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360° Tam Hizmet 
Marka ve Reklam Ajansı

Fotoğraf ve Tasarım

Tasarla, Pazarla, Analiz Et.



MER-
HA-
BA.

360° Dijital Dönüşümün Ajansı ile Tanışın. Fotoğraf ve Tasarım



Tasarla, Pazarla, Analiz Et.TPA:

1) Kreatif grafik materyaller üretiyor, fotoğraf ve videolar çekiyor, başarısı 
kanıtlanmış ve güncel reklam stratejileri için dijital medya öğelerinizi 
tasarlıyoruz.

2) Arama ağı reklamcılığı, sosyal medya pazarlaması gibi faaliyetler ile 
markanızı dijitaldeki hedef kitlenize pazarlıyoruz.

3) “Yaptık, bitti.” anlayışını benimsemek yerine yaptığımız işin hem izini 
sürüyor hem de peşinden gidiyoruz. Sizlere dijital reklam ajansının faydalarını 
raporlamak üzere, kampanyaları sürekli analiz ediyoruz.

GİZLİ
FORMÜLÜ
AÇIKLIYORUZ!



BİZ.

İnsani nitelikler ile 
markaları büyütmeyi amaçlayan, 
fayda odaklı reklam ajansıyız.

 İleri teknoloji dünyasında insanlar, ileri düzeyde bir 
temas özlemi içerisindeler. Ne kadar sosyalleşirsek, 
sadece bizim için yapılmış şeyler isteme eğilimimiz o 
kadar artıyor. Ürünler daha kişiselleştirilmiş, hizmetler 
de daha kişisel hale geliyor. 

 Dijital reklamcılıkta anahtar, bu yaklaşım ile 
pazarlama stratejilerini geliştirmektir. Fotoğraf ve 
Tasarım Reklam Ajansı olarak hedef kitlenize özel 
tasarımlar, içerikler ve fikirler ile markanızı 
konumlandırıyoruz.

 Değişen ve gelişen reklam teknolojilerini sürekli takip 
etme eğilimi gösteriyoruz. Z-Kuşağını anlamaya, 
içlerinde kendimize yer edinmeye ve ihtiyaçlarını tahmin 
edip problemlerini çözmeye çalışıyoruz. Çünkü bu yeni 
kuşak, tamamen yeni bir müşteri türünün temellerini 
oluşturuyor. 



PAZARLAMA 4.0
(Dijital Pazarlama)

WEB 3.0
(Üç Boyutlu Web)

TOPLUM 5.0
(Akıllı Toplum)

Tüketici merkezli pazarlamadan, 
insan merkezli pazarlamaya geçişe teşvik ediyoruz.

Fotoğraf ve Tasarım



Online Dünya’ya açılmanız için markanıza yol arkadaşlığı ediyor,
pazarınızı küresel ölçekte, birlikte büyütüyoruz.

MARKA 
YOLCULUĞU
MARKA 
YOLCULUĞU



KNOW-
HOW.

“Nasıl Yapılır”
Marka Danışmanlığı
 Pandeminin hepimize öğrettiği gibi, hızlı yapısal değişikliğin olduğu bir dönem-
de ayakta kalan markalar, yalnızca reklam faaliyetlerinde inovasyon yapanlar ve 
değişime ayak uydurabilenler olmuştur.

 Her ne kadar yüzyüze ve kulaktan kulağa pazarlama, pastada çok önemli bir 
paya sahip olsa da çağın gerekliliklerine sizin, işinizin ve markanızın uyum 
sağlaması için buradayız.

• İşinizi dijitale mi taşımak istiyorsunuz? 

Değişime 360° öncülük edelim.

• Sıfırdan bir marka kurmak için; isim babalığına, sıra dışı kurumsal kimliğe, dijital 
medya içeriklerine mi ihtiyacınız var? 

Yaratıcı ekip sizin için çalışıyor.

• Yeni bir projeniz var ve nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? 

Yol haritanızı çizelim.



Kimler İçin Uygun Ajans, 
Biz değiliz?
• Etkisini kaybetmiş ve sıradanlaşan geleneksel reklam modelleri talep eden,
• Sosyal medyada fark edilebilir olmaya gerek duymayan,
• İnovatif, yaratıcı fikirlere ihtiyacı olmadığını düşünüp, süregelen marka algısını 
olduğu gibi devam ettirmek isteyen, yeniliklere kapalı olan...

...işletmelerin, önce bu düşüncelerini değiştirmek gerekiyor. 

Belki de bi’ toplantı ile bu mümkündür?

Kimlerle 
Çalışmak İsteriz?
• Dijitalin gücünün ve değerinin farkında olan,
• Sosyal medyada aktif ve bilinir olmak isteyen,
• İşini büyütmek, hedef kitlesine modern dijital pazarlama yöntemleri ve reklam 
kampanyaları ile ulaşma ihtiyacı duyan,
• Özgün, dikkat çekici ve kaliteli fotoğraf ve video içerikler ile kurumsallığını 
güçlendirmeyi bekleyen…

…markalar, girişimcilier, start-up ve scale-up projeler için 
harika fikirlerimiz var.



Neden
Dijital?

 Müşteri güveni kavramı da artık dikey değil, yatay. Önceden müşteriler pazarlama 
kampanyalarından kolayca etkilenebiliyordu. Ayrıca otorite ve uzmanlık arıyor ve onları 
dinliyorlardı. 

 Günümüzde ise insanlar pazarlama iletişiminden çok, f-faktörüne (friends,  families, 
fans and followers) inanıyor. 

 Çoğu, sosyal medyada yabancılardan tavsiye istiyor ve reklamlardan ve uzman 
görüşlerinden çok, bu kanaat önderlerine, influencerlara güveniyor.

Kurumsal Güven: F-Faktörü



Yaratıcı Ajans Ekibi
ve Hizmetlerimiz.

Metin Yazarlığı ve İçerik Departmanı
- İç ler inden b i r is i  ha la  “dakt i lo”  ku l lanmak is t iyor.

-Pek faz la  konuşmazlar, ürkütmeden yak laş ın ız .

-Rekabet  ve  kahve bağıml ıs ı , vurucu t im.

-Tak ımın  hoşsohbet , ener j ik  üye ler i .

-Çoğu, güneye yer leşme hayal i  kuruyor.

Fotoğraf ve Videografi Departmanı

Tasarım Departmanı

Yazılım Departmanı

SEO & SEM ve 
Dijital Pazarlama Departmanı

 Marka hikayeniz, satış vaadleriniz, reklam kampa-
nyası metinleriniz mutfağın bu bölümünden, 3 farklı 
dilde çıkmakta. Dil ve edebiyatın yanında teknik bilgi 
ve algoritma tecrübesi ile SEO (Arama motoru optimi-
zasyonu) uyumlu blog içerikleriniz için usta kalemler 
hazır. 

 Web tasarım, web tabanlı yazılım ve mobil uygula-
ma trendlerini takip ederek, markanızın ihtiyacına 
yönelik altyapı ve dili kullanıyoruz. Kullanıcı deneyimi, 
hız ve pratik işlev arama motorları ve mobil platform 
devleri için ne kadar önemli ise, bizim için de öyle.

 Arama motorlarında sizi üst sıralara taşıyacak, 
rakiplerinizi solda sıfır bırakacak, Google reklam 
bütçenizi en verimli şekilde hazırlamanızı sağlayacak 
askerleri bu bölükte topluyoruz.

 Ürün çekimleri, fiziksel konumunuz için mimari 
çekimler, havadan drone fotoğrafçılığı, 360 derece 
gayrimenkul çekimleri ve sanal tur fotoğrafçılığı konu-
sunda uzmanlaşmış ekip arkadaşlarımız, sizler için en 
çarpıcı görsel içerikleri üretecek.

 Ürün çekimleri, fiziksel konumunuz için mimari 
çekimler, havadan drone fotoğrafçılığı, 360 derece 
gayrimenkul çekimleri ve sanal tur fotoğrafçılığı konu-
sunda uzmanlaşmış ekip arkadaşlarımız, sizler için en 
çarpıcı görsel içerikleri üretecek.
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Anlattık
Web sitemizin BLOG kısmında, reklamcılık, dijital pazarlama, fotoğrafçılık ve kreatif tasarım ile ilgili her şeyi

fotografvetasarim.com/BLOG
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Fotoğraf ve Tasarım

14 Sektör, 

150+ Marka, 

6 Yıllık Tecrübe.



fotografvetasarim.com
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