


Biz Kimiz? 
Dokthor Agency

Alışılagelmiş düşüncelerden sıyrılıp, projelerinize 
yaratıcı çözümler üreten bir ekibiz.

Ekibimiz, her biri kendi alanında uzman olan ve 15 yılı 
aşkın deneyime sahip kişilerden oluşuyor. 2018 yılından 
bu yana Dokthor Ageny çatısı altında hizmet 
veriyoruz.



Ne Yapıyoruz?
360° dijital ajans

Dijital dünyanın kapılarını aşıp, markaların 
ihtiyaçları doğrultusunda 360° dijital hizmet 
veriyoruz.

Dokthor Agency, markanızın bilinirliğini artıracak 
web projeleri, arama motoru optimizasyonu, sosyal 
medya projeleri, dijital pazarlama projeleri, yazılım 
projeleri gibi çeşitli alanlarda uzman ve deneyim 
sahibi ekibiyle sizlere hizmet veriyor.



Hizmetlerimiz
Dokthor Agency olarak, tasarım, yazılım geliştirme, dijital pazarlama, sosyal medya projeleri gibi çeşitli alanlarda 360° dijital 

hizmet veriyoruz.

En trend çizgilerle, modern arayüz 
tasarımları harmanlanıp, güncel 
yazılımlar ile birleştiriyor.

Web tasarım
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Yazılım mühendisleri, son teknoloji 
yazılımlar ile ihtiyaçlarınıza yönelik 
çözümler sunuyor.

Yazılım Geliştirme
İhtiyaçlarınıza yönelik en iyi 
E-Ticaret alt yapısını sizlere 
sunuyoruz.

E-ticaret
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UI & UX, sosyal medya, kurumsal 
Kimlik gibi markaların ihtiyaç 
duyduğu tasarım çalışmaları

Dijital tasarımlar
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Projelerinize yönelik hybrid yada 
native olarak uygulamaları sizler 
için geliştiriyoruz.

Mobil Uygulama
Reklam, sosyal medya ve tanıtım
filmlerinizin tüm sürecini 
yönetiyoruz.

Medya prodüksiyon
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Google, sosyal medya reklamları, seo 
ve sosyal medya yönetimi 
alanlarında hizmet veriyoruz.

Dijital Pazarlama
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Marka, hedef kitle ve kurumsal 
kimliğinize yönelik dijital stratejiyi 
planlıyor ve geliştiriyoruz.

Strateji
Dijital alandaki ihtiyaçlarınıza göre, 
çözüm ortaklarımızla beraber size 
en iyi seçenekleri sunuyoruz.

Daha fazlası
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Neler Yaptık?



Hepsine hükmedecek tek 
bir uygulama
Canlı destek, telefon, e-posta ve sosyal ağlar 
üzerinden gelen tüm mesajları sanal 
asistanınız ile karşılayın. Tüm iş iletişiminizi 
tek yerden yürütün.

Mystant yapay zeka destekli canlı destek 

uygulamasıdır. Farklı kanallar üzerinde 

bulunan müşterilerinize tek bir yerden 

iletişime geçmeniz olanak tanır. Müşterilerin 

yazışmaların göre direkt satış, doğru 

departmana yönlendirme gibi  bir çok özelliği 

barındırmaktadır. 

 in-house project.   



Fikirlerini özgür bırak sloganıyla yola çıkan
yerli sosyal medya platformu mergeen.com
Dokthor Agency ekibi tarafından yapılan 
projelerden biridir. 

Mantık olarak Facebook ve Twitter’ın 

harmanlanmış hali olan sosyal medya 

platformu kısa zamanda 2.385.706’den fazla 

merge atılan bir platform haline gelmiştir. 

200bin’den fazla aktif kullanıcısı 

bulunmaktaydı. 

 in-house project.   



Özelleştirilebilir Market 
APP

Bu mobil uygulama aracılığıyla 
müşterilerinize, restoran yemek teslimatları, 
market ürünleri v.b. teslimat hizmeti 
sunabilirsiniz. 

Markanıza göre özelleştirilebilir. Geniş 

kategorilendirme, sipariş takip modülü gibi 

çeşitli özelliklere sahip e-ticaret uygulaması.

 in-house project.   



Biz 15 yıldır oyunun 
parçasıyız
WordPress Çözümleri ve Eğitimleri

Dokthor Agency A.ş.’in iştiraki olan 

WPAkademi.net, WordPress konusunda 

hizmet/destek arayan kişilere hizmet sunuyor. 

WordPress konusunda detaylı rehberler ve 

terim sözlüğü gibi içeriklerin yer aldığı site, aynı 

zamanda WordPress eğitimleri ve atölyeleri 

düzenliyor. Günümüzde 60 milyondan fazla 

kişinin kullandığı WordPress alt yapısı 

konusunda, dünya standartlarında hizmet 

veriyor.

 in-house project.   



konsept web sitesi tasarımı

Curse of Anabelle, birinci kişi görüş 
açısından oynanan hikaye tabanlı bir 
macera-korku / bulmaca oyunudur. 
Oyunun hikayesi yaratılırken gerçek 
dünyada yer alan mit ve efsanelerden 
esinlenilmiştir.

Dokthor Agency olarak oyunun konspet
web sitesi tasarımını ve web sitesinin 
yapımını gerçekleştirdik.



konsept web sitesi tasarımı
Survive the Hill, minumum 1v3'ten 2v8'e 
kadar seçenekleri (OYUNCULARIN 
beğenisine göre özelleştirilebilir) ve 
yapay zekaya karşı senaryoları 
destekleyen asimetrik bir çok 
oyunculu/eşli hayatta kalma 
deneyimidir.

Dokthor Agency olarak oyunun konspet
web sitesi tasarımını ve web sitesinin 
yapımını gerçekleştirdik.



Öne çıkmak için farklı 
olun…

İstanbul Filmmakers, uzun metrajlı filmler, TV 
reklamları, belgeseller, TV ve film 
yapımlarında uzmanlaşmıştır. Şirket içi ekibin 
birleşik deneyimi, stüdyolarında post 
prodüksiyon hizmetleri ile film, reklam, müzik 
videoları ve modern medya içeriğinde çok 
çeşitli uygulamalı yetenekleri kapsar.

Dokthor Agency olarak firmanın kurumsal 
web sitesi tasarımını ve yazılımını yaptık.

kurumsal web sitesi tasarımı



Ekmekçilik denince akla gelen 
marka

kurumsal web sitesi tasarımı Proje Adı:  Ekmek Makina

Sektör:  Ekmek üretim makinaları

Proje Hakkında: 

Ekmak, hamur hazırlama ve işleme makineleri ile 
komple ekmek ve unlu mamul pişirme fırınları üreten bir 
markadır. Ekmak markası sektörde güvenilirliği temsil 
ederken tüm Ekmak ürünleri sağlamlık dayanıklılık ve 
kalitenin simgelerinden biridir.

Dokthor Agency olarak, Ekmak markasının kurumsal 
web sitesini özenle tasarlayıp yayın hayatına geçirdik.



kurumsal web sitesi tasarımı

İş Güvenliği Eldivenleri

Proje Adı:  Goodyear Eldiven 

Sektör:  İş Güvenliği 

Proje Hakkında: 

GOODYEAR SAFETY GLOVES, kalite standartları 
yüksek, son teknoloji üretim ve üstün performanslı, 
dayanıklı iş eldivenleridir.

Dokthor Agency olarak firmanın kurumsal web sitesi 
tasarımını ve yapımını yaptık.



kurumsal web sitesi tasarımı
Proje Adı:  Yağ Emici 

Sektör:  İş Güvenliği 

Proje Hakkında: 

İş güvenliği malzemeleri satışı konusunda köklü bir 
Firma olan Maksimum iş Güvenliği’ne ait yağ emici 
markasına ait kurumsal web sitesinin tasarım ve yapımı 
Dokthor Agency tarafından gerçekleştirilmiştir.

İş Güvenliği Ekipmanları



kurumsal web sitesi tasarımı
Proje Adı:  Europe Hair Center

Sektör:  Saç Ekim Merkezi

Proje Hakkında: 

Saç ekimi konusunda köklü bir ekibe sahip olan 
Europe Hair Center’ın 
kurumsal web sitesi tasarımı ve yapımı
Dokthor Agency tarafından gerçekleştirildi.

Saç Ekim Merkezi



Sıfırdan başlanan projenin sosyal medya stratejisi hazırlanıp, hazırlanan strateji doğrultusunda 
kısa sürede hedef kitleye organik bir şekilde ulaşılması sağlandı. Kitleyi sürekli konuşur halde 
tutmak için sosyal medya içerik takvimi hazırlanarak, marka ile kitlenin sürekli konuşması sağladı.

Kurumun düzenlemiş olduğu atölyeler için içerikler hazırlanıp, reklam süreçleri yönetildi. Film 
Dersleri’nin düzenlemiş olduğu etkinlik – atölyelerde fotoğraf/video çekimi ve canlı yayınlar 
yapılarak, anlık olarak paylaşımlar yapıldı.

Dijital pazarlama kampanyalarıyla potansiyel müşterilere ulaşılması sağlandı.

Film Dersleri Instagram hesabından kareler ve bazı istatistikler.

yönetimi.
Dijital Pazarlama & Sosyal Medya

3M+ 12M+
Kişiye erişim Gösterim



Sıfırdan başlanan projenin sosyal medya stratejisi hazırlanıp, hazırlanan strateji doğrultusunda 
kısa sürede hedef kitleye organik bir şekilde ulaşılması sağlandı. Kitleyi sürekli konuşur halde 
tutmak için sosyal medya içerik takvimi hazırlanarak, marka ile kitlenin sürekli konuşması sağladı.

Saç Ekimi konusunda hizmet veren Europe Hair Center’ın. Hizmet verdiği ülkelere yönelik dijital 
reklamları ve sosyal medya paylaşımları düzenlendi. 

yönetimi.
Dijital Pazarlama & Sosyal Medya

2M+ 16M+
Kişiye erişim Gösterim



Sıfırdan başlanan projenin sosyal medya stratejisi hazırlanıp, hazırlanan strateji doğrultusunda 
kısa sürede hedef kitleye organik bir şekilde ulaşılması sağlandı. Kitleyi sürekli konuşur halde 
tutmak için sosyal medya içerik takvimi hazırlanarak, marka ile kitlenin sürekli konuşması sağladı.

Roots Design eşsiz tasarımlara sahip mobilya çeşitleriyle müşerine geniş seçenekler sunuyor. 
Dokthor Agency olarak markanın Instagram, Facebook, Pintetest gibi mecralarda potansiyel 
müşterilerine ulaşmasını sağladık.

yönetimi.
Dijital Pazarlama & Sosyal Medya

1M+ 3M+
Kişiye erişim Gösterim



Sıfırdan başlanan projenin sosyal medya stratejisi hazırlanıp, hazırlanan strateji doğrultusunda 
kısa sürede hedef kitleye organik bir şekilde ulaşılması sağlandı. Kitleyi sürekli konuşur halde 
tutmak için sosyal medya içerik takvimi hazırlanarak, marka ile kitlenin sürekli konuşması sağladı.

Tyvek kağıttan çanta ve defter çeşitleri, Seramik özel tasarımlar üreten markanın Instagram ve 
Facebook sosyal medya yönetimini gerçekleştirildi. İlgili ürünlerin fotoğraf çekimleri tarafımızca 
yapıldı.

yönetimi.
Dijital Pazarlama & Sosyal Medya

1M+ 2M+
Kişiye erişim Gösterim



Teşekkürler

Dokthor Agency A.ş.

İstanbul Ofis Fulya Mahallesi Yeşilçimen Sokak Polat Tower Bağımsız Bölüm D:430, 34394 Şişli/İstanbul
Ankara Ofis  Meşrutiyet Mahallesi Olgunlar Cd. No:3 D:9 06420 Çankaya/Ankara

www.dokthor.com  - info@dokthor.com - 0532 173 39 43

http://www.dokthor.com
mailto:info@dokthor.com

