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Firma Hakkında
About Company

Medyaikon, sürekli gelişen dijital dünyada müşterilerinin
görsel tanıtım ihtiyaçlarına çözümler sunmak amacıyla
grafik ve web tasarımları üreten, farklı ve yaratıcı
tasarımları ile müşterilerinin sunumlar üzerinde en iyi
sunumunu sağlayan bir tasarım grubu olarak
kurulmuştur. . Medyaikon ekibi olarak temel faaliyet
alanımız bireysel veya kurumsal çözümler sunmaktır.
Müşterilerimizin istek ve beklentilerini modern, estetik ve
farklı bir şekilde yansıtmak ve en doğru şekilde sunmak
birincil sorumluluğumuzdur. Güncel çözümlerden farklı
olarak yüksek kalite anlayışıyla trendleri belirliyor ve
rakiplerinden farklı özgün tasarımlar hazırlıyor. Altına
imza attığımız çalışmaların sonuçlarının etkileyici olması
bizler için paha biçilmez bir duygu. Bize göre işin iyi
tarafı müşteriyi iyi analiz etmek, ihtiyaçları anlamak ve
uygulamada hızlı olmaktır.

Medyaikon was founded as a design group that
produces graphic and web designs in order to provide
solutions to the visual promotion needs of its customers
in the constantly developing digital world, and provides
the best presentation of its customers on the
presentations with its different and creative designs. As
Medyaikon team, our main field of activity is to provide
individual or corporate solutions. Our primary
responsibility is to reflect the wishes and expectations of
our customers in a modern, aesthetic and different way
and to present them in the most accurate way. Unlike
current solutions, it sets trends with a high quality
understanding and prepares unique designs different
from its competitors. It is an invaluable feeling for us that
the results of the works we have signed under are
impressive. In our opinion, the goodness of the job is to
analyze the customer well, to understand the needs and
to be fast in application.

Firma Projeleri ve Çalışmaları
Company Projects and Works

FotoAsist
Fotoğrafçının asistanı olan Fotoasist, sektöre yönelik
birçok kolaylık sağlıyor. Fotoğrafçılar, fotoğraf çekiminden
sonra çektikleri fotoğrafları Fotoasist’e yüklüyor ve
müşterisini sms yolu ile kolayca bilgilendirebiliyor. Müşteri
kullanıcı bilgileriyle Fotoasist’e giriş yaparak fotoğrafçının
yüklemiş olduğu yüzlerce fotoğraf arasından seçimini
rahatça yapabiliyor. Seçtiği fotoğraflar için baskı siparişini
oluşturabiliyor ve ödemeyi de Fotoasist’in güvenli alt
yapısı ile gerçekleştirebiliyor.

FotoAsist
Fotoasist, the assistant of the photographer, provides many conveniences for the sector. Photographers upload the
photos they took after the photo shoot to Fotoasist and can easily inform their customers via sms. The customer can
easily choose from hundreds of photos uploaded by the photographer by logging into Fotoasist with his user information.
He can create a print order for the photos he chooses and make the payment with the secure infrastructure of
Fotoasist.
www.medyaikon.com

Firma Ürünleri
Company Products

TiviBee
Dijital Tabelalar hareketli görüntü ve yazılarla karar
verme aşamasındaki müşterileri daha hızlı etkileyebilir,
ürününüzün tanıtımını etkili bir şekilde yapabilir, satışını
hızlandırabilir. Dijital Bilgi Ekranları ile bir ürün veya
hizmete ait bilgilendirmeyi daha hızlı, etkili ve çekici bir
şekilde yaparak müşterilere doğru yerde ve doğru
zamanda ulaşabilirsiniz. Genelde reklam amaçlı olarak
kullanılan dijital signage sistemleri kamusal alanlarda
toplumu bilgilendirmek amaçlı kullanılabilir. İnsanların
yoğun olarak bulundukları alanlarda, satın alma
noktalarında kullanılan dijital signage sistemlerinde gösterilen konu, sade bir yazı ve fotoğraftan sesli /sessiz videoya,
3 boyutlu animasyonlara kadar farklılık gösterebilir.

TiviBee
Digital Signage can affect customers at the decision-making stage more quickly with moving images and texts,
promote your product effectively, and accelerate its sales. With Digital Information Screens, you can reach customers at
the right place and at the right time by providing information about a product or service in a faster, effective and
attractive way. Digital signage systems, which are generally used for advertising purposes, can be used in public spaces
to inform the public. The subject shown in digital signage systems used in areas where people are concentrated, can
vary from a plain text and photo to video with/without sound, to 3D animations.
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