
Dijital yaratıcılık, özgün hizmet.
Güzel, yenilikçi ve kişiye özel bakış ile günün ötesini yakalayın.



Hakkımızda
Cure, on iki yılı aşkın deneyimiyle sektörün öncü tasarımcıları tarafından
2015 Yılında İstanbul’da kurulmuş dijital yaratıcı bir ajanstır.

Projenizin başından sonuna kadar yanınızda olacak, bilgili, dinamik ve tam kadro
bir ekip arıyorsanız Cure sizin yanınızdadır.



Yalnızca belirli alanlarda uzmanız. Kullanıcıları
proje stratejisinin merkezine yerleştiririz.

Yeni Bir Dijital Ürün
Planlanıp dizayn edilmesi gereken yeni bir konsepte
ihtiyacınız var mı? Biz UX stratejisini geliştirmeye, 
dizayn ve oluşumuna yardımcı oluruz.

Var Olan Ürünleri Geliştirme
Bir hizmetin eksiksiz olarak gözden geçirilmesi ya
da özel bir alanın fokuslanarak geliştirilmesidir.

User Interface Redesign
Ürününüzün UI güncellemesine ihtiyacı var mı? 
Kullanıcılarınızın hayran kalacağı, arayüzü
yaratmak için elimizden geleni yapacağımızdan
emin olabilirsiniz.

Website Tasarımı
Genellikle büyük, karmaşık web siteleri ya da 
E-Ticaret sitelerine tasarımlar yaparız.



İster kağıt parçacıkları üzerine fikirler çizelim ister tasarım prototipleri, 
süreçler projeden projeye değişiklik gösterir; biz her projenin ihtiyaçları için en
verimli şekilde çalışmaya adapte oluruz.

Veri ile tasarım yaparız. Analitik verileri gözden geçirmek, kaçırılmış fırsatları
anlamamıza ve uygun bir tasarım stratejisi oluşturmamıza yardımcı olur.

İçinde olduğumuz her projede tutkuyla
çalışıyoruz!



Teknosa.com
Türkiye’nin önde gelen elektronik eşya perakende

zinciri Teknosa.com yenileme projesinde UI&UX 

süreçlerini başarıyla tamamladık.

Markanın hedeflerine ve kullanıcı ihtiyaçlarına

yönelik tasarladığımız yeni teknosa.com’un 2018 

sonunda yeni yüzüyle yayına girmesi planlanıyor.



Eminevim.com
Türkiye’nin öncü faizsiz ev alma ve

yatırım sistemi olan Eminevim web 

sitesini kullanıcılardan aldığımız geri

bildirimlerle geliştirerek yeniden

tasarladık.



Milangaz.com
%100 Yerli, %100 Yeni sloganıyla yola

çıktığımız yeni milangaz.com projesini

incelerken çok keyif alacaksınız! 

Native app tadında mobil uyumu ve flat 

modern tasarımı ustaca hazırlandı. 

Üstelik artık internetten tüp siparişi

verebilirsiniz!



Coca Cola İçecek
iPhone, Android ve Watch uygulamarı ile

şirket içi tüm iletişimin sağlandığı

kapsamlı bir work follow, confirmation 

uygulamasıdır. 

Uygulama 10 farklı ülkedeki şirket

çalışanları tarafından aktif olarak

kullanılıyor.



Ülker İntranet
Hazırladığımız intranet tasarımı ve

özellikleriyle, çalışanların sadece açmak

zorunda olduklarından dolayı açtıkları bir web 

sitesi olmaktan çıkmıştır.

Duvar, özel mesaj gönderme ve alma, 

fotoğraf ve bilgi paylaşımı, bloglar, gruplar, 

fikir önerme ve paylaşımı gibi bir çok modülü

tasarladık.



Piri Guide
Web sitesi, iOS ve Android uygulamaları deneyiminin

oluşturulmasında en başından beri destek olduk. 

Uygulama şuan 200 Bin kullanıcıya ulaşmış, Google 

Play ve Apple Store’da featured olmuştur.

www.piriguide.com



Joker Bebek
Mobil Uygulamaları
UI & UX süreçlerini

tamamladığımız bu uygulama

ile birlikte, bebeğiniz ile ilgili

aradığınız her şeyi kolayca

bulabilir ve online olarak satın 

alabilirsiniz.



Milliyet Android
App Tasarımı
Milliyet Habercilik uygulamasını

en baştan material design 

prensiplerine uygun olarak

tasarladık.



Milliyet Emlak
Türkiye'nin ilk emlak sitesi olan Milliyet

Emlak için kullanıcı davranışlarını analiz

ederek UX & UI deneyimlerimizi aktardık. 

Ayrıca bakım, optimizasyon ve sosyal

medya iletişimi başta olmak üzere dijital

varlıklarının yönetilmesine kadar çeşitli

konularında hizmet veriyoruz.



Sonra Ne Oldu?
Siz sabah kahvenizi yudumlarken; haberlerin

kısa bir özetini sizin için hazırladık.

Konu bazlı haber uygulaması Sonra Ne Oldu ile

takip etmek istediğin konuları kendin seç, hiçbir

haberi kaçırma. 



Sürecin alacağı yol, tamamen sizin olduğunuz
yere bağlıdır.

Keşif & Araştırma
Kendimizi ürününüzün içine

koyarız. İşinizin ve
kullanıcılarınızın hedeflerini

anlarız. UX stratejimizi planlarız.

Görsel Tasarım
Farklı tasarım konseptleri

sunma, geliştirme ve amacına
uygun, güzel tasarımlar

oluşturma.

UX ve Etkileşim Tasarımı
Persona, kullanıcı yol haritası, 
site-mapping, etkileşim tasarımı, 
wireframe, kullanıcı testleri, analiz
ve tasarım protoripleri.



Mükemmel web ve mobil uygulamaları

oluşturmak için başarılı ve özel bir ekip

arıyorsanız, size yardımcı olmaktan

memnuniyet duyarız.

Bizimle İletişime Geçin
Buyaka İş Kuleleri - Kule 3 Giriş Kat Ümraniye / İstanbul

+90 533 613 9190  // +90 216 201 1221

hello@wearecure.com

www.wearecure.com


