


Bu sunumda, sosyal medya üzerinden çalışan ve interaktivite 
sayesinde markalarınızı tanıtarak tüketiciye eğlenceli bir kullanıcı 
deneyimi yaşatan cihazlar anlatılmaktadır 
 
Cihazlarımız Türk mühendisliği ve ödüllü girişimcilik sayesinde 
melek yatırımcılar tarafından destek bulmuştur. 
 
       
Markalarımız Presstagram, Socialmat, Socialbreak, Socialgoal, 
Chargee, WalkinAD ve FlyinAD’dir. 
 
 
İş modelimiz, anahtar teslim hizmet paketi ile cihazlarımızı 
etkinliklerde kiralama veya satmak şeklinde özetlenebilir. 
 

YÖNETİCİ ÖZETİ



Girişimcilerimiz,	  güçlü	  finansman,	  teknolojik	  
yara8cılıkla	  isteğe	  uygun	  çözüm	  üre=rler	  

Misyon:	  Sanal	  dünya	  ile	  gerçek	  hayat	  arasında	  
köprü	  kuran	  ürünler	  üreterek	  tüm	  paydaşlar	  için	  

değer	  yaratmak	  

Vizyon:	  Gelişen	  dünyada	  ih:yaca	  yönelik	  
teknolojik	  ilkleri	  :carileş:rerek	  pazara	  sunmak	  

HAKKIMIZDA



Teknolojik gelişmeleri öngörüyoruz. 
 
Bu gelişmeleri markalar ile kurgulayarak mühendislik, pazarlama ve müşteri 
ilişkilerini beraber sonuca ulaştırabilen bir şirketiz.  
 
Melek yatırımcılar tarafından en hızlı desteklenme kararı alınan şirketiz. 
 
 
Türkiye’nin en başarılı genç girişimci şirketi, dünyanın da 
en başarılı genç girişimci şirketlerinden biriyiz. 
 

 2012 Türkiye’nin en başarılı genç girişimcisi (EO / GSEA) 
 2013 Türkiye’nin en başarılı genç girişimcisi (EO / GSEA) 

 
 

NEDEN BİZ?



Sosyal Medya aracılığıyla bilinirliğinin arttırılarak satışlara destek 
verilmesi 
 
İnteraktivite sayesinde son kullanıcının marka ile bütünleşmesi 
 
       
Eğlenceli kullanıcı deneyimi, 
 

VAADİMİZ



ÜRÜNLERİMİZ



Organizasyonlar,	  etkinlikler,	  ürün	  lansmanları	  
ve	  par:lerde	  Instagram	  ile	  çekilen	  
fotoğrafların	  basFrılabileceği	  kendi	  başına	  
çalışan	  bir	  sistemdir.	  KaFlımcıların	  kişisel	  
mobil	  cihazları	  veya	  tablet	  bilgisayarları	  ile	  
çekip,	  etkinliğe	  özgü	  #hashtag	  ile	  Instagram	  'a	  

yükledikleri	  fotoğraflar	  özel	  kiosk	  vasıtasıyla	  8	  
saniye	  içerisinde	  yine	  etkinliğe	  özgü	  dijital	  bir	  
çerçeve	  eklenerek	  kaFlımcılara	  sunulur.	  

INSTAGЯAM HATIЯASI! 
 



Fotoğrafını Instagram’da paylaş. Tanımlanmış hashtag’i yaz. Fotoğrafını seç. 

Yazdıra bas. Çerçeveli fotoğrafını al. ☺ 



ETKİNLİK

Paylaşım  : 243 

Çıktı   : 435 



ETKİNLİK

Paylaşım
 : 325 

Çıktı  
 : 640 



ETKİNLİK

Paylaşım  : 230 

Çıktı  
 : 315 



ile  

Markanızı Ölümsüzleştirin 



KAYNAKÇA: 
www.statigram.com 



PRESSTAGRAM – TASARIM ALANI 



PARANIN GEÇMEDİĞİ TEK 
OTOMAT!

• Yeni çıkan, yeniden lanse edilen ve tanıtımı 
desteklenmek istenen ürün ve fikirlerinizi 
halka sunan bir robot!

• Etkinlik, aktivite ve organizasyonlarda 
önceden belirlenen hashtag ile tweet attıkça 
ürün veren sosyal bir otomat’tır. 

• Rastgele veya istediğiniz kurguda dağıtım 
yapabilen Socialmat promosyonlar için 
idealdir.



• Her türlü ürüne uygun hale 
gelebilen raf sistemi,

• Soğuk kullanılan ürünler için 
soğutucu sistemi,

• Toplamda 300 adet ürün alabilir 
15x15 cm



Tanımlanan Hashtag ve cihazdaki 
kod ileTweet at. 

…ve hediyeni al :) 



ETKİNLİKLER



ETKİNLİKLER



KAYNAKÇA: 
www.socialbakers.com 
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SOCIALMAT– TASARIM ALANI 



Bir	  twee=n	  Socialbreak’le	  kırk	  yıl	  ha8rı	  var!	  
	  
• 	  Belirlediğimiz	  hashtag	  ‘#’	  ve	  cihazın	  üzerinde	  yer	  alan	  
ekranda	  beliren,	  kişiye	  özel	  kod	  ile	  tweet	  aNğınızda,	  
Socialbreak	  ikrama	  hazırdır.	  
	  
• 	  Socialbreak	  cihazı	  ile	  çay,	  kahve	  ve	  sıcak	  çikolata	  ücretsiz!	  
	  
• 	  Otel,	  konferans,	  kurum	  ve	  etkinlikler	  için	  ideal	  	  



Tanımlanan Hashtag ve 
cihazdaki kod ile tweet 

at. 
Tercihini yap. … ve afiyet olsun. :) 



MAÇLAR	  TWEET	  ATIŞIYLA	  
BAŞLAR!	  

	  
•  Tweet	  ile	  çalışan	  langırt	  
•  2	  kişi	  belirlenen	  #hashtag	  ile	  tweet	  

atar	  
•  ANğı	  tweet	  üzerine	  ona	  bir	  kod	  gelir	  
•  Kodu	  langırt	  ekranına	  yazdığı	  anda	  

toplar	  düşer	  
•  Maç	  sonucu	  markanın	  hesabından	  140	  

karakterli	  reklam	  içeren	  bir	  tweet	  aFlır	  



Tanımlanan hashtag ile Tweet at. Gelen oyun kodunu Socialgoal’a gir 

…ve oyuna başla ☺ 



ETKİNLİKLER



ETKİNLİKLER



70 x 24 cm 

147 x 24 cm 

SOCIALGOAL– TASARIM ALANI 



WalkinAD ile bu reklam yürür!

•  Yakınından yürüyen insanları takip eder.
 
•  Viral etki oranı yüksek olan bir üründür.

•  Sensör sistemi ve elektronik sistemlerle    
    donatılmıştır. Sistemler modülerdir.

•  WalkinAD, ürün veya logo şeklinde 
tasarlanabilir.
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FlyinAD ile bu reklam uçar! 
 
•  Etkinlik süresince reklamınızı yapan uçan bir 

mecradır. 

•  Viral etki oranı yüksek olan bir üründür 

•  Ayrıca etkinlik süresince kamera ile video /
fotoğraf çekimi yaparak etkinliklerinizi 
ölümsüzleştirir. 



Tweet	  ile	  çalışan	  şarj	  ünitesi	  
	  
•  Önceden	  belirlenen	  hashtag	  #	  ve	  ünitenin	  

üzerindeki	  kodu	  tweet	  aNğınızda	  şarj	  
başlar.	  

•  10	  Dakika	  şarj	  edecek	  Chargee,	  sosyal	  
medyada	  yayılım	  sağlayacak	  olup	  
günümüzün	  en	  büyük	  problemlerinden	  
olan	  mobil	  cihazımızın	  şarj	  sorununu	  
çözecek:r.	  

•  Chargee’yi	  markalayabilme	  ve	  renkli	  üre:m	  
imkanı	  mevcu[ur.	  	  





PROJELERİMİZ



REFERANSLARIMIZ




