PROJE TEK LİF FOR MU

Projeniz için atezer’i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde
projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı
olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek için çok sıkı çalışacağımızdan emin olabilirsiniz,
umarız ki bu uzun yıllar sürecek bir iş ortaklığının başlangıcı olur.

Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

atezer.design

Siz ve Şirketiniz Hakkında

Lütfen bize kendinizden ve şirketinizden bahsedin
1. Adınız ve şirketinizdeki ünvanınız nedir?

2. Şirketinizin adı nedir?

3. Şirketinize ait bir marka sloganı var mı?

4. Şirketinizin web sitesi:

5. Şirketinizin adresi:

6. İletişim kuracağımız kişinin telefon numarası:

7. İletişim kuracağımız kişinin email adresi:

8. Şirketiniz hangi sektörde iş yapıyor?

9. Ürünleriniz veya hizmetleriniz nelerdir?
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10. Şirketiniz hangi ülkede (veya ülkelerde) hizmet veriyor?

11. Hangi şirketler rakibiniz? (eğer varsa bu şirketlere ait web sitelerini paylaşın)

12. Şirketinizin geçmişinden kısaca bahsedin (veya ilgili bir link paylaşın):

13. Uzun vadeli hedeﬂeriniz nelerdir?

14. Şirketiniz ile ilgili akla gelen ilk kelimeler hangileri? (örneğin inovasyon, ciddiyet, samimiyet vb.)

15. Lütfen hedef kitlenizi tanımlayın:

16. Atezer’i ne şekilde buldunuz? (örneğin Google araması, arkadaş tavsiyesi vb.)

Marka & Logo Tasarımı
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Marka & Logo Tasarımı
Marka & logo tasarımı projenizden bahsedin
1. Lütfen şirketinizin ismini, logoda görünmesini istediğiniz şekliyle yazın:

2. Marka sloganınızın logonuzda görünmesini istiyor musunuz?

3. Logonuzda mutlaka olmasını veya olmamasını istediğiniz şeyler var mı?

4. Renk ve hissedilen algı konusunda tercihleriniz nelerdir? Markanızı hangi kavramlar anlatır?

5. Sadece yazıdan oluşan bir logo veya sembol içeren bir logo, hangisini tercih edersiniz?

6. Sizce marka imajınız hangi duyguları çağrıştırmalı? (örneğin profesyonellik, eğlence, hız vb.)

7. Lütfen beğendiniz markaları veya logoları bizimle paylaşın (mümkünse linkleriyle birlikte):

Web Tasarım & Geliştirme
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Web Tasarım & Geliştirme
Web tasarım & geliştirme projenizden bahsedin
1. Kullanıcıların web sitenizde neler yapmasını istiyorsunuz?

2. Renk ve hissedilen algı konusunda tercihleriniz nelerdir?

3. Sitede hangi sayfalar olacak? (hakkımızda sayfası, portfolyo, blog, e-ticaret vb.)

4. Sitenin metin içeriği hazır mı? Eğer değilse ne zaman temin edebileceğiz?

5. Siteyi HTML ile güncelleyebilecek misiniz yoksa bir İçerik Yönetim Sistemi’ne mi ihtiyacınız var?

6. Lütfen beğendiğiniz web sitelerini bizimle paylaşın (mümkünse linkleriyle birlikte):

Basılı Ürün & Ambalaj Tasarımı
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Basılı Ürün & Ambalaj Tasarımı
Basılı ürün & ambalaj tasarımı projenizden bahsedin
1. Ürününüzün ismi nedir?

2. Lütfen ürününüzü detaylı bir şekilde açıklayın:

3. Renk ve hissedilen algı konusunda tercihleriniz nelerdir?

4. Ön ve arka kapakta (veya tarafta) yer alacak metin içeriğini ne zaman temin edebileceğiz?

5. Ambalaj (veya kapak) çalışmasının illüstrasyon veya fotoğraf içermesini istiyor musunuz?

6. Lütfen beğendiğiniz ambalaj, kapak tasarımlarını bizimle paylaşın (mümkünse linkleriyle birlikte):

Mobil Uygulama Tasarımı
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Mobil Uygulama Tasarımı
Mobil uygulama tasarımı projenizden bahsedin
1. Uygulamanızın ismi nedir?

2. Lütfen uygulamanızı detaylı bir şekilde açıklayın:

3. Renk ve hissedilen algı konusunda tercihleriniz nelerdir?

4. Kullanıcıların uygulamanızı kullanırken neler yapmasını istiyorsunuz?

5. Lütfen beğendiniz mobil uygulamaları bizimle paylaşın (mümkünse linkleriyle birlikte):

Reklam & Tanıtım
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Reklam & Tanıtım
Reklam & tanıtım projenizden bahsedin
1. Lütfen tanıtımını yapmak istediğiniz şirketi, ürünü veya hizmeti detaylı bir şekilde açıklayın:

2. Tanıtımı yapılacak şirket, ürün veya hizmetin hedef kitlesi nedir?

3. Hangi mecralarda reklam yapmak istiyorsunuz? (web, billboardlar, aﬁşler, dergiler vb.)

4. Reklamda iletmek istediğiniz asıl mesaj nedir?

5. Lütfen beğendiniz reklam ve tanıtımları bizimle paylaşın (mümkünse linkleriyle birlikte):

Bilgi
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Devam etmeden önce bilmeniz gerekenler
İleriki sayfalarda Tasarım Süreci şemasını göreceksiniz,
Projenin büyüklüğüne göre proje için gereklilik listesi çıkarılır, proje başlama tarihi belirlenir
süreç ve ﬁyatlandırması hakkındaki bilgilendirmeler e-posta olarak tarafınıza iletilecektir.
Tasarım sürecine başlamamız için, minimum %30’lik ön ödemeyi tarafımıza iletmiş olmanız
gerekiyor. Maliyeti $2000 ve altında olan projelerde, minimum ön ödeme oranı %50’dir.
Gerekli olduğunda başka kişilerden (illüstrator, fotoğrafçı, 3D tasarımcı, mobil uygulama
geliştirici gibi) temin edilecek olan hizmetler, font veya hazır görsel satın alma gibi durumlarda
bu işlerin maliyeti proje ücretine dahil değildir ve ayrıca faturalandırılacaktır.

Atezer hizmetlerinin ücretlendirilme biçimi

Çalışma Saatleri
günde

8

saat

Saatlik Ücret

haftada

5

gün

saat başı

30

$

Atezer projeleri için gereken zaman günlük 8 saatlik çalışma süresi ile hesaplanmıştır ve çalışma saati başına $30 ile ücretlendirilir.

Çalışma Saatleri
Atezer çalışma saatleri hafta içi her gün 9:00-13:00 ve 14:00-18:00 arasıdır.
Zaman dilimi: (UTC+2:00) İstanbul, Türkiye.

Tasarım Süreci
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MÜŞTERİ

Teklif

1

Lütfen bize proje tekliﬁnde bulunmadan önce web
sitemizde projenizle ilgili bilgileri okuyun ve Proje Teklif
Formu’nu doldurun. Bu doküman projenizi hızlı ve etkili
biçimde anlamamızı kolaylaştıracaktır.

Sözleşme

3

Projenin büyüklüğüne göre, iki tarafın da haklarını
koruyan bir sözleşme gönderebiliriz. Düşük bütçeli
projeler için bu adım atlanabilir.

Ön
Ödeme

5

Proje toplam ücretinin minimum %30’i ön ödeme olarak
alınır. Bu tasarım ajanslarının kendini ödeme yapmaktan
kaçınan müşterilerden sakınmak ve bütünüyle projeye
konsantre olabilmek için aldığı standart bir ödemedir.

2

Onay

Merhaba! Tasarım ajansınız olarak Atezer’i seçtiğiniz için
teşekkür ederiz, umarız bu uzun yıllar sürecek bir iş
ortaklığının başlangıcı olur. Proje anket formunu
okuduktan sonra 24 saat içerisinde size dönüş yapacağız.

4

Sözleşme,

Sözleşme
Süreç ve
Fiyat

Projenin büyüklüğüne göre, proje başlama tarihi belirlenir,
süreç ve ﬁyatlandırması hakkındaki bilgilendirmesi
e-postası bu süreçte tarafınıza iletilecektir.

6

Başlangıç

Başlıyoruz! Ön ödeme tarafımıza ulaştığında, asıl proje
süreci başlamış oluyor.

7

Araştırma

Atezer için iyi tasarım, iyi araştırmanın bir sonucudur.
Projenin süresi ve bütçesine göre ayarlanan uygun bir
sürede, markayı, şirketi ve ürünleri araştırırız. Bu
aşamada tasarım için beyin fırtınası yaparız ve sağlam
ﬁkirleri eskizle kağıda geçiririz.

8

Taslak
Çalışması

Araştırma, beyin fırtınası ve eskiz aşamalarından çıkan en
iyi sonuçlar, taslak çalışması altında toplanır ve geliştirilir.
Bu aşamalar için daha fazla süre harcanması, daha olumlu
sonuçlar alınmasını sağlar.

DE VA MI SONR A K İ S AY FA DA
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Taslak
Onayı

10

Taslak sunumumuz size ulaştığında, projenin ilerlediği
doğrultuyu ve elde edilen sonuçları görme fırsatınız olur.
Unutmayınız ki bize ne kadar hızlı geri bildirimlerde
bulunursanız, tasarım sürecimiz o kadar hızlı ilerler.

9

Taslak
Sunumu

Taslak çalışmamızı ve hangi doğrultuda ilerlediğimizi
müşteriyle paylaşırız. Kapsamlı projeler ve uzatılmış
araştırma süreleri, birden çok sayıda taslak çalışması
hazırlamamıza olanak sağlar.

11

Revizyon

Üzerinde karar kılınan ﬁkir ve taslak üzerinden tasarımı
geliştirmek için detaylı bir çalışmaya başlarız. İstenen
revizyonlar bu aşamada dikkate alınır, uzatılmış süreler
daha büyük revizyonlara olanak sağlar.

Son
Onay

13

Bu tasarım sürecimizin son aşamasıdır. Son sunumumuz
size ulaştığında bütün detayların profesyonelce
üstesinden geldiğimizden ve gurur duyduğumuz bir sonuç
elde ettiğimizden emin olabilirsiniz. Bu aşamada ufak
değişikliklere hala açığız, ancak sadece kapsamlı projeler
büyük revizyonlara olanak sağlar.

12

Son
Sunum

Tasarımın en üst düzey kalitede olduğundan emin olana
kadar geliştirdiğimizde son sunumumuzu hazırlarız.

14

Dosyalama

Bu aşamada tasarımı üretime hazır hale getiririz ve uygun
formatlarında dosyaları hazırlarız.

Son
Ödeme

15

Toplam ücretin geri kalan kısmını tarafımıza ödediğinizde,
tasarımı uygun dosya formatlarında, bütün sahip olma ve
kullanım haklarıyla birlikte size yollayacağız.

16

Dosya
Transferi

Son! Üretime hazır dosyalar müşteriye yollandı ve tasarım
süreci sona erdi.

Tatminkar bir sonuca ulaştığımız ve birlikte harika bir
proje gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Umarız
gelecekte daha başka projelerde tekrar birlikte çalışırız!
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Son
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Çok az kaldı, formu bitirmek üzeresiniz
1. Eklemek istediğiniz detaylar veya notlar var mı?

2. Projenin tamamlanması için mutlak bir tarih var mı?

3. Hangi hizmet paketlerimizi satın almak istediniz?

4. Eklemek veya genişletmek istediğiniz hizmetler var mı?

Proje Teklif Formu’nu doldurduğunuz için teşekkür ederiz, formu indirdikten sonra
doldurup bilgisayarınıza kaydedin ve info@atezer.com adresine e-posta olarak
gönderebilirsiniz. 24-48 saat içerisinde size dönüş yapacağız.

Gönder

info@atezer.com

atezer.com

