deneyimleyerek dökümante edilmiş iş 
aşamaları gerekli eğitim materyalleri  en 
büyük kaynaktır. 



En iyilere Sahibiz

➢ TEKNİK KADROMUZ
Kendi konularında özel donanımlara sahip teknik 
kadromuz. Uzun VR-AR projeler ile beraber kendimize ait 
olan bir satış formatının CRM ve ERP sini yazmaktadır. 

➢ SATIŞ KADROMUZ
Kendimize ait olan bir satış formatının CRM inin takibi ve 
sevk idaresinde Karşılama, saha satış personeli, portföy 
yönetimi, sektör satış yöneticileri tele marketing kadroları 
bulunmaktadır. 

➢ Aylık; 10 bin sahne ve üzeri çekim yapabilecek 
güncel 360 medya çekim ekipmanları ve bunları 
İşleyecek donanımlar, bilgisayarlar.

➢ Günlük 1 milyon anlık 10 bin tekil ziyaretçi yayını 
yapan server alt yapısı 

➢ EKİPMANLAR 



Hiç Mahcup Olmadık;Herkes Bizi Çok Sevdi. 

Özel Sektör Bağlantıları:

➢ Google Streetview fotoğrafçı kimliğimiz en 
büyük bağlantımız gibi olsa da onlarca firma ve 
kurum ile de tedarikçi (hizmet alan ve hizmet 
satan) çözüm ortağı pozisyonlarında bir 
geçmişimiz bulunmaktadır.

Yayıncı Tecrübemiz:

➢ Yıllar içerisinde markalarımız ile yeni ve eski 
medya mecraların editör yazıları, işletilmesi 
ve pazarlanması konusunda önemli bir 
tecrübeye sahibiz.

Kamusal Bağlantılar: 

➢ Turizm Bakanlığı ile beraber onlarca ilin tanıtım 
ajanslığını yapan firmamızın özellikle çekim 
izinleri ve kamusal arşive ulaşabilmektedir.



Tanıtım Filmimizi İzler misiniz ? 

Tanıtım 

Videosu



Zarar Etmenin Mümkün Olmadığı Süreç

➢ İlçe ve Semt 
Danışma ofisleri 
açmak,

➢ Bölgenin ticari 
işletmelerini taramak, 
görüntülemek, 
sınıflamak, marka 
bilinirliği artırmak 
güven sağlamak

➢ Kendimize ait 
üyelik, ürün ve 
hizmet satışı 
yapmak 

➢ Başka firmalara ait 
hizmet, ürünlerin 
bayiliğini almak 

İlk Üç Ay 2.Üç Ay 3.Üç Ay

➢ Freelancer çalışma formatında 
kurumlara medya hizmetleri 
konusunda aracılık etmek ve 
garantör olmak. 

➢ Bölge firmalarının eksik ve 
taleplerini tespit etmek, başka 
firmalara lead satmak, satışsa 
aracılık etmek 



İlk Günden Başlayan Gelirler

➢ Street view için sanal tur satışı 
➢ Sanal tur hizmeti
➢ Medya işletmeciliği, Üyelik Geliri ve Reklam Banner satışları.
➢ Ziyaretçi Geliri
➢ Reklam banner Geliri
➢ Emlakçı paketi
➢ 360 video özel prodüksiyon hizmetleri
➢ 360 video ve interaktif içerik satışı 
➢ 360 canlı etkinlikler 
➢ Sponsorluklar
➢ www.wifivar.com
➢ www.markalikonut.com
➢ www.fairarena.com
➢ E-ticaret paketleri satışı
➢ AR&VR eğitim alt yapısı ve içerik satmak
➢ Web Hosting Satışı 

http://www.wifivar.com/
http://www.markalikonut.com/
http://www.fairarena.com/


Pazar Oluşturma Data Artırma 

➢ Saha Ekip Satışı
➢ Randevulu Satış
➢ Portföy Yöneticisi Satışı
➢ Demo Çekim satışı 
➢ Şipşak Çekim Satışı 
➢ Anket 
➢ Araştırma 

➢ Çağrı Merkezi Satışı
➢ Gelen talep 
➢ Bölge Ofisi Dış Arama Satışı 
➢ Bölge Ofisi Gelen Müşteri 
➢ Gelen çağrı
➢ Bayilik oluşturmak 

SAHA OFİS



MEKAN360 VE TRT 1 Ana Haber
( sene 2012 kimse yokken biz vardık )



Tarihteki ilk sanal gerçeklik gözlükleri ve çoklu 
sunum sistemleri ( evet biz yaptık )



Sadece Çekmedik Nokta Nokta
LİDAR SENSÖR İLE  TARADIK  

16  İL TARAMASI YAPILDI 



Geleceğin Mekan Dünyasında
Şehir Sizden Sorulsun 

 Öğrenci

 Fotoğrafçı 

 Pazarlamacı

 Ajans Sahibi

Kimler Bizimle Çalışabilir?
Dürüst, tutkulu, ayakları yere basan, kararlı, güvenilir…

yeni bir iş kuracak olan herkesin kendine 

göre bir ortaklık yapısı bulacağı ortaklık programlarında 



PAZARLAMA 

AJANSI 

İŞ ORTAKLIĞI MODELLERİ

FREELANCER FOTOĞRAFÇI    FOTOĞRAF STÜDYOLARI 

LEAD 

(MÜŞTERİ PAYLAŞIMI)
BİREYSEL 

PAZARLAMA 
BÖLGE ORTAKLIĞI

Geleceğin Mekan Dünyasında
Şehir Sizden Sorulsun 



REFERANSLARIMIZ VE 
TAMAMLANMIŞ PROJELER

 EVLİYA ÇELEBİ TV

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortak yürütülen projede özel alınan izinler ile 16 ilde toplam 105 Bin Fotoğraf çekildi ve Türkiye’nin ilk 
turistik Sanal Tur projesini tamamladık

 2010 Dünya basketbol şampiyonası (Dijital ajansı veri giriş işlemleri)

 Erzurum kış olimpiyatları (Dijital ajansı veri giriş işlemleri)

 14 ilin yıllar içinde tanıtım ajanslığı 

 24 farklı projede kalkınma ajansı destekli kamusal tanıtım projeleri 

 24 DFT ( doğrudan faaliyet proje iş bitirmesi ) 

 2 AB fon destekli tanıtım projesi 

 1 doğrudan fon destekli tanıtım projesi 

 1 Başbakanlık tanıtım fonu destekli tanıtım projesi 

 Manisa Tanıtım merkezi inşaat ve teşhir tanzim projesi 

 Karaman tanıtım merkezi inşaat ve teşhir tanzim projesi 

 www.binaliyıldırım.com.tr  sayfası  ve farklı vekillere tanıtım faaliyetleri 

 Manisa Belediye başkanı Cengiz Ergün seçim dijital ve reklam ajansı 

 Mesir festivali ana üstlenici ( 3 yıl ) 

 2023 AK parti İzmir projeleri modelleme ve sunum çalışmaları (2013 yılı )

 2023 AK parti Türkiye projeleri modelleri

Özel ya da farklı medya markalarımız ile 70 bin işletmeyle çalışılmıştır. 
Bunlar Türkiye’nin her sektördeki en büyük firmaları kapsamaktadır. 



YENİ MEDYA                             DEMEKTİR   


