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Notedu, hayatına ders notu pazar yeri olarak başlayacak ve zamanla kapsamlı bir eğitim platformu 
olacaktır. Notedu ilk olarak not paylaşım ve satış özelliği ile tüm Türkiye'deki öğrenciler arasında sıklıkla 
kullanılan ve öğrenci dostu bir girişim olmayı amaçlamaktadır. Bunu da özellikle öğrenci gizliliğine önem 
vererek, öğrencileri tekel haline gelen ders notu satan fotokopicilerin ellerinden kurtararak, dijital dağıtım ile 
öğrencileri gereksiz ve istenmeyen baskı masraflarından kurtararak ve en önemlisi ise öğrencilerin sadece 
öğrencilik yaparak para kazanabilecekleri bir platform olarak sağlayacaktır. Bu güvenin yanı sıra çok platformlu 
(web-masaüstü-mobil) ve telif hakları açısından kopyalamayı engelleyici bir sistemin kurulacak olması ise e-
kitap ve e-dergi gibi yayınların da ilgi odağı olacaktır. Ayrıca sistemin tanınması ve üye sayısının ilerlemesi ile 
Notedu kendini tüm alanları ile tam bir eğitim platformu haline getirmek için çevrimiçi eğitimleri bünyesine 
katmaya başlayacaktır. Eğitimler görüntülü veya interaktif formatlarda olacaktır. Eğitimlerin herkes tarafından 
değil sadece bu konuda profesyonel olan kişiler, üniversiteler veya eğitim kurumları tarafından sağlanacaktır. 
Böylece yüksek kalitede eğitimi tüm Türkiye hatta tüm Dünya ile en hızlı, en ucuz ve en kaliteli şekilde 
buluşturmak mümkün olacaktır. 
 
Notedu’da Tasarım 
 
 Notedu için tasarım hayati önem taşımaktadır. Özellik hitap ettiğimiz kitlenin üniversite öğrencisi 
olması sebebiyle kullanıcı odaklı bir tasarım ekibine sahip olmak çok önemlidir. Temel tasarım konularımızın 
başında web sitemizin ve mobil uygulamalarımızın UX tabanlı bir tasarım kavramı ile kullanıcılara en iyi çevrimiçi 
deneyimi yaşatmak gelmekte. Bunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarımızda kullandığımız görseller, 
gönderdiğimiz e-postaların tasarımları ve reklam materyallerimiz için sürekli olarak tasarımı ön planda 
tutmamız gerekmekte.  
 
Workshop’tan Beklentimiz 
 
 Bu workshop’tan beklentimiz Şubat ayında gerçekleşmesi için çalıştığımız piyasaya çıkış aşamasındaki 
reklam, tanıtım ve tüm bağlantılı açılış kampanyamız için gerekli tasarımları yaratabilmek ve bunları en iyi 
şekilde kullanabileceğimiz ortamları için fikir edinmektir. Daha önemlisi tasarım ve reklam çalışmalarında 
sorumluluk alabilecek bir takım arkadaşı edinebilmektir. 
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