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PORTFOLYO 

 

 YENİ MEDYA & VİDEO İÇERİK ÜRETİMİ 
  



VİDEO İÇERİKLERİ NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ ? 
 

 
 

Her şeyden önce kullanıcılar uzun bir yazı okumaktansa o yazının anlattığı konunun videosunu 

izlemeyi tercih ediyorlar. Çünkü video görüntü ve sesle birlikte kullanıcıların daha çok duyusuna 

hitap ediyor ve daha kısa sürede daha fazla bilgi aktarabiliyor. 

 Kullanıcıların bu eğilimine arama motorları dahil kimse kayıtsız kalmıyor. Bugün artık Google 

algoritmasında videonun özel bir yeri var. İçeriğinde video bulunan sayfalar benzerlerine göre 

arama sonuçlarının daha üst sıralarında yer alabiliyor, hatta videolar çoğu zaman aramalardan 

en üstte görüntüleniyor. 

Ayrıca markalar bu içerik yöntemini sıkça kullanmaktalar. Yukarıda da bahsettiğim üzere 

kullanıcıların bu içerik tipine çok daha fazla ilgi göstermesinden dolayı markaların kaçınılmazı 

oluyor. 

 

Video pazarlamanın mevcut durumuna ışık tutan araştırmalara göre,  

 Araştırmaya göre bir kullanıcı günde ortalama 1,5 saat video izliyor. Araştırmaya katılanların 

%15’i ise günde 3 saatten fazla video izlediklerini belirtti. 

 Video oynatmalarında mobilin payı %60,3’e ulaştı. 

 YouTube, şu anda Google’dan sonra en büyük ikinci arama motoru konumunda. 

 Dünya markalarının %81’i pazarlama aracı olarak videoyu tercih ediyor. 

 %81’i video ve satışlardaki direkt artış ile bir bağlantı kuruyor. 

 %76’sı videonun internet sitelerine yönelik trafiği arttırdığı gözlemleniyor. 

 %53’ü videonun, destek istemek için alınan çağrıları azaltmada yardımcı olduğunu 

belirtiyor. 

 %83’ü ise genel olarak videonun onlara iyi bir yatırım dönüşü sağladığını söylüyor ve 

bu da bir yıl önceki %76’lık rakamdan çok daha iyi olduğunu gösteriyor. 

 



 

BİZ KİMİZ ? 

 
 
 

“Online dünyada var olma fırsatını ülkemize internetin ilk geldiği yıllarda yakaladık. 

Dijital alandaki bireysel tecrübe ve deneyimlerimizi kurumsal şirketler de verdiğimiz 

hizmetler ile geliştirdik. 

Dijitalleşme yolunda ilerleyen firmaların gittikçe artan ve günümüzde oldukça önem 

kazanan içerik ihtiyaçlarına profesyonel bir şekilde karşılık vermek amacı ile 2018 

yılında E-Yapım'ı kurduk. Video içerikler üreterek yeni medya alanında dijital 

yapımcılık hizmeti vermeye başladık. 

E-Yapım tüm ölçekteki şirketlerin dijital dünyanın faydalarından en efektif biçimde 

yararlanabilmeleri için en uygun fiyatla en kreatif ``YENİ MEDYA`` hizmetleri veren 

yeni nesil dijital medya şirketidir.” 

 

                                                                                                                              E-YAPIM AİLESİ 

 

 

NELER YAPIYORUZ ? 

Bir ürün ,bir hizmet satmak yada markalaşma yolunda ilerlemek istediğinizde yanınızda olup bu 

süreci hızlı bir ivme ile kat ederek hedeflerinize ulaşmakta yardımcı oluyoruz.  

Bunu 2005 yılından beri edindiğimiz e-ticaret ve marka danışmanlığı tecrübemize dayanarak yeni 

medya da yeni kurallara göre oynayarak yapıyoruz. 

Sizi dinliyoruz, ihtiyacınızı analiz ediyoruz, yapmanız gerekenleri çıkartıyoruz ve size bir 

öneriyle geliyoruz.  

Video içerikler üreterek hedeflerinize kısa süre ve düşük maliyetle ulaşmanız için çalışıyoruz.  

Tüm bunları yaparken reklam ajansı (kreatif) hizmetlerimizden herhangi bir ücret talep 

etmiyoruz. 

 

 

 



HİZMETLERİMİZ PORTFOLYO 

TV REKLAM FİLMİ 
8 SN. SPOT 

(Drone çekimi içerir) 

 

TV BANT REKLAMI 

 

YOUTUBE REKLAM FİLMİ 

 

FABRİKA TANITIM FİLMİ 
(Drone çekimi içerir) 

 

MARKA TANITIM FİLMİ 
(Drone çekimi içerir) 

 

KURUMSAL TANITIM FİLMİ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AO-yAUOqC9A
https://www.youtube.com/watch?v=cCZWgCf1qSc
https://www.youtube.com/watch?v=pzvJolMOyJQ
https://youtu.be/IzsufagIGLk
https://youtu.be/whyvtoRWm-0
https://www.youtube.com/watch?v=GWh3S4RJeuk


ÜRÜN HİKAYESİ  
YAPIM AŞAMASI VİDEOSU 

 

GALA ÇEKİMİ 

 

ÜRÜN ÖZELLİK TANITIMI 

 

GREENBOX ÇEKİMLERİ 

 

BACKSTAGE ÇEKİMİ 

 

SOSYAL MEDYA KLİBİ  
(PR) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B5HHcYPf7B4
https://youtu.be/AQP1MjlsnIQ
https://www.youtube.com/watch?v=wHo5QjZGZCs
https://www.youtube.com/watch?v=NTVeX8wS3Qk
https://www.youtube.com/watch?v=iO0jJzFx8AE


AKADEMİ VİDEOLARI 
(Eğitim, Bilgilendirme) 

 

KUTU AÇILIMI 
(Ürününüz nasıl gönderiliyor?) 

 

YOL TARİFİ TiMELAPS 
(Ofis , Mağaza ve Mekanınıza Ulaşım 

Videosu) 

 

SOSYAL MEDYA İÇERİK 

 

TV SPOT REKLAM 

 

YOUTUBE/TV PROGRAM İNTRO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iU3mWOoPlSQ
https://www.youtube.com/watch?v=eBzkQpSx_n8
https://www.youtube.com/watch?v=pI8XXC9eO4Q
https://www.youtube.com/watch?v=4CACnCUmBJ4
https://www.instagram.com/p/Bt3rAvMBvGG/
https://www.instagram.com/p/Bw6JwzghLev/


STOP MOTION 

 

SOSYAL MEDYA REKLAM 

 

MANKENLİ ÜRÜN VİDEOSU 
(Ürün gerçekte nasıl duruyor?) 

 

360 ÜRÜN ÇEKİMİ 

 

ETKİNLİK ÇEKİMİ 
(Davet , organizasyon , bayi 
toplantıları vb seminerler ) 

 

https://www.instagram.com/p/BtmJL52BjG8/
https://www.instagram.com/p/Bt0S51ZBtti/
https://www.youtube.com/watch?v=Ri4GAnyOFIE
https://www.youtube.com/watch?v=Ga4wh0r2R9U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rEpKKQkmvwo


RÖPARTAJ 

 

ÜRÜN YAPILIŞ TARİF VİDEOSU 
(Üretim aşaması) 

 

BAYİLİK VİDEOSU 
(Bayi ve franchising için markanızın 

tanıtımı, bayilik şartları videosu) 

 

MÜŞTERİ VİDEOSU 
(Sizin müşterilerinizin sizi tercih 

etmelerini anlatan videolar ) 

 

MEKAN TANITIMI 

 

KAFE TANITIMI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4_OaJ6y0228
https://www.youtube.com/watch?v=xFz7znQ089c
https://www.youtube.com/watch?v=YcsPfvUykwE
https://www.youtube.com/watch?v=akMoXOw2fC4
https://www.youtube.com/watch?v=tjMvTmQFSqM
https://www.youtube.com/watch?v=PEAR_trB1w0


SOSYAL SORUMLUK PROJE 
ÇEKİMLERİ 

 

YOUTUBE KANAL /PROGRAM 
OLUŞTURMA / YÖNETME 

 

FUAR TANITIMLARI 
(Katıldığınız fuarların ve 

ziyaretçilerinizin çekimi ) 

 

… ve sizin ihtiyacınız olan her türlü video içerik üretimi.  

 
Oğuzhan TABAK 
0532 413 62 03 

oguzhan@e-yapim.com 
www.e-yapim.com 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

     
 

      

 

    

 

    
 

mailto:oguzhan@e-yapim.com
http://www.e-yapim.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Tfh83n0RyrU
https://www.youtube.com/watch?v=m9ALrKBsLbA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=s8_glY293y4
https://www.youtube.com/channel/UCrkMXMtbveVfUFaddEN8Dug?sub_confirmation=1
https://www.instagram.com/eyapim/
https://wa.me/905324136203

