Avukat Özel Dijital Katalogu
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Merhabalar,
ASVALA dijital çözümler başta olmak üzere marka ve itibar yönetimi hizmetleri vermektedir.

ASVALA Medya ve Strateji Yönetim Merkezi olarak öncelikle bizlere göstermiş olduğunuz ilgiden
dolayı teşekkür ederiz. Gelişen dijital dünyanın kapılarını sizlere açmak veya dijital dünyada daha
ileriye taşımak için en az sizin kadar heyecanlıyız.

Şunu belirtmek gerekiyor ki çalıştığımız 250’den fazla mutlu müşterilerimiz bizlerin kalitesini
belirterek sizlerin düşüncelerinde etkin rol oynuyor.

Detaylı referans listesi katalog sonunda bulunmaktadır.

Sosyal Medya Yönetimi & ASVALA Cirit
İnternet sitesi ve uygulaması üzerinden Photoshop’a ihtiyaç
duymadan, her yerden ve her cihazdan sadece görsel ve metin
bilgilerini girerek görselinizi 10 saniye içerisinde oluşturabilirsiniz.

Şablonlara göre özelleştirilmiş olan yönetim paneli içerisinden
fotoğraf ve bilgileri yükleyerek, gönder butonuna bastığınızda 2
saniye içerisinde şablonunuz hazır olur.
Sisteme yüklediğimiz şablon üzerindeki yazıları değiştirebilirsiniz.
Şablon size özel tasarlanacaktır ve ekstra tasarım ücreti yoktur.

Ayrıca tüm SINIRLARI KALDIRDIK!
Sınırsız Görsel Oluşturma Hakkınız bulunuyor.

Sosyal Medya Yönetimi
Her yıl artan sayısı ile binlerce Avukat arasında sizin farkınız;
yeni çağın gereksinimlerine ayak uydurarak dijitalde yer almak olsun!

Öneri Raporu Örneği

Haberin Olsun Ankara

Aylık 100.000’den fazla görüntülenme almaktadır.

1 Yıllık Paket İçeriği;
* ASVALA Cirit sistemi ile sınırsız Yargıtay Kararı görseli
* Size özel kişiselleştirilmiş Sosyal Medya Öneri Raporu
* 2 adet Haberin Olsun Ankara’da köşe yazısı yayınlama
* 3.000₺ değerinde 30 adet Özel Gün tasarımı HEDİYE

12 Aylık 7.800₺ yerine
SINIRLI SAYIDA

5999₺

PRO Sosyal Medya Yönetimi= Biz tarafından gönderi paylaşımı, her gönderiye özel tasarım imkanı
ve doğal takipçi artışı için PRO Sosyal Medya Danışmanlığımız aylık 2.000₺’den başlayan fiyatlarla!

Dijital Ofis / Website Çalışmaları
Wordpress altyapısı ile lisanslı tema satın alarak, bütün eklentileri ile kurulumunu yapıyoruz.

* Hızlı Kurulum
* Yönetim Paneli
* Farklı Tema Çeşitleri

7.000₺ yerine SINIRLI SAYIDA

4499₺

Bütün paketlerimize alan adı, sunucu, profesyonel e-mail, tema lisansı gibi bütün giderler dahildir.
Demolar= asvala.com/avukat1 - asvala.com/avukat2 - … - asvala.com/avukat15

Mutlu Müşterilerimizden Bazıları

Yüzlerce mutlu müşterimiz arasından
bazılarını verilen hizmet ve lokasyona
göre inceleyebilirsiniz.

Yaptığımız çalışmalar hakkında detaylı
bilgi ve vaka incelemeleleri için lütfen
satış danışmanınız ile iletişime geçiniz.

Tesekkürler
Markanızı dijital dünyada konumlandırarak

yeni müşterileriniz ile tanışmaya hazır mısınız?
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