
Biz işin farkındayız...



BİZON
REKLAM İLETİŞİM

Bilinen ve basmakalıp düşüncelerden sıyrılıp her 
projede farklı ve akılda kalan çözümler üreten yeni 

nesil interaktif & mobil reklam ajansıyız.  
 

Amacımız; müşterilerimizin pazarlama stratejilerini 
anlayarak, ulaşmak istedikleri hedef ve sonuçlara 

uygun farkındalık oluşturacak
projeler üretmektir. 

 
Markanın hedef kitlesi doğrultusunda iletişim 

kuracağımız mecrada sadece görerek keyif almasını 
değil, aynı zamanda paylaşmasını amaç 

ediniyoruz. Bu uğurda en çok dikkat ettiğimiz husus 
ise doğru bir hikaye anlatımıyla destansı içerikler 

oluşturmaktır.



 KURUMSAL
DANIŞMANLIK

İşletmelerin daha profesyonel 
yönetilmelerini sağlamak üzere, 

pazarlama, yönetim ve  insan kaynakları 
konularında profesyonel danışmanlık 

hizmetleri.

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI •
PAZARLAMA DANIŞMANLIĞI •

İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI •



PROJE
DANIŞMANLIĞI

KOSGEB • TKDK • OKA • AB 
gibi kurumlara yönelik proje yazılması 

ve yürütülmesinde profesyonel 
danışmanlık hizmetleri.

KOSGEB •
TKDK •
OKA •

AB (AVRUPA BİRLİĞİ) •



SİYASİ
DANIŞMANLIK

Milletvekilliği, belediye başkanlığı, meclis 
üyeliği, siyasi parti yöneticiliği, sendika 
ve sivil toplum kuruluşları gibi seçimsel 

faaliyetlere yönelik danışmanlık 
hizmetleri.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI •
MİLLETVEKİLLİĞİ •
MECLİS ÜYELİĞİ •

SİYASİ PARTİ YÖNETİCİLİĞİ •



EĞİTİM
HİZMETLERİ

Şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda kapasitelerini 
artırmaya yönelik eğitimler.

Kamu ve özel sektörlerin kişisel gelişimlerini ve mesleki 
becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim pogramları.

Özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli ara 
eleman yetiştirme programları.

Kamuda, özel sektörde çalışan veya bir meslek dalında 
uzman olmak isteyenlere yönelik programlar.

KURUMSAL EĞİTİM •
GENEL KATILIMA AÇIK EĞİTİMLER •

ARA ELEMAN YETİŞTİRME PROGRAMLARI •
SERTİFİKA PROGRAMLARI •



KURUMSAL KİMLİK ve 
MARKA OLUŞTURMA

İster tasarlanan ister varolan ürünü, 
hizmeti veya fikri; somutlaştırarak, şirket 

içi ve şirket dışındaki ilişkiler ağında 
bulunan kişilere veya kurumlara eksiksiz, 

kalıcı, rekabet avantajı sağlayacak bir 
şekilde aktarmak için markalaşmak ve 

markanın yönetilmesini sağlamak.

LOGO VE AMBLEM •
KURUMSAL KİMLİK •

SLOGAN •
MARKA KİMLİK OLUŞTURMA •



FUAR ve
MEDYA PLANLAMA

Kamu kurum ve kuruluşların tanıtılması;
özel sektörün ihtiyaç duyduğu genel ve 

ihtisas fuarlarının medya planlamalarının 
yapılmasını ve gerçekleştirilmesini 

sağlamak.

GAZETE - TV - RADYO •
INDOOR (İÇ MEKAN) •

OUT DOOR (DIŞ MEKAN) •
FUAR STANDI •

MEDYA SATIN ALMA HİZMETLERİ •



3D
MODELLEME

İşletmelere;
üretim / tanıtım faaliyetlerinde, üç 
boyutlu modelleme ürün sunumu 

gerçekleştirmek.

ANİMASYON •
PROJE MODELLEME •
ÜRÜN MODELLEME •

İÇ VE DIŞ MEKAN MODELLEME •
3600 SANAL TUR •



GÖRSEL ve
İŞİTSEL HİZMETLER

Kurum ve kuruluşların tanıtılmasında 
önemli unsurlardan olan görsel ve 
işitsel faaliyetlerin planlanması ve 

uygulanmasının gerçekleştirilmesini 
sağlamak.

REKLAM FİLMİ •
TANITIM FİLMİ •

RADYO REKLAMI •
PROFESYONEL FOTOĞRAF ÇEKİMİ •

SESLENDİRME •
JİNGLE •



WEB YAZILIM
DANIŞMANLIĞI

Kurum ve kuruluşların web 
ortamında faaliyetlerinin 
yürütülmesini sağlamak.

                                KİŞİYE VE KURUMA ÖZEL •
                                  TASARIM VE YAZILIMLAR

E-TİCARET TASARIM VE YAZILIMLAR •
HOSTING VE DOMAIN •

MOBİL UYGULAMA •
GÜVENLİ WEB YÖNETİMİ •

E-KATALOG •



SOSYAL MEDYA
HİZMETLERİ

Kurum ve kuruluşların web 
ortamında faaliyetlerinin 
yürütülmesini sağlamak.

WEB SİTESİ İÇERİK •
FACEBOOK •

TWITTER •
INSTAGRAM •

YOUTUBE •
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