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MARKA TESCİL
Yurt Dışı / Yurt İçi Marka Tescili, Endüstriyel Tasarım ve tüm fikri mülkiyet
haklarınızın tescil ve başvuru işlemlerini uzman ekibimiz tarafından yürütmekteyiz.

Dijitalleşme, hayatımızdaki önemini gün geçtikçe arttırmaktadır.
Dijitalleşmede ilk adım Marka Tescili ile başlamalıdır. E-Ticaret’te Marka bilinirliğiniz
artarken, markanızın taklitçileri de artacaktır. İsimtescil olarak, marka araştırma ve
başvurusu, marka tescili, marka koruma ve itiraz gibi tüm marka süreçlerinde
hizmet vermekteyiz.

MARKA’DA İLK 3’TEYİZ!
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Ücretsiz
Marka Araştırma

Endüstriyel Tasarım
Tescil işlemleri

Marka Koruma
Sistemi

Barkod
Danışmanlığı

Yurt Dışı Marka
Tescilinde En Uygun
Fiyat

Marka İtiraz ve Savunma
ile İlgili İşlemlerin Uzman
Ekipler Tarafından
Hazırlanması
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DOMAİN (ALAN ADI)
domainadin.alanadin

Domain (Alan Adı) markanızın dijitale taşınmış adı, aynı zamanda web sitenize
vermiş olduğunuz isimdir. Günümüzde en çok kullanılan Domain (Alan Adı)
uzantıları .COM, .NET ve .COM.TR’dir.

Firmaların dijital varlıkları, fiziki varlıklarından çok daha önemlidir. Markanızı veya
işletmenizi dijitale taşımanız için gerekli olan ilk adım, uygun Domain (Alan Adı)’nın
tescilinin yapılmasıdır. Bu aşamada; işinizin tanımlamasını yaparken sadece
bugünü baz almamanızı ve ileride firmanızın içine katabileceğiniz potansiyel
hizmetlerinizi düşünmenizi tavsiye ederiz. 
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HOSTING (BARINDIRMA)
Hosting (Barındırma), internet ortamında web sitenizi yayınlamanıza ve
kendi Domain (Alan Adı)’nıza ait e-mail hesaplarınızı kullanmanıza imkân
sağlayan hizmetimizdir. Hosting (Barındırma) paketleri sayesinde ürünlerinizi
internet üzerinden satışa çıkarabilir, ürün, hizmet ve şirketinizin tanıtımını
yapılabilirsiniz.

Kurumsal mail adresleriniz üzerinden müşterileriniz ile irtibata geçebilir,
pazarlama ve satış işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.  
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HYBRİD MAİL
HybridMail, bulut (cloud) altyapı mimarisi üzerine kurulmuş e-mail
servisimizdir. HybridMail ile web, mobil ya da Outlook üzerinden
e-postalarınızı kontrol edebilirsiniz. Mail hesaplarınıza SSL Sertifikası
kurarak işletmenize ait e-postaları 2048 bit ile şifreleyip, daha güvenli
hale getirilebilirsiniz.

HybridMail, iPhone, iPad, Android ve Windows Phone7 cihazlarında
kullanıma uygundur. 
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VDS SUNUCU 
VDS (Virtual Dedicated Server), kaynakları yalnızca kullanıcısına hizmet eden,
bağlı olduğu sunucunun işletim sisteminden bağımsız çalışabilen Sanal Sunucu
hizmetimizdir. Fiziksel bir sunucunun taşıdığı tüm özellikleri barındırmaktadır.

VDS Kullanarak, bayileriniz ve web siteleriniz için barındırma
hizmeti verebilirsiniz.
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SSL SERTİFİKASI  
SSL, İngilizce “Secure Socket Layer” teriminin, kısaltılarak “SSL” şeklinde
kullanılmasıdır. SSL (Secure Sockets Layer) sertifikaları, site adreslerinin
doğruluğunu kontrol eder ve iki nokta arasındaki veri iletişimini şifreli kanal
üzerinden yaparak güvenli bir şekilde verilerin iletilmesini sağlar.

SSL sertifikasına sahip olduğunuzda, arada kötü amaçlı yazılımlar olsa da verileriniz
güvenli bir şekilde aktarılır. Çünkü şifreleme sistemi, verilerin herkes tarafından
görülmesini engeller.  

HTTP HTTPSSSL
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