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tanışalım mı?



kimsin sen 
wook

Wookweb, her zaman kendi tarzını 
oluşturmaya çalışarak ve günümüz 

teknolojisine hızlı bir şekilde adapte olarak 
siz değerli müşterilerine her şeyin 

“en”ini vermeye çalışan bir kreatif ajanstır.

Wookweb, sizin için yeri gelir ağlar, yeri gelir  
kahkahalar içerisinde çalışmalarına devam eder. 

Eninde sonunda bir şekilde sizi her türlü çözüme 
kavuşturur ve mutlu mesut başarılı bir hayat diler. 

 
Wookweb, geleceği olan fikirlere her zaman 

azimle, hırsla güç verir ve daimi bir başarı  
sağlamaya çalışır. Desteğini de, siz kapılarınızı 

kapatana kadar, kapısını açık tutar.
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aslında işinize
yarayan
her şeyi…

Sakın bakmadan geçmeyin
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mobil uygulama
mobil app

Modern dünyaya ayak uydurun ve uygulamanızı 
hemen yaptırın. Sürekli gelişen teknoloji çağında kendinize  
artık farklı bir yol çizmeye ne dersiniz?
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web yazılım
web development

Profesyonel, tüm cihazlarla uyumlu, modern, yenilikçi ve hızlı  
web yazılımları ile hedeflerinize daima bir adım daha yakınsınız. 
Wookweb ile çalışmayı hâlâ denemediyseniz, baştan söyleyelim 
denemeye gelmeyiz, bağımlılık yapıyoruz. 
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kurumsal kimlik
corporate identityorate identity
Marka bilinirliğinizi arttırmak ve kurumsal yüzünüzü ön plana 
çıkarmak için profesyonel ekibimizle yazılı, basılı veya dijital  
ihtiyaçlarınızı bir arada barındıran ürün ve hizmetleri sizler için 
kapınıza değil mail ile gönderiyoruz.



e-ticaret
e-commercee-commerce

wookweb creative agencycreative agen

İşletmenizin kapılarını dünyaya açıyoruz! Ürünlerinizi dijital ortamda 
milyonlarca kişinin erişimine açmak için size özel sanal mağazanız 
ile hemen satışa başlayın. Şaka şaka başlayamazsınız bizi bi arayın. 



wook

kurumsal web sitesi
corporate website

 
Kreatif fikirlerimizi kurumsal web sitenize işliyor, alışılmışın dışında 
tasarım yapıyor ve size özel web yazılım çözümleri üretiyoruz. 
Artık harekete geçmenin vakti!
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dijital pazarlama
digital marketing

 
Markanızın dijital dünyada milyonlarca kullanıcıya ulaşarak  
doğru hedef kitleyi yakalamanız için online itibar yönetimi 
ve dijital reklam hizmetleri sunuyoruz.  Siz hiç Tahir’le tanıştınız mı?
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digital
marketing

W
Kmarka iletişimi  

dijital pazarlama stratejisi 
sosyal medya yönetimi 
marka yönetimi 
google ads 
medya satın alma 
seo çalışması
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eşsiz müşteri  
    deneyimi

Şeffaf 
proje 
yönetimi

7/24 proje 
yöneticisi  
ile iletişim

Ücretsiz proje  
desteği

Ücretsiz pazarlama 
desteği
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A+ Office, Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad. 

Antplato Ofis: 39, Küçükçekmece / İstanbul

instagram.com/wookweb

linkedin.com/company/wookweb

twitter.com/wookwebcom

youtube.com/wookweb

+90 212 992 06 87

www.wookweb.com

info@wookweb.com


