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HAKKIMIZDA
2016 yılında reklam alanında çıgır açacak yeniliklere imza 
atabilmek için,  tasarım alanındaki kalite anlayışı, yenilikçi alt 
yapısı ile aralıksız devam eden farklı çizgi anlayışı ile siz değerli 
müşterilerimiz tarafından tercih edilmeye devam ediyor.

Ak Creative Digital Reklam Ajansı, dijital web ortamında
özgün ve modern tasarımlar oluşturmayı amaç edinmiş, 
2016 yılında, Ak Group bünyesi altında kurulmuş 
kreatif çözümler sunan interaktif bir ajanstır.

AK Creative Digital Reklam Ajansı olarak, detaylara önem veri-
riz, bu yüzden en büyük yeteneğimiz empatidir. Proje öncesinde
ve sonrasında müşterilerimizi çok iyi dinler, analiz ederiz.
Tam olarak ne istediğini anladıktan sonra kendi bilgi birikimi
ve teknik donanımı ile çalışmalarına başlarız. Müşterilerimizin 
iş strateji ve planlarını; sahip olduğumuz deneyim, altyapı, 
uzman ekip ve yenilikçi yaklaşımımızla oluşturuyoruz.

Ak Creative Digital Reklam Ajansı,
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GRAFİK
TASARIM

 Görsel tasarım konusunda efektif ve yaratıcı çözümler sunan
Ak Creative Digital Reklam Ajansı; Grafik Tasarım, Logo Tasarımı, Kurumsal 
Kimlik, İlan Tasarımı, Afiş Tasarımı, Katalog Tasarımı, Broşür Tasarımı gibi 
indoor-outdoor iletişim materyallerini, müşteri beklentileri doğrultusunda, 
hedef kitle üzerinde maksimum etkileşimi oluşturacak şekilde tasarlar.

HAYAL GÜCÜNÜ ÜRETİME DÖNÜŞTÜRÜYORUZ.
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LOGO - AMBLEM TASARIMI
 Logo tasarımı; bir firmanın yapacağı her işte
kullanılacağı ve tüm mecralarda markayı temsil edeceği 
için, gerekli analizler doğrultusunda, firmanın sektörüne 
ve hedef kitlesine göre projelendirilerek hayata 
geçirilmelidir.
 Markanızın gerçekleştireceği tüm iletişim çalışmaları, 
logonuzla bütünlük oluşturacak şekilde, logonuz 
çevresinde tasarlanacağı için etkili ve işlevsel logo 
tasarımları, reklam faaliyetlerinizin başarıya ulaşması 
için en önemli gerekliliktir. 

KURUMSAL KİMLİK TASARIMI
 Markanızın imajı, pazardaki gücünüzü simgeler.
Kurumsal Kimlik Tasarımı ile markanızın imajını kalıcı 
kılmak için gerekli her şeyi bünyemizde barındırıyoruz.  

 Sıradışı bir ekibin ortak çalışmasıyla markanızın 
ihtiyacı olan yeni nesil tasarım trendlerini, kreatif fikirleri 
ve profesyonel uygulamaları bir bütün olarak size sunuyoruz.
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GAZETE VE DERGİ TASARIMI
 Bilindiği üzere mizanpaj gazete, dergi gibi
görsellik ve yazıların bir arada olduğu metinlerde 
oldukça önemli bir konu.
 Mizanpajın tasarımı ne kadar profesyonel kişiler 
tarafından yapılırsa okuyucuya anlatılmak istenen 
konuda yazılar ve resimler arasındaki uyum ne kadar iyi 
sağlanırsa gazete ve derginin kalitesi de bir o kadar 
artar. Uzman tasarım ekibimiz tarafından gerekli 
mizanpaj tasarımı gerçekleştirilir.

KATALOG TASARIMI
 Katalog Tasarımı, markaların pazarlama çalışmalarında 
kullanılan belki de en önemli materyaldir. Potansiyel 
müşterilerin eline geçen bu tanıtım materyali, markanızı 
doğrudan temsil ettiği için bazı detaylara yüksek hassasiyet 
gösterilmelidir.
 Bunlardan başlıcaları olan tasarım, içerik ve basım 
kalitesi diğer kataloglardan sıyrılmanıza yardımcı olarak 
dikkat çekmeyi başaracaktır. 
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BROŞÜR - EL İLANI TASARIMI
 Broşür, firmanızın/markanızın hizmetlerini ya da 
ürünlerini tanıtmak amacı ile basılan detaylı bilgi ve görsel 
içeren tanıtım ve reklam aracıdır.

 Tek ürün amaçlı hazırlanabilir veya çok sayı da ürün, 
hizmet hakkında bilgi içerebilir. Potansiyel müşterilerinizin 
ürününüze/markanıza ilgi duymasını, bilgi almasını, güven 
sağlamasını ve fiyatlarınız hakkında bilgi almasını 
amaçlayabilir.
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KARTVİZİT TASARIMI
Firmanızın ve sizin daha fazla profesyonel olduğunuzu 
gösterir.

Göz alıcı tasarımlar potansiyel müşterileriniz için iyi bir 
izlenim oluşturur.

Potansiyel müşterinize vermiş olduğunuz her bir kartvizit 
size geri ulaşımında kolaylık sağlayacaktır.

Kartvizit tasarımları şahsınız / firmanız logosunu
barındıracağı için bilinirliğinizi arttıracaktır.

*

*

*

*



AMBALAJ - ETİKET TASARIMI
 Ambalaj tasarımı, içinde bulunan ürünü temiz ve 
güvenilir şekilde saklayıp koruyan, depolanmasını ve 
tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan reklam aracıdır. 

 Araştırmalara göre ambalaj tüketicileri büyük 
oranda etkiler, satın alma sürecini hızlandırır. Ürününüzün 
piyasada yerini alabilmesi, ambalajın tasarımının etkileyici 
olmasıyla doğru orantılıdır.

 Etiket tasarımları, ürününüz hakkında tüketiciyi 
bilgilendirmenizi sağlar. Etiket bir ürünü en iyi gösteren, fikir 
veren, tanıtan alandır. Resim ve yazılar etiket tasarımlarında 
de dikkat çekici bir biçimde kullanılmalıdır.

AFİŞ TASARIMI
 Afiş, halka açık yerlere duvar ilanıdır.Afiş tasarımı, bir 
ürün ya da hizmeti tanıtmak için, festival, seminer, konser 
gibi kültürel etkinlikler için, politik bir düşünceyi ya da siyasi 
bir partiyi tanıtmak için ya da sosyal mesaj vermek için 
hazırlanabilir. Yani birçok sektöre amaçları doğrultusunda 
yardım eden önemli reklam araçlarından biridir. 
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MATBUU EVRAK
TASARIMLARI
HIZLI, GÜVENİLİR VE ÇÖZÜM ODAKLI...

• Fatura
• Sevk İrsaliyesi
• İrsaliyeli Fatura
• Tahsilat Makbuzu
• Tediye Makbuzu
• Gider Pusulası
• Antetli Kağıt
• Diplomat Zarf
• Torba Zarf

• Cepli Dosya
• Bloknot
• Küp Bloknot
• Tanıtım Kataloğu
• Aylık - Dönemlik Dergi
• Aylık - Dönemlik Gazete
• Ürün Broşürleri
• Etiket Tasarımları
• Karton Çanta





ANTETLİ - DİPLOMAT ZARF TASARIMI
 Kurumsal yazışmalarınızda, teklif sunumlarınızda 
kullanabileceğiniz firma profilinizi müşterilerin nezdinde 
artırmak için tasarlanan kağıda antetli kağıt (başlıklı kağıt) 
denir. Yine aynı amaçlar doğrultusunda posta gönderileriniz 
tasarlanmış zarfa diplomat veya buklet zarf denir. Antetli 
kağıt ve zarf önemli kurumsal kimlik öğelerindendir.
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FATURA-SEVK İRSALİYESİ TASARIMI
 Fatura Tasarımı ve irsaliye tasarımı kurumsal
kimliğinizi bütünlemesi açısından fatura tasarımı oldukça 
önemlidir. Faturanız müşterinize verdiğiniz hizmet 
sonunda sizi temsilen bir kurumsallık göstergesidir. Elle 
düzenlenmiş karmaşık bir fatura firmanız açısından 
negative bir etki yaratacağı için, firmanızın kurumsal 
kimliğini bütünleyen etkili ve modern bir fatura tasarımı 
firmanız açısından daha uygun olacaktır.



BLOKNOT TASARIMI
 Bloknotlar, firmaların ya da bir hizmetin en iyi reklam 
araçlarındandır. Bloknotlar baskılı ve üzerine not alınan 
küçük kağıtlardan oluşan defterlere verilen isimdir. Uzun 
süre masa üstünde kaldığından çok iyi bir reklam aracıdır. 
Firma logosu taşıdıklarından göz aşinalığı yaratırlar ve 
maliyetleri de uygundur. 

 Bloknotlar istenilen her şekilde basılabilir. Küp bloknotlar 
kullanım kolaylığı yaratması ve masada az yer kaplaması 
nedeni ile en fazla tercih edilen bloknotlardır. Bloknotlar, 
yapıştırma, yandan dikişli, ferforajlı veya kapaklı ferforajlı 
imal edilirler.

CEPLİ DOSYA TASARIMI
 Firmaların dışa dönük yüzlerinden biri olan cepli 
dosyalar ya da sunum dosyaları, bir teklif veya sunum 
yapılırken müşterilere takdim edilen önemli materyallerden 
biridir. İçine konulan tekliflerin yazıldığı antetli kağıtlarla, 
kartvizitle bir bütün olarak firmaların kimliklerine ve 
prestijlerine önemli katkılar sağlamaktadır.
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RESPONSİVE WEBSİTE  TASARIMLARI
 Birçok kişi interneti akıllı cep telefonları ile veya tablet ve 
benzeri cihazlar ile yapmaktadır. Masaüstü görüntüden mobil 
görüntüye geçerken sizin sitenizinde aynı netlikte olması
gereklidir. Biz  web sitelerimizi ekranın boyutun ne olursa 
olsun ona uygun olarak tasarlıyoruz.

 Eğer Kaliteli bir web tasarımınız varsa Arama Motorları 
sizi sıralamada üst sıralara çıkarır ve Müşterilerin arama yaptığı 
zaman sizi bulmasını sağlar. Websitenizle İnternetteki gücü 
göreceksiniz! Star Web Tasarım ile Müşterilerin size ulaşabileceği 
Mobil Uyumlu Responsive Web Tasarımlar oluşturmaktayız.

ADWORDS / İNTERNET REKLAMCILIĞI
 Google Adwords, Google’ın sunduğu  bir reklamcılık 
hizmetidir. Kullanıcıların arama yaparken kullandığı kelimelerle, 
verdiğiniz reklamları ilişkilendirerek aramalar da en üstte veya 
sağda çıkan ilk sitelerin arasında çıkmanızı sağlar.

 İşlerini internet ortamında yürüten her  kurumun veya 
bireyin Google Adwords hizmetini kullanması gerekir.  Bu 
reklamlar sayesinde yeni insanlara ulaşabilir, kurumunuzun 
bilinirliğini arttırabilir, çok az bir maliyetle kazancınızı
arttırabilirsiniz.
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ETKİLEYİCİ: Sizi rakiplerinizden farklı kılan ve en önemli 
özelliklerinizi ön plana çıkaran web sitesi tasarımları,

YARATICI: Firmanızın kurumsal kimliğini yansıtan ve sizi 
sanal dünyada görünür kılan yaratıcı internet sitesi 
tasarımları,

SEO UYUMLU: İnternet dünyasının vazgeçilmez gerçeği 
olan seo uyumlu web siteleri sitenizi her zaman anahtar 
kelimelerinizde ilk sıraya taşıma ve aynı sırada tutma 
hedefi,

MOBİL & KOLAY KULLANIM: Responsive tasarımlar ile 
mobil kullanımlarda estetik şık ve kolay kullanım özel
liklerine sahip web sitesi tasarımları.

FARKLI, ETKİLEYİCİ VE KREATİF
İNTERNET SİTESİ TASARIMLARI...

WEBSİTE TASARIM
YAZILIM &
GELİŞTİRME
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SEO / SEM UYGULAMALARI
 Google’da “ilk sayfada” olmak arama dünyasının 
en zirvesinde olmak gibidir. Web sitelerini 
tasarımından teknik alt yapısına kadar Google 
uyumlu olarak düzenliyoruz. Bizim amacımız; 
sitenizin müşterileriniz ve servisinize ihtiyaç duyan 
kişiler tarafından kolaylıkla bulunabilmesi.

 SEO ve Google Adwords danışmanlığı ile
markanızı arama motorlarında üst sıralara  taşıyor 
ve adınızı dünyaya duyuruyoruz.



SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ
 Facebook, Twitter, Blogger, Linkedin, 
Instagram gibi daha bir çok sosyal ağlara 
markanıza ait özel bir sayfa düzenlemesi, 
takip ve güncellenmesi gibi hizmetler veri- 
yoruz.

 Ak Creative Reklam Ajansı genç ve 
yaratıcı, sosyal medya’da kendini kanıtlamış 
uzman kadrosuyla birlikte Sosyal Medya’ya 
yönelik kampanya stratejileri, sosyal medya 
tasarımları, sosyal medya yönetimi, içerik 
üretimi, Facebook ve Twitter uygulamalarını 
markanız için tasarlar, geliştirir ve hedef 
kitlenize en doğru biçimde ulaştırır.
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E-TİCARET SİSTEMLERİ
    E-ticaret sistemleri ile ürünlerinizi ve hizmetlerini 
internet üzerinde online olarak satabilirsiniz. 7/24 
çalışan ve sürekli satış yapabildiğiniz bir şube düşünün, 
üstelik dünyanın öbür ucundan bile anında ulaşılabilen 
bir şube. E-ticaret sitesi de sanal şubeniz olacaktır.

 Burda ürünlerinizi tüm detaylarıyla sergileyebilir, 
binlerce kategoride bir mağazaya sığmayacak kadar 
seçenekte ürünü e-ticaret sitenizde kolaylıkla satışa 
sunabilir, oturduğunuz yerden zahmetsizce tüm
ödemeleri  alabilir, birebir müşteriyle iletişime  geçebilirsiniz.  





INDOOR-OUTDOOR
UYGULAMALARI

 Açık hava reklamları hedef kitlenize doğrudan 
ulaşan bir mecradır. Yürürken, konuşurken, otururken, 
otobüs beklerken maruz kalınan tek reklam mecrasıdır. 
Yaratıcı fikirlerle desteklendiğinde etkin bir iletişim 
gücüne sahip olan Açıkhava, hedef kitlenizin  görüş 
alanına girdiği andan itibaren etkisini gösterir. 

Raket, Billboard, Megalight, Duvar...
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 Ürünün ismi İngilizce olduğu için bu terimden çok, 
toplum arasında “delikli folyo” adı ile bilinmekte olan bir 
tür reklam amaçlı baskı prosedürüdür. PVC esaslı bir mal
zemeden üretilmekte olup, delikli bir yapısı vardır.

 Vinil Baskı; Branda baskı olarak da adlandırılan 
baskı türüdür. Vinil PVC (Polivinil klorür) esaslı bir malzemedir. 
Reklamcılar Dijital baskı sektöründe Vinili baskının 
vazgeçilmez ürünü olarak kullanıyorlar. Özellikle dijital 
baskının bu alanda gelişmesi ile beraber baskı yöntemi 
farklı bir boyut kazanmıştır. Dijital baskı vasıtası ile baskıda 
kullanılacak resimler çok yüksek görüntü kalitesine 
ulaşırken basım anında da oluşacak hataları en aza 
indirgemeyi sağlamıştır.

ONE WAY VISION

VİNİL BASKI
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 İnceliği vasıtası ile aracınızda istediğiniz her yeri 
basitçe kaplayabilirsiniz. Bu prosedürleri yapmak için 
ilk önce işi bilen ustalara yaptırmanız gereklidir. Araç 
kaplama prosedürüne başlanmadan önce kaplanacak 
aracın fotoğrafı ayrı ayrı alınır. Çekilen bu fotoğraflar 
bilgisayar ortamında uygulamalar ile aracı kaplayarak 
ön izleme görüntüsünü müşteriye aktarırlar. 

 Mega Board, etkileyiciliği yüksek olan bu sistem 
reklam ve tabela sistemlerinde kullanılmaktadır. Yoğun trafik 
akışı ve günlük yaşantının yoğun olarak kullanıldığı alanlarda 
daha fazla tercih edilen bu sistem her an her dakika insanları 
etkilemekte olup her anlamda tercih edilmenizi arttırmaktadır.

 Billbard, Belli başlı gereçlerin üzerine baskı yapılması 
prosedürünü baştan aşağıya değiştiren, geliştiren, kalitesini 
ve hızını arttıran, bu alanda çağ atlanmasına imkân tanıyan 
tekniğin adı dijital baskıdır.

ARAÇ KAPLAMA UYGULAMALARI

MEGALİGHT - BİLLBOARD
REKLAM UYGULAMALARI
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- Dış ve iç mekan kullanımına uygun
- Aluminyumdan oluşan sağlam bir portatif (demonte)   
   gövde.
- 20 lt. plastik şemsiye bidonu ya da 30x30 genişliğinde   
   10 mm kalınlığında demir taban.
- Türkiye’nin en kaliteli kumaşı ve dijital baskısı.

YELKEN - KIRLANGIÇ BAYRAK

ROLL-UP
 Roll Up Standlar görsel olarak display reklam 
malzemeleri için vazgeçilmez bir stand çeşitidir. Roll-up 
fuar organizasyon tanıtım sunum reklam işlerinizde 
özel bez çantası ile kolayca taşıyabilceğiniz reklam 
aracıdır. Roll-up Dijital baskı için tasarım yapılır. Tasarım 
aşamasından sonra yapılan  dijital baskı Roll-up
üzerine monte edilir.
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TABELA
UYGULAMALARI

 Bir tabela, kullanılacak amaca ve mekâna göre istenilen 
boyutlarlarda, renklerde ve biçimde uygulanabilir.

 Bugün tabelasız herhangi bir firma binası görülemeyeceği 
gibi; çeşitli alanlarda kullanılan ışıklı tabela , totem, bilboard 
ve led tabela alternatifleri ile bulundukları alanların 
dışında da daha özgür reklam yapabilmektedirler.

Reklama Dair Herşey...
PLEKSİ KUTU HARF TABELA 
ALÜMİNYUM TABELA
LED TABELA
FİLELİ KUTU HARF TABELA
KOMPOZİT OYMA TABELA
PASLANMAZ KROM TABELA
VİNİL GERME TABELA
LAMPLEX TABELA
GRAVÜR OYMA TABELA
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PLEKSİ KUTU HARF

VİNİL GERME TABELA FİLELİ KUTU HARF

KOMPOZİT OYMA TABELA

LED TABELA
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PROMOSYON SEZONUNA HAZIRIZ.



KALEM VE SETLERİ

AJANDA

TAKVİM

ANAHTARLIK

ÇANTA

T-SHIRT

ŞAPKA

KUPA

SAAT

TABAK

MASA SETLERİ

SÜMEN

HESAP MAKİNASI

USB

ÇAKMAK

SERAMİK

TERMOS

MOUSE PAD

ŞEMSİYE

PROMOSYON
ÜRÜNLERİ

Promosyon Ürünleri;
• Markanızın tanınmasını sağlar,
• Markanızın akılda kalmasına yardımcı olur,
• Müşterileriniz her an hayatında olmanızı sağlar,
• Müşteriyle kopmaz bir bağ kurmanıza yardımcı olur,
• Logonuzu evrenselleştirir,
• Markanıza hayat verir.

Promosyon, markanızı ve logonuzu üzerinde taşıyan
üründür. 7/24 sizin için çalışırlar, adınızı duyurmak ve
kalıcılığını sağlamak için uğraş verirler.
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Stratejik planlamadan, kreatif çözümlere,
interaktif medyadan, basılı işlere,
iletişimin her alanında deneyim ve

altyapı sahibi markanızın ve firmanızın
iletişim ihtiyacını tek kanaldan

çözebileceğiniz bir ajans...



Bu sınırsız bir dönüşümün hikayesi… Düşlediklerin, hayata geçmek için var.

Hayallerine İnan!

Yaşama, insana, ilhama ve tüm Dünya’ya hep bir adım daha

yakın olmak için şimdi yola çıkma vakti

Tutku dolu, ilham veren , gerçek bir deneyime hazır mısın?

Değişime tanık ol, sınırları kaldır. Neden mi?

Çünkü; markalar doğar, büyür, gelişir.

Her şeyin ötesinde tutkuyla , azimle, kararlılıkla yol al.

Hep sıra dışı olanı ara.

Ezberlerin bozulması için yaşa.

Unutma!

“Doğruysa Ses Getirir”

Yanıtları bildiğin zaman tüm sorular kolaydır.

Ama önemli olan; zoru başarmaktır.

Bu eşsiz serüvende markan için bir öykü düşle!

Yepyeni yollara çıkan, hep hatırda kalan, daima fark yaratan...

İşte Şimdi Hazırsan,  Yolculuk Başlasın.

0532 654 34 26
0850 302 34 26 www.akcreative.com.tr facebook.com/akcreativee instagram.com/ak_creative_reklam_ajansi



0850 302 34 26  •  0532 654 34 26   

info@akcreative.com.tr • www.akcreative.com.tr
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