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W i s e , 

T a r g e t e d  a n d

F u n c t i o n a l !



BİRİ BANA BURADA NELER  
OLDUĞUNU ANLATABİLİR Mİ!

“
”



What the f  ck man!* 
Tabii ki anlatabiliriz. 360 Derece pazarlama iletişimi sunan 
butik bir reklam ajansıyız.

Wise, Targeted and Functional 
bir kafayla vasat işlere, sıradan fikirlere ve tüm klişelere 
WTF! demek için yola çıktık.

*Lanet olsun dostum



Çok basit. Orijinal fikirlerin peşindeyiz.
O yüzden, 
“hemen öndeki arabayı takip et” diyenleri 
“neden üstüne rahat bir şeyler almıyorsun” 
diyerek önce bir sakinleştiriyoruz.

Ardından burada soruları biz soruyoruz:

HEY DOSTUM, 
NEYİN 
PEŞİNDESİN 
HA?

“

”



“
”

Büyük ajansların size sundukları işlere 
en son ne zaman WTF! dediniz?



BOŞUNA BAĞIRMA DOSTUM, 
SENİ BURADA KİMSE DUYAMAZ.

“
”



O ZAMAN B PLANINA 
GEÇİYORUZ.

“
”

SAMİMİYET
En güçlü stratejidir.

Dozu belirleyici, 
Üslubu tetikleyicidir.

ALGILAMA
Planlı bir kışkırtma 

operasyonudur.

STRATEJİ
Pazarlamada, en 

ödüllendirici durum
Bir kategoriyi 

zihinde sahiplenmektir.



Eğer bir kategoriyi zihinlerde sahiplenebilirseniz, 
başarı sizindir.

• Akla ilk siz gelirsiniz.

• En çok siz satın alınırsınız.

• En çok siz ziyaret edilirsiniz.

• En sık siz ziyaret edilirsiniz.

• En önemlisi,  tavsiye edilirsiniz.



O, NE ÖDÜYORSA BEN SANA 
İKİ KATINI ÖDERİM.

“
”



BOLLUK ÇAĞINDAYIZ!“
”

Günümüzde tüketilebilen her ürün ve hizmet grubunda fazla rakip var ve rakipler giderek çoğalacak.

BOLLUK ÇAĞININ SONUCU: 
ŞARTLAR EŞİTLENİR.

HİZMETLER ARASINDAKİ FARKEDİLEBİLİR FARKLAR AZALIR.

Hizmet kalitesinde, Teknolojide, Dağıtımda,  
Lojistikte, Serviste, Müşteri hizmetlerinde fark çok az



Peki bu karmaşadan sıyrılıp
öne çıkmak, ayrışmak,

fark yaratmak için

ne yapabiliriz?



KURAL 1:

BİR KAVRAMI SAHİPLEN!
Biz, potansiyel müşterimizin gözünde, aklında ve gönlünde, 

neyi karşılıyoruz, neye karşılık geliyoruz,
hangi boşluğu, ihtiyacı ya da iç görüyü tamamlıyoruz, 

hangi trendin temsilciliğini yapıyoruz…



KURAL 2:

POPÜLER OL!
Eğer zihin payınız pazar payınızdan büyükse; pazar payınız büyüyecek demektir.

Eğer zihin payınız pazar payınızdan küçükse; gelecekten endişe etmeye başlasanız iyi olur.

Problemin çözümü sadece ürünümüzün kalitesi değil,

“ne kadar şöhretli ve anlamlı bir marka” olduğumuzla,
zihinlerde ne kadar öne çıktığımızla ilgilidir.

İnsanlar hangi markalara karşı kendilerini daha yakın hissediyorlar?

Önemli olan budur.
Reklamlarımız şöhretimizi artırmamızı sağlarsa; müşterimiz de, itibarımız da satışlarımız da,

marka değerimiz de artacaktır.



SANA REDDEDEMEYECEĞİN BİR
TEKLİF YAPACAĞIM DOSTUM.
“

”



WTF İstanbul,
Kurumların pazarlama hedef ve stratejileri doğrultusunda;

• Marka konumlandırması yapar;  
reklam verenle markanın konumlandırma çalışmalarına katılırız. 

• Rekabet analizi yapar;  
reklam verenin ürün ve hizmetleri ile bunların mevcut ve gelecekteki pazarını ve rakiplerini sürekli izler,  

analizini yapar, yorumlarız. 

• İletişim stratejisi oluşturur;  
stratejik iletişim planı hazırlar, pazarlama iletişimi danışmanlığı veririz. 

•  Kurum ve/veya ürün görsel kimliğini ve materyallerini tasarlar ve uygulamalarını yaparız. 



• Kampanya planlaması hazırlar;  
iletişim stratejisi ve yaratıcı strateji doğrultusunda, hedef kitleye iletilecek olan mesajların  

iletişim enstrümanlarını oluştururuz. 

• Reklam fikrini, mesajlarını tasarlar ve üretir,  
bütünleşik iletişim stratejisi ve planı doğrultusunda tüm iletişim unsurlarının tasarımını ve uygulamalarını yapar, 

üretim (TV, Radyo, Basın, Açıkhava, İnternet, Basılı materyaller vb.) süreçlerini yönetiriz. 

• Stratejik medya planlama/satın alma, halkla ilişkiler ve doğrudan pazarlama  
hizmetlerinin koordinasyonunu sağlarız.



• Logo, Kurumsal Kimlik, Ürün Tasarımı 

• Katalog, Reklam, Broşür, İlan Tasarımı 

• Promosyon Ürün, Billboard / Raket, Rollup, Tabela Tasarımı 

• Yeni Marka Yaratma Süreci 

• Yıl Sonu Çalışmaları (Faaliyet Raporları, Kurumsal Satış Kiti )



ŞERİF, SANIRIM BUNLARI 
GÖRMEN GEREK.

“
”



Makers Türkiye



Makers Türkiye



FinansCap



FinansCap



FinansCap



Hayal 
Kahvesi



Hayal 
Kahvesi

“
”

2017’de
80 bin pizza!

“
”

2017’de
90 bin hamburger!

“

”

2017’de
550 bin konser

katılımı!

“

”

2017’de
1 milyon 315 bin

müşteri!

“

”

2017’de
2700
etkinlik

1992

HAZIR
MISIN?

HAYALLERİMİZBÜYÜK 
BULUŞMASI ‘18

9-10-11 OCAK 2018
LORD PALACE KIBRIS

PAKET
SERVİS
HAYAL KAHVESİ 
EGE PERLA
Ozan Abay Cad. No: 8/201 Konak / İzmir

0 (232) 502 0 552
www.hayalkahvesi.com.tr

/hayalkahvesiegeperla

/hayalkahvesiegeperla

/hayalegeperla

1 milyon
YILDA.

cl bira
.50



Hayal 
Kahvesi



Hayal 
Kahvesi



Ünal 
Kuruyemiş



Ünal 
Kuruyemiş



Ünal 
Kuruyemiş



Ünal 
Kuruyemiş



Ünal 
Kuruyemiş

5   NOKTADA HER TANESİ EN TAZESİ!
Ankara’nın en büyük kuruyemiş üreticisi ve mağazalar zincirine sahip olan Kuruyemişçi Ünal “Her tanesi Türkiye’nin en 
tazesi” sloganı ile tüm ürünlerinde aynı tazelik ve lezzeti müşterilerine sunuyor.

Besleyen, tok tutan, enerji veren ve atıştırmalıkların en sağlıklısı olan kuruyemişler, yemek ve ikram kültürümüzde oldukça 
önemli bir yere sahipler. Geçmişten günümüze tüm kutlama, davet, tören ve ziyare  e akla ilk gelen ikram olan kuruyemiş, 
yaz kış severek tüke  iğimiz gıdaların en başında. 

Kuruyemişin yetiştiği bölgeye has bir lezzeti olduğu inancı, toplumumuzda oldukça yaygın bir bakış…

Ankara’dan Türkiye’nin Dört Bir Yanına… 
1956 yılından beri müşterilerine sunduğu her tanenin, Türkiye’nin en tazesi ve lezzetlisi olması ilkesiyle çalışan Kuruyemişçi 
Ünal, por� öyünde bulunan kuruyemiş ve diğer tüm ürünlerini online sipariş ile yurdun dört bir yanına ulaştırmaya başladı. 

14.000 m2 üretim tesisi, 6.000 m2 loji� ik dağıtım merkezi ve şehrin farklı konumlarında 51 satış mağazasına sahip olan bir 
Ankara markası Kuruyemişçi Ünal, por� öyünde bulunan lezzetli ürünleri “Bi’ Tıkla Kuruyemişler Kapında” konsepti ile 
www.unalkuruyemis.com.tr adresi üzerinden tüm Türkiye’ye ta  ırıyor.

Ankara’dan Sembolleşmiş Bir Hediye; Ankara Hatırası
“Ankara’dan sevdiklerinize lezzetli bir hediye” sloganıyla hazırlanan Ankara Hatırası konsepti ile alışılmış kuruyemiş 
paketlemelerinin üzerine çıkan Kuruyemişçi Ünal, bu konseptiyle, kuruyemişe “sağlıklı ve lezzetli hediyelik” özelliği de 
kazandırıyor. 

Kuruyemişçi Ünal, Sıcak Yemiş Noktası olarak belirlediği şubelerinde anında 
kavurup sıcak sıcak servis edebildiği kuruyemişleri ile müşterilerine, 
kokusuyla ve sıcaklığıyla no� aljik kuruyemiş hatıralarını yeniden yaşatıyor.

Siz de kutlamalarınızda, davetlerinizde, sinema ve maç keyfi nizde ya da 
Ankara’dan sevdiklerinize lezzetli bir hediye götürmek i� ediğinizde, 
bu taptaze ürünlere Kuruyemişçi Ünal güvencesiyle ulaşabilirsiniz. 

Ankara’dan Sembolleşmiş Bir Hediye; Ankara Hatırası
“Ankara’dan sevdiklerinize lezzetli bir hediye” sloganıyla hazırlanan Ankara Hatırası konsepti ile alışılmış kuruyemiş 
paketlemelerinin üzerine çıkan Kuruyemişçi Ünal, bu konseptiyle, kuruyemişe “sağlıklı ve lezzetli hediyelik” özelliği de 

Kuruyemişçi Ünal, Sıcak Yemiş Noktası olarak belirlediği şubelerinde anında 
kavurup sıcak sıcak servis edebildiği kuruyemişleri ile müşterilerine, 
kokusuyla ve sıcaklığıyla no� aljik kuruyemiş hatıralarını yeniden yaşatıyor.

Siz de kutlamalarınızda, davetlerinizde, sinema ve maç keyfi nizde ya da 
Ankara’dan sevdiklerinize lezzetli bir hediye götürmek i� ediğinizde, 

güvencesiyle ulaşabilirsiniz. 

unalkuruyemissunalkuruyemisofficial 



Ünal 
Kuruyemiş



Ünal 
Kuruyemiş



Öyküm
Anaokulu



Alakozay



Alakozay



Alakozay



Pınar
Sos grubu 



Emsan



Emsan



Emsan



Hiper 
Varyete



Sef
Antibiyotik



Sef
Antibiyotik



Gülhan 
Karaca



Gülhan 
Karaca



Gülhan 
Karaca



Gülhan 
Karaca



Gülhan 
Karaca



Simerana



Simerana



Simerana



Simerana



Simerana



Cold Stone
Sreamery



Cold Stone
Sreamery



Cold Stone
Sreamery



Venexia



Hotpoint
indesit



Hotpoint
indesit



Hotpoint
indesit



Oreo



Febreze



Ariel 
Blogger Kit
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T e ş e k k ü r l e r


