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Ürün tanıtım ve ticaret için gerekli olan fotoğraf, video, sosyal medya tasarımı, 
kurumsal kimlik tasarımı, internet sitesi tasarımı ve e-ticaret sitesi gibi unsurları 
her bir ürün için sanatlar bakış açısı ile yorumlayan ve sizlerin beğenisine sunan 
kreatif reklam ajansıyız.

NE YAPIYORUZ?
Fotoğraf & video reklam filmi, e-ticaret & kurumsal internet sitesi, 
logo & kurumsal kimlik tasarımı, sosyal medya hesap yönetimi

NİÇİN YAPIYORUZ?
mobilya üretimi konusunda Avrupa’nın bir çok ülkesinden daha iyi 
konumda bulunduğumuzu fakat bu ürünlerin tanıtım ve reklamının yeterli 
derecede olmadığının farkına vardık.  biz de reklam standartlarını
iyileştirebileceğimizi ve bu standartları belirleyebileceğimizi düşündük.
bu yüzden ürün ve hizmetlerinizin reklamını yapıyoruz...

HAKKIMIZDA
BİZ KİMİZ?



HİZMETLERİMİZ



NEDİR?
ürün ve hizmetlerinin tanıtımını yapmak için temelde fotoğraf-video 
paylaşılan ve müşterilerinize markanızı tanıtmak veya unutturmamak 
adına paylaşımların yapıldığı medya uygulamalarıdır.

ARTILARI
sosyal medya ürün tanıtımı konusunda internet sitesi kadar önemlidir. 
satışları doğrudan ve dolaylı yoldan artırır ve markanızı daha 
kurumsal gösterir. 

NE YAPIYORUZ
potansiyel müşteri kazanmanız adına sosyal medyanın tüm 
alanlarından yararlanıyoruz. hesap düzenlemesi, gönderi tasarımı,
özel gün paylaşım tasarımları ve reklam yönetimi gibi konularda 
boy göstererek size destek oluyoruz.

SOSYAL MEDYA



NEDİR?
ürünlerinizi, hizmetlerinizin tanıtımını yapabileceğiniz, kira gideri, 
personel maaşı gibi büyük giderleri olmayan sanal mağazadır.
aynı anda binlerce müşteriyle ilgilenebilir. 

ARTILARI
müşterilerinizi sanal mağazanıza yönlendirebilir ve internet 
üzerinden ödeme almaya başlayabilirsiniz.  

NE YAPIYORUZ
son nesil teknolojik gelişmeler aracılığı ile kurumsal kimlik 
tasarımına uygun internet sitesi tasarımı, ürün girişi ve sanal
mağaza oluşturma işlemlerini yapıyoruz.

İNTERNET SİTESİ



NEDİR?
logo, kartvizit, tabela,, diplomat zarfı, antetli kağıt, kaşe gibi
kurumsal evraklarda markanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek
nitelikte dijital ve basılı ürünlerin tasarımlarının yapılması

ARTILARI
marka konusunda ilk adım atılmış olur bu sayede müşteriler sizi 
profesyonel olarak hizmet veren bir marka olarak algılar. marka 
standartları belirlendiği için herhangi bir yanılgı mümkün değildir.

NE YAPIYORUZ?
firmanın sektörü ve talepleri baz alınarak matbu evrakların 
tasarımlarının yapılması ve baskı sürecinin takibinin yapılması

KURUMSAL KİMLİK



FOTOĞRAF ÇEKİMİ

NEDİR?
ürün, hizmet veya mağaza görsellerinin styling oluşturularak 
özgün bir biçimde karşı tarafa aktarılması. 

ARTILARI
özellikle e-ticaret sitelerinde satış için kullanılan şık ve modern 
görsellerin ürün satışına %53 gibi yüksek bir oranda katkısı vardır.

NE YAPIYORUZ?
ürünün tasarımına uygun biçimde styling çalışması yaparak
bir hikaye oluşturuyoruz. bu hikayeyi tamamlamak adına 
doğru perspektifleri kullanarak fotoğraf çekimini tamamlıyor
ve grafik alanında aracılığı ile gerekli düzenlemeleri yapıyoruz.



VİDEO TANITIM FİLMİ

NEDİR?
sosyal medya ve televizyon kanalları gibi büyük çaptaki kitleler ile
etkili bir iletişim kurabilmeniz için ürün, hizmet veya mağazanızın
videosunun çekilmesi 

ARTILARI
fotoğraf çekimine biraz daha heyecan ekleyerek müşteri ile 
iletişimin kuvvetlendirilmesi
montaj işlemlerini tamamladıktan sonra müzik müzik ile birlikte 
reklam filmini tamamlıyoruz.

NE YAPIYORUZ?
reklam filminiz için kurgu oluşturuyor ve bu kurgu doğrultusunda
çekim yapıyoruz. çekim yapıldıktan sonra müzik seçimi yapıyoruz.
Bu müzikteki ritimlere uygun şekilde montaj işlemlerini bitiriyoruz.
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