
M E A N I N G F U L  B R A N D S



Hayallerini takip et,
Onlar yolu biliyor.



#nefeskesenpoşetler
Sosyal Sorumluluk Kampanyası

Pandemi döneminde artan plastik poşet kullanımına yönelik 
olarak bir sosyal sorumluluk projesi başlattık. Projemizle 
plastik poşet kullanmanın zararlarını anlatıyor ve sürdürülebilir 
çözümlere yönlendirme yapıyoruz.







Yaratıcı Kampanya
Sosyal Medya İletişimi

Globe Air uçuyor. Biz de onunla birlikte uçuyoruz. 
Hava kargo taşımacılığı yapan “Globe Air Cargo” için 
ayakları yere basmayan, bulutların üzerinde gezinen 
içerikler hazırlıyoruz. İlgi çekici içeriklerimizle markanın 
hedeflediği yaratıcı ve dinamik marka kimliğini besliyor, 
büyütüyoruz.







Yaratıcı Kampanya
Sosyal Medya İletişimi

Yaşar Grubu’na ait Çamlı Yem’in marka iletişim çalışmalarını 
üstlendik. Çalışmalarımızda zor şartlar altında çalışan hedef 
kitlemiz, çiftçilerimize temas eden ve ortak faydayı yakalayan bir 
iletişim stratejisi ile ilerliyoruz.







Yaratıcı Konsept 
Prodüksiyon 
Sosyal Medya İletişimi

Pınar’ın balıkları için tazeliğini koruyan bir sosyal medya 
yönetimi yapıyoruz. Kültür balıkçılığının konusu gereği 
güncel sürdürülebilirlik konularına değiniyoruz. Balıkların 
basitçe lezzetli oluşunu anlatıyoruz. Çünkü balıklar tek 
başına bile çok besleyici ve lezzetli. Öyle değil mi? :)







Markalaştırma
Yaratıcı Kampanya
Dijital Medya İletişimi

Foça’da özel konut projeleri üreten Atilla Yıldırım’ın kimliğini baştan 
aşağı yeniledik. Nesilden nesile Foça’ya gönül vermiş olan marka 
için “Foça’nın kalbine tutkunuz” mottosunu ürettik. Bu altın kalbe 
yakışan bir logo ve kurumsal kimlik tasarımı hazırladık. Paralel olarak 
hazırladığımız web sitesi ve sosyal medya çalışmaları ile birlikte tüm 
marka iletişimini üstlendik.







Tanıtım Filmi

Akıllı bakım yönetim sistemi markası “e-baq” için animasyon 
çalışması hazırladık. Tesis bakımını kolay bir hale getiren bu 
yeni nesil sistem için hareketli ve genç bir çizgide çalıştık.
İşine çok iyi bakmak istiyorsan sen de e-baq’ı deneyebilirsin :)





Sosyal Sorumluluk Kampanyası
Dijital Medya İletişimi

İzmir’de çekirdeğe ne denir? Artık ne dendiğiyle değil 
nasıl yendiğiyle ilgilenelim dedik. İzmir’in jenerik markası 
Klorak’la birlikte canımız İzmir’imizde sahillerdeki çekirdek 
kirliliğine karşı #temizçitle projesini hayata geçirdik. Fikir 
ve operasyonel süreçlerin tamamını üstlenerek ses getiren 
bir projeye imza attık. Markanın sosyal medya hesaplarını 
yönetmeye devam ediyoruz.









Reklam Filmi

Vileda sadece vileda değildir :) Jenerik marka Vileda’nın farklı 
ürünlerini tanıtan video çalışmaları hazırlıyoruz. Önce ürünleri 
deniyor ve en önemli faydalarını buluyoruz. İç görüleri koşturup 
yakalıyoruz. Nasıl anlatırız diye düşünüyor senaryolar yazıyoruz. 
Hayal ediyor, çiziyoruz. Sonra da tertemiz çekiyoruz.







Konsept Tasarımlar
Dijital Medya Yönetimi
Prodüksiyon 

Pınaaaaaaaaaar, kaynağı ülkemizden çıkar ve lezzeti 
dünyaya taşar :) Lezzet Pınarı’nın geniş çaptaki ihracat 
reklam çalışmalarını yazdık, çizdik, tasarladık. Yemek 
tariflerini hazırlayıp çektik. Dijital medya için yaratıcı 
içerikler ürettik. 







Web Konsepti
Prodüksiyon 

Bir yemeği güzel yapan şey içindeki malzemeler ve şefin sihridir 
:) Akdeniz’in enfes lezzetlerini dünyaya tanıtan Life Global için 
lezzetli bir web sitesi hazırladık. İçindekileri özenle seçtik. Bir 
araya getirdik. Tüm ürünleri tek tek fotoğrafladık ve şimdi tatmanız 
için bekliyor  :) 







Yaratıcı Kampanya
Dijital Medya İletişimi
Prodüksiyon 

Evcil hayvanlar için temizlik ürünleri satan “Cleapet” için yaratıcı 
kampanya oluşturduk. Cleapet, gümüş iyon teknolojisi ile evcil 
hayvanlarımızı tüm zararlı bakteri ve virüslerden arındırıyor. 
Markanın temel satış vaadini “Sağlıkla Sarıl” başlığı ile anlattık. 
Söylemimizi ikonlaştırıp markanın web sitesi ve sosyal medya 
hesaplarında kullandık. Bu sayede markayı hayvan sağlığı ve 
hakları konusunda misyon üstlenen bir konuma getirdik.







Marka Konumlandırması
Dijital Medya İletişimi 

Robotlar dünyayı ele geçirecek mi bilmiyoruz ama DG Robotikle 
işinize “Değişim Gelecek.” Drone ve robotik teknolojilerle 
firmalara değişim ve dönüşüm getiren DG Robotik için iletişim 
stratejisi hazırladık. Ana söylemimiz “Değişim Gelecek” oldu 
yani o kısaca DG! Ama sen ona uzun uzun işimi kolaylaştır de. 
Yeni stratejimizle markanın web sitesinden sosyal medyasına 
tüm iletişim çalışmalarına değişim götürdük.
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