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2006 yılının Ağustos ayında Arda Kutsal tarafından kurulan 
Webrazzi, internet alanında Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri 

inceleyerek analiz eden Türkiye’nin lider medyasıdır. Sektöre yön 
veren birçok profesyonelin günlük olarak takip ettiği Webrazzi, 

güncel yeni web girişimlerinden bu alandaki yatırım haberlerine 
kadar geniş kapsamlı yazı ve analizlere yer vermektedir.



Webrazzi Konferansları 
Rakamlar

3K+ 
Konuşmacı

80+ 
Konferans

40K+ 
Biletli 

Katılımcı

Bugüne 
Kadar; 

600+ 
Sponsor

1K+  
Girişim
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Webrazzi Konferansları 
Tarihler

Etkinlik Mekan Tarih

Webrazzi E-ticaret Online 17 Şubat 2021

Webrazzi Dijital Online 7 Nisan 2021

Webrazzi Developer Online 5 Mayıs 2021 

New HR Summit Hilton Maslak 22 Eylül 2021

Webrazzi Summit Wyndham Grand Levent 20 Ekim 2021

Webrazzi Fintech Hilton Maslak 15 Aralık 2021

4



5

Türkiye’nin en etkili sektörel etkinlikleri olan Webrazzi 
Konferanslarında, bu sene yılın ilk yarısında online, diğer 
yarısında ise yıllardır devam eden aynı eşsiz konferans 
deneyimi ile offline olarak buluşacağız.

Online konferanslar; geliştirilen online özellikler ve özgün 
teknoloji altyapısı ile geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu senede 
mükemmel bir konferans deneyimi sunacak.  

• Dünya’nın her yerinden daha fazla kişiye ulaşma şansı 
• Salonlar ve workshop odalarının kolay canlı yayın akış takibi  
• Online networking ve videolu görüşme imkanı  
• Gerçek zamanlı online fuaye ve stand hakkı  
• Simultane tercüme imkanı  

Webrazzi Konferansları 
Şimdi Online ve Offline!
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Türkiye’nin en etkili e-ticaret konferansı olan Webrazzi E-
Ticaret, yıllardır devam eden eşsiz konferans deneyimi ile 
tüm dünyada yaşanan koronavirüs nedeniyle bu sene 17 
Şubat’ta, ONLINE olarak gerçekleşecek. 

Webrazzi E-Ticaret’de, E-ticaret sektörünün öne çıkan 
oyuncularıyla; pandemi süreci ile büyüyen pazar, 
alışveriş uygulamaları, lojistik, ödeme süreçleri, black 
friday, pazar yerleri, çok kanallı işletmeler ve E-ihracat 
gibi birçok konu, Türkiye ve dünyadan alanında uzman 
konuşmacılarla beraber mercek altına alınacak.  

Dünyanın her yerinden +1000’den fazla profesyonelin, 
yatırımcının, girişimcinin ve kanaat önderinin katılımı 
bekleniyor. 

Webrazzi E-Ticaret 
17 Şubat, Online



*Fiyatlara %18 KDV dahil değildir. Ücretler konferanstan önce fatura karşılığı tahsil edilecektir. 

**Konferans programına ve içeriğine uygun olacak şekilde “C-level” bir konuşmacıya tabloda belirtilen konuşma zamanı verilecektir. 

paketler elmas platin altın gümüş destekleyen
paket sayısı 2 adet
davetiye hakkı 100 60 30 20 10

logo gösterimi + + + + +

konuşmacı hakkı** 20 dk 20 dk 10 dk 10 dk 10 dk 
duyuru SM paylaşımı ve 

özel haber içeriği + + + +

özel mailing hakkı + + +
online stand & bildirim 

hakkı + + +

kahve arası videosu + +

workshop hakkı + +

ÜCRET* (TL) Lütfen İletişime Geçiniz
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Webrazzi E-Ticaret 
Paketler
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Türkiye’nin en etkili dijital konferansı olan Webrazzi Dijital, 
yıllardır devam eden eşsiz konferans deneyimi ile tüm 
dünyada yaşanan koronavirüs nedeniyle bu sene 7 
Nisan’da, ONLINE olarak gerçekleşecek.  

İçerik pazarlaması, yapay zeka, kullanıcı deneyimi 
trendleri, değişen tüketici alışkanlıkları, müşteri 
yolculuğu gibi dijital pazarlamada günümüzün ve 
geleceğin öne çıkan birçok konu başlığı, Türkiye ve 
dünyadan alanında uzman konuşmacılarla beraber mercek 
altına alınacak.  

Dünyanın her yerinden +1000’den fazla profesyonelin, 
yatırımcının, girişimcinin ve kanaat önderinin katılımı 
bekleniyor. 

Webrazzi Dijital
7 Nisan, Online



*Fiyatlara %18 KDV dahil değildir. Ücretler konferanstan önce fatura karşılığı tahsil edilecektir. 

**Konferans programına ve içeriğine uygun olacak şekilde “C-level” bir konuşmacıya tabloda belirtilen konuşma zamanı verilecektir. 

paketler elmas platin altın gümüş destekleyen
paket sayısı 2 adet
davetiye hakkı 100 60 30 20 10

logo gösterimi + + + + +

konuşmacı hakkı** 20 dk 20 dk 10 dk 10 dk 10 dk 
duyuru SM paylaşımı ve 

özel haber içeriği + + + +

özel mailing hakkı + + +
online stand & bildirim 

hakkı + + +

kahve arası videosu + +

workshop hakkı + +

ÜCRET* (TL) Lütfen İletişime Geçiniz
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Webrazzi Dijital
Paketler



Webrazzi Developer 
5 Mayıs, Online
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Türkiye’nin en etkili developer konferansı olan Webrazzi 
Developer, yıllardır devam eden eşsiz konferans 
deneyimi ile tüm dünyada yaşanan koronavirüs nedeniyle 
bu sene 5 Mayıs’da, ONLINE ve katılım ücretsiz olarak 
gerçekleşecek.  

Webrazzi Developer’da, yazılım geliştirme, 
DevOps, serverless, tasarım, ürün yönetimi, 
programlama dilleri, teknoloji şirketlerinin altyapısal 
dönüşüm hikayeleri gibi geliştiricilerin gündemini 
oluşturan birçok konu, Türkiye ve dünyadan alanında 
uzman konuşmacılarla beraber mercek altına alınacak.  



*Fiyatlara %18 KDV dahil değildir. Ücretler konferanstan önce fatura karşılığı tahsil edilecektir. 

**Konferans programına ve içeriğine uygun olacak şekilde “C-level” bir konuşmacıya tabloda belirtilen konuşma zamanı verilecektir. 

paketler elmas platin altın gümüş destekleyen
paket sayısı 2 adet
logo gösterimi + + + + +

konuşmacı hakkı** 20 dk 20 dk 10 dk 10 dk 10 dk 
duyuru SM paylaşımı ve 

özel haber içeriği + + + +

özel mailing hakkı + + +
online stand & bildirim 

hakkı + + +

kahve arası videosu + +

workshop hakkı + +

ÜCRET* (TL) Lütfen İletişime Geçiniz
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Webrazzi Developer
Paketler
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Türkiye’nin en etkili finans teknolojileri konferansı olan 
Webrazzi Fintech, yıllardır devam eden eşsiz konferans 
deneyimi ile bu sene 15 Aralık’ta, Hilton Maslak’ta ve 
+750 sektör profesyonelinin, yatırımcının, girişimcinin ve 
kanaat önderinin katılımı ile gerçekleşecek.  
   
Günümüzün ve geleceğin yeni finansal teknolojileri, 
bankacılığın dönüşümü, blockchain entegrasyonu, 
regtech gibi öne çıkan birçok konu, Türkiye ve dünyadan 
alanında uzman konuşmacılarla beraber mercek altına 
alınacak.  

Webrazzi Fintech
15 Aralık, Hilton Maslak



*Fiyatlara %18 KDV dahil değildir. Ücretler konferanstan önce fatura karşılığı tahsil edilecektir. 

**Konferans programına ve içeriğine uygun olacak şekilde “C-level” bir konuşmacıya tabloda belirtilen konuşma zamanı verilecektir. 

paketler elmas platin altın gümüş
paket sayısı 2 adet
davetiye hakkı 75 50 25 15

logo gösterimi + + + +

konuşmacı hakkı** 20 dk 20 dk 10 dk 10 dk 
duyuru SM paylaşımı ve özel haber 

içeriği + + +

röportaj hakkı + + +

stand alanı 10 m2 6 m2 4 m2

kahve arası videosu + +

workshop hakkı + +

promosyon dağıtma hakkı + + + +

ÜCRET* (TL) Lütfen İletişime Geçiniz
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Webrazzi Fintech
Paketler



Türkiye ve yakın coğrafyanın en etkili teknoloji ve internet 
konferansı olan Webrazzi Summit’te, yıllardır devam 
eden eşsiz konferans deneyimi ile günümüzün ve 
geleceğin yeni gelişmeleri katılımcılar ile buluşacak.  

Webrazzi Summit’te, perakendenin dijital 
dönüşümünden, e-ihracata, mobilden, yapay zekaya ve 
yatırım ekosistemine dair birçok konu, Türkiye ve 
dünyadan alanında uzman konuşmacılarla beraber 
mercek altına alınacak.  
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Webrazzi Summit
20 Ekim, Wyndham Grand Levent



Webrazzi Summit
Startup Lounge 

Webrazzi Summit’te, yeni girişimlerin ve iş ortaklarının 
bulunduğu özel alan“Startup Lounge” konferans içerisinde 
yer alacak.  

• Girişimciler, kendilerine ayrılan özel desklerde 
kendilerini tanıtma, anlatma ve müşteri edinme imkanı 
yakalayacaklar. 

• Startup Lounge İş Ortakları, hem girişimcilere 
sundukları fırsatları tanıtma imkanı hem de 
bünyelerindeki girişimlerin kendilerini binlerce 
katılımcıya anlatma şansı bulacaklar.
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Webrazzi Summit
Webrazzi Arena

Türkiye’nin en büyük girişimcilik yarışmalarından biri olan 
Webrazzi Arena, her sene Webrazzi Summit’in bir parçası 
olarak düzenlenmekte.  

Webrazzi ekibi tarafından seçilen 10 girişim, Türkiye ve 
bölgenin en önemli girişim yarışmasında, yatırımcılara 
karşı hem iş modellerini hem de gelecek planlarını 
kendilerine ayrılan kısa süre içerisinde anlatmaktalar.  

Webrazzi Arena kapsamında çeşitli marka işbirlikleri 
yapılabilir. Konuyla ilgili Webrazzi ekibi ile iletişime 
geçiniz. 
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Webrazzi Summit
Workshoplar 

•Siri shortcuts: Kullanışlı kelimelerle en sık alınan 
aksiyonları kolaylaştırmak 

• İlk d’appinizi nasıl oluşturursunuz? 
• IBM Cloud Servisleri 
•Bütçe ve kategoriye göre uygulama reklamlarını 

planlamak 
•2020’de SEO nasıl olacak? 
•Taboola kampanyalarında iyi performans için ne 

yapmalı/yapmamalı?

önceki workshop çalışmaları
Webrazzi Summit programı içerisinde farklı 
teknoloji, girişimcilik, yazılım, pazarlama, e-
ticaret dikeylerinde alanlarında uzman 
kişilerin 45’er dakikalık workshopları 
düzenlenir. 

workshoplar hakkında
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Webrazzi Summit
Paketler

*Fiyatlara %18 KDV dahil değildir. Ücretler konferanstan önce fatura karşılığı tahsil edilecektir. 

**Konferans programına ve içeriğine uygun olacak şekilde “C-level” bir konuşmacıya tabloda belirtilen konuşma zamanı verilecektir. 
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paketler elmas platin altın gümüş
paket sayısı 2 adet
davetiye hakkı 75 50 25 15

logo gösterimi + + + +

konuşmacı hakkı** 20 dk 20 dk 10 dk 10 dk 
duyuru SM paylaşımı ve özel haber 

içeriği + + +

röportaj hakkı + + +

stand alanı 10 m2 6 m2 4 m2

kahve arası videosu + +

workshop hakkı + +

promosyon dağıtma hakkı + + + +

ÜCRET* (TL) Lütfen İletişime Geçiniz
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Hemen Yerinizi Ayırtın!
Sorularınız için: 
sales@webrazzi.com


