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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.
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3K+ 
Konuşmacı

2008’den 
beri

80+ 
Konferans

40K+ 
Biletli 

Katılımcı

600+ 
Sponsor

1K+  
Girişim

Webrazzi Konferansları 
Rakamlar



Konferanslar

Webrazzi konferanslarında 
markanızla yer alarak Türkiye’nin 
fikir önderlerine, sektör liderlerine 
ve en etkili kitlesine ulaşabilirsiniz. 

Türkiye’de internet  ekosistemi 
denildiğinde  
akla ilk gelen platform 
Webrazzi’nin  
düzenlediği Türkiye’nin en etkili  
Konferansları 2020 yılında da 
sektörün  
gündemini belirlerken, hem yeni 
yatırımlara  
hem de yeni iş birliklerine imkan 
sağlayacak.  
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Webrazzi Konferansları 
Tarihler

etkinlik mekan tarih

Webrazzi E-ticaret Hilton İstanbul Maslak 26 Şubat 2020

Webrazzi Dijital Online Konferans 10 Haziran 2020 

Webrazzi Summit Wyndham Grand Levent 21 Ekim 2020

Webrazzi Fintech Hilton İstanbul Maslak 16 Aralık 2020
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750’den fazla sektör profesyonelinin yer alacağı 
konferansta workshop salonlarımızda farklı eğitimler 

verilecektir.

E-ticaret sektörünün öne çıkan oyuncularıyla; 
alışveriş uygulamaları, lojistik, black friday, içerik 

pazarlaması, pazar yerleri, çok kanallı işletmeler ve 
E-ihracat gibi konular tartışılacaktır. 

Webrazzi E-Ticaret, 2020
26 Şubat 2020, Hilton İstanbul Maslak



750’den fazla sektör profesyonelinin yer alacağı 
konferansta workshop salonlarımızda farklı eğitimler 

verilecektir.

Yeni görsel dil, kullanıcı deneyimi trendleri, KVKK ve 
MPI, değişen tüketici alışkanlıkları, müşteri yolculuğu 

gibi dijitalin trend konuları konuşulacaktır. 

10 Haziran 2020, Online Konferans

Webrazzi Dijital, 2020
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750’den fazla sektör profesyonelinin yer alacağı 
konferansta workshop salonlarımızda farklı eğitimler 

verilecektir.

 Günümüzün yeni finansal teknolojileri, 
bankacılığın dönüşümü, blockchain entegrasyonu, 

regtech ve öne çıkan tüm başlıklarını girişimciler ve 
sektörün lider finansal kuruluşları ile masaya 

yatırılacaktır. 

Webrazzi Fintech, 2020
16 Aralık 2020, Hilton İstanbul Maslak



Webrazzi Tematik Konferansları 
Workshoplar
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Webrazzi tematik konferanslarında tüm yıl 
boyunca gerçekleşten farklı teknolojik, 
girişimcilik, yazılım, pazarlama, e-ticaret 
dikeylerinde alanlarında uzman kişiler farklı 
konularla ilgili 45’er dakikalık workshoplar 
düzenler.

workshoplar hakkında
• Yeni pazar fırsatları: b2cdirect 
• Türkiye'de tüketici davranışını anlamak ve 

hedeflemek 
• KVKK ile değişen yeniden hedefleme 

reklamları 
• Perakendede AR ve VR kullanımı 
• Kullanıcı datası nasıl anlamlandırılır?

önceki workshop çalışmaları
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paketler elmas platin altın gümüş

paket sayısı 2 adet

davetiye hakkı 75 50 25 15

konuşmacı hakkı** 20 dakika - - -

kahve arası videosu + + - -

stand alanı 10 m² 6 m² 4 m² -

promosyon dağıtma hakkı + + + +

ÜCRET (TL) İletişime Geçiniz

*Ücretler seçtiğiniz tek bir konferans için geçerlidir.  
Fiyatlara %18 KDV dahildir.  
Ücretler konferanstan önce fatura karşılığı tahsil edilecektir. 
**Konferans programını ve içeriğine uygun olacak şekilde “C-level” bir konuşmacıya en fazla 20 dakikalık bir konuşma zamanı verilecektir.

Webrazzi Tematik Konferansları 
Paketler



Webrazzi Summit

Türkiye ve yakın coğrafyanın en 
etkili teknoloji ve internet 
konferansı olan Webrazzi 
Summit’te tüm senenin ve gelecek 
dönemin gelişmeleri 
konuşulacaktır. 

Webrazzi Summit perakendenin 
dijital dönüşümünden, e-ihracata, 
mobilden, yapay zekaya ve yatırım 
ekosistemine birçok konuyu, 
Türkiye ve dünyadan alanında 
uzman konuşmacılarla beraber 
mercek altına alıyor.

21 Ekim 2020



Webrazzi Summit

Webrazzi Summit’te diğer 
konferanslarımızdan bağımsız olarak 
girişimcilerin sahip olduğu özel bir 
alan var: Startup Lounge. Bu alanda 
girişimciler tüm katılımcılara 
kendilerini tanıtma, anlatma ve 
müşteri edinme imkanı yakalıyorlar. 

Geçtiğimiz yıllarda da olduğu 
gibi 10’larca girişim, birbirinden 
değerli Startup Lounge iş 
ortaklarımız ve 100’lerce 
katılımcıyla dolu olacak olan Startup 
Lounge alanı, girişimciler için etkili 
bir tanıtım-pazarlama anlamı taşıyor. 

21 Ekim 2020



Webrazzi Summit 
Workshoplar
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Webrazzi Summit’te tüm yıl boyunca 
gerçekleşten farklı teknolojik, girişimcilik, 
yazılım, pazarlama, e-ticaret dikeylerinde 
alanlarında uzman kişiler 45’er dakikalık 
workshoplar düzenler.

workshoplar hakkında
• siri shortcuts: Kullanışlı kelimelerle en sık 

alınan aksiyonları kolaylaştırmak 
• ilk 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



İlk olarak 2015 yılında 
düzenlediğimiz ve Türkiye’nin en 
büyük girişimcilik yarışmalarından 
biri olan Webrazzi Arena, Ekim 
2020 tarihinde 
düzenleyeceğimiz Webrazzi 
Summit 2020’nin bir parçası 
olacak. Webrazzi Arena, bu yıl 5. 
kez düzenlenecek. 

Türkiye ve bölgenin en önemli 
girişimcilik yarışmasında yer 
alarak potansiyel iş ortakları ve 
yatırımcılara kolayca ulaşabiliyor ve 
yüksek miktarda da geri bildirim 
toplayabiliyorlar.

Webrazzi Summit 
Webrazzi Arena

https://summit.webrazzi.com/tr/arena


VIP Resepsiyon*
VIP Resepsiyon; sektör liderlerinin katılımıyla Webrazzi Summit’ten bir gün önce gerçekleşir. 
Organizasyon ve davetli listesi Webrazzi tarafından hazırlanır. Sadece davetlilere özeldir. 

*Fiyat için lütfen iletişime geçin.
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*Fiyatlara %18 KDV dahil değildir. 
Ücretler konferanstan önce fatura karşılığı tahsil edilecektir. 
**Konferans programını ve içeriğine uygun olacak şekilde “C-level” bir konuşmacıya en fazla 20 dakikalık bir konuşma zamanı verilecektir.

Webrazzi Summit 
Paketler

paketler elmas platin altın gümüş

paket sayısı 2 adet

davetiye hakkı 75 50 25 15

konuşmacı hakkı** 20 dakika - - -

kahve arası videosu + + - -

stand alanı 10 m² 6 m² 4 m² -

promosyon dağıtma hakkı + + + +

ÜCRET (TL) İletişime Geçiniz 



Teşekkürler

Sorularınız için: 
sales@webrazzi.com


