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POWTOON ŞİRKETLERDE

Fortune 500 şirketlerinin %96'sından fazlasının üç adım önde olmak adına
bu görsel iletişim platformunu nasıl kullandığını görün.

isim
Genellikle animasyonlu kısa bir video veya sunum. Yapımı kolay ve hızlı.
“Göz ardı edilmeyi göze alamadığınızda” kullanılır.

Örn.:    “Vay! Gösterdiğin Powtoon, ürününüzü çok iyi açıklamış. 
      Lütfen sattığınız her şeyi almama izin verin!”

fiil
Öne çıkmak, fark edilmek, sıkıcı bir şeyi harika bir hale getirmek.

Ör.:     Alex: "Ah Pat, yarın çok önemli bir toplantım var ve malesef
      sunumum mükemmel değil."

Pat:     "Sorun değil, sadece powtoon'la ve kazan."

POWTOON'U ŞİRKETLERDE KİMLER KULLANIR?

POWTOON NEDİR?

C-Seviyesi, Başkan Yardımcıları 
ve Direktörler 
Şirketinizin zamanını ve parasını koruyarak liderlik yapın 
(hem de bir rock yıldızı gibi görünerek)

Nasıl Kullanılır

Herkes aylık toplantılarda

Şirket güncellemeleri

CEO'dan alınan ilham

Faydaları

Fikirlerinizi hızlı bir şekilde
ortaya çıkarın

Havalı videolar üretin

Stüdyo kalitesinde
sunumlar yapıp yönetim
kurulunu etkileyin

Çalışanlar Picto karakterine gerçekten bağlı, 
ona Ted diyorlar. Ofisin her yerinde Picto'nun 
çıkartmaları var, dağıtmak için yaptığımız 
ödüller ve hatta Cadılar Bayramı'nda onun gibi 
giyinmiş biri! Powtoon, şirketimizin güvenlik 
kültürünün bir parçası haline geldi.

Dalia Hamzeh
Bilgi Güvenliği Direktörü

(4,900 Çalışan)



Vanessa Alexander
Satın Alma Müdürü

(169,000 Çalışan)

Powtoon'un neşeli içeriği
gerçekten ilham verici
videolar oluşturmamı sağlıyor.

Faydaları

Hızlıca profesyonel
gözüken içerikler üretin

Ekipler ve departmanlar
arasındaki mesajları 
özelleştirin

Nasıl kullanılır

Şirket içi güncellemeler

Yönetim içeriğini değiştirin

Şirket içi toplantı sunumları

Kurum İçi İletişim
Bilgilendirmenin ötesine geçin ve mesajlarınızın şirket 
genelinde duyulmasını ve benimsenmesini sağlayın.

Nasıl Kullanılır

Yeni yazılım sunumları

Destek masası yardımları

Güvenlik Güncellemeleri

Faydaları 

Karmaşık fikirleri parçalayın

Şirket genelinde daha 
yüksek benimseme oranları 
elde edin

Şirketinizin IT'sini sıkıcı 
değil eğlenceli hale getirin.

Operasyon ve IT
Çalışanlarınızı, sisteminizin sorunsuz çalışmasını 
sağlamanıza yardımcı olan IT destekçilerine dönüştürün.

William Ruthrau� 
Kıdemli Teknoloji Uzmanı

(58,000 Çalışan)

Powtoon öğrenme eğrisine ihtiyaç
duymayacağınız kadar kolaydır.

Nasıl kullanılır?

İşe alım videoları

Yeni çalışanlar için
tanıtım videoları

Çalışan kutlamaları

Çalışan performans 
değerlendirmeleri

Faydaları 
Şirket tasarımınıza ve marka 
bütünlüğünüze uygun bir 
şekilde özelleştirin

Tasarım veya teknik beceriye 
gerek yoktur

Hızlı bir şekilde profesyonel 
görünen videolar hazırlayın

İnsan Kaynakları
Çalışanlarınızın seveceği bir şirket kültürü oluşturun

Birute Vaitkeviciene
IK Müdürü

(80,600 Çalışan)
Powtoon, meslektaşlarıma çekici gelen 
farklı bir iletişim tarzı  oluşturmalarını 
sağlıyor.



Faydaları

Hızlıca özelleştirilebilir

Farklı öğrenme stilleri

Öğrencileriniz nerede 
olursa olsun, herhangi bir 
platform için içerik 
oluşturun

Nasıl kullanılır

İş güvenliği uyumluluğu

Uzmanlık için yetenek gelişimi

Atölye çalışma tekrarları

Eğitim ve Geliştirme
İnsanların eğitiminizi sindirebilmesi sayesinde iş hızının 
artışına tanık olun.

Nasıl Kullanılır

Facebook ve YouTube 
Reklamları

Öğretici videolar

Ürün tanıtım videolar

İnfografikler

Faydaları 

Hızlı üretim 

Test için optimize edildi

Her kanala özel

Pazarlama ve Satış
Daha fazla etkileşim sağlayın, satışları arttırın ve
markanıza ilham verin.

Rich Dawson 
Eğitim & Gelişim Danışmanı

(3,400 Çalışan)

Powtoon is a great time saver, and it 
gets the same, if not a better, impact   
   as something you spend hours 
              slaving over.

Nasıl Kullanılır

Sunumlarınız için öneriler

Davet videoları

Teşvik edici tasarım 
örnekleri

Faydaları 

Uygun maliyetli

Profesyonel tasarımlar

Müşterilerinizin ihtiyac
duyduğu güvenlik seviyesi

Strateji ve Planlama
Tam başarıyı sağlamak için ortaklarınızdan ve 
müşterilerinizden destek alın

Stephanie Stapleton
Politika Danışmanı

(45,900 Çalışan)

Sadeliği, animasyonu ve düzenlenebilir
şablonları için Powtoon'u seviyorum!

Eric Askey 
Kıdemli Pazarlama Danışmanı

(155,400 çalışan)

 Powtoon kullanıcı dostu ve hızlı bir şekilde    
       uzmanlaşması kolay, videolarımı daha 
            geniş bir dahili kitleyle paylaşmamı 
                kolaylaştırıyor.



YILLIK FİYAT PLANI

• 5 Premium Çıkış
• Pro ve ücretsiz içeriğe erişim

• 2 GB depolama

PRO

  $228 / yıllık / % 79 tasarruf 

$19 /aylık 

AJANS

  $1188 / yıllık

$99 /aylık 

Sınırsız Premium İhracat
• Tüm içeriğe sınırsız erişim

• 3. parti bayi hakları
• 100 GB Depolama

• Özel Yazı Tiplerini Yükle

PRO+

• Sınırsız Premium Çıkış
• Tüm içeriğe sınırsız erişim

• 10 GB depolama 

  $708 / yıllık / % 69 tasarruf 

$59 /aylık 

EN UYGUN FİYAT

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Export

Maksimum süre

Depolama 

Powtoon logo iptali

MP4 olarak indirin

Gizlilik kontrolü

7/24 Öncelikli Destek

Ticari kullanım hakları

Karakter Kıyafet Özelleştirme

Karakter yüz özelleştirme

Üçüncü Taraf Satma Hakları

Özel Yazı Tiplerini Yükle

Gelişmiş animasyon 

FREE
Kişisel kullanım için

en iyisi

Powtoon markası ile

3 dakikaya kadar (HD)

100 MB

PRO+
Profesyoneller ve girişimciler için

en iyisi

Sınırsız Premium Export

20 dakikaya kadar (Full HD)

10 GB

PRO
Profesyonel kullanım için

en iyisi

5 Ayda Premium Export

10 dakikaya kadar (Full HD)

2 GB

AJANS
Güç kullanıcıları için

en iyisi 

Sınırsız Premium Export

30 dakikaya kadar (Full HD) 

100 GB


