MARKALARIN
Dİ J İ TAL BABA S I
Ta s a r ı m , P r o d ü k s i y o n , Ya z ı l ı m ,
S o s y a l M e d y a Yö n e t i m i n i ,
tek çatı altında toplayan entegre
dijital hizmet ajansı.

Ajansın oluşumunda çıkış duygumuzun
temeli, aslında iki farklı duygunun bir araya
gelmesiyle oluştu. Üretimsel ve yönetimsel
planlamada iki kişinin birleşmesiyle tek bir
karakter ortaya çıktı. Ortaya çıkan güçlü ajans
karakteri ile birçok şeye erişebildik. Artan
marka ve iş sayımızla birlikte iki kanadın da
ekibinin güçlenmesi başarılarımızı artırdı.
Ajans yönetim stratejimizin temellerini;
sadakat, aidiyet, güven ve işi zamanında
teslim duyguları oluşturdu. Yeni iletişim
ortamlarını, dijital dünyanın yeniliklerini
nitelikli projelerde uygulayarak, bölgemizde
henüz uygulanmamış projelerin ilklerini
oluşturduk. Bu temel duygular ve kurallar
ajansımıza karakter kattı, bize birçok markanın
referansını sağladı. Beslediğimiz temel
duygularla birleşme gücünü gösterebildik.
Başardığımız duygu ortaklığının birbirini
tamamlaması sonucu, ajansımızın gelişimi ve
başarısı her geçen gün arttı. Temel duyguları
ve iyi niyeti koruyarak bir araya gelince birçok
şeyin olduğuna ve sürecin başarıya gittiğine
hep beraber şahit olduk.
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Birlikte çalıştığımız
markalar aynı zamanda iş
ortaklarımız.
Sektörel ve dijital tecrübemizi,
marka amacının hayata geçmesine
fayda sağlayacak biçimde organize
ederiz. Doğadaki her parçanın
birbirinden farklı ve ayırt edilebilir
olması bir bütün olduğu gerçeğini
nasıl değiştirmiyorsa ajans içerisinde
markaya hizmet eden farklı
departmanlarında “grafik tasarım,
sosyal medya , prodüksiyon ve
yazılım” bir bütün olarak hareket
etmesi gerçeğini değiştirmez.
Belkide bizi rakiplerimizden ayıran en
önemli özellikte bu! Özetle ortaya
koyulan işin ne kadar çalışabileceğini,
işi ortaya koymaktan daha fazla
önemseriz.
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MEDYA BABA
İÇİNDEKİLER

30
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REKLAM
KAMPANYALARI

İLKELERİMİZ

48

GRAFİK
TASARIM

24

POST PRODÜKSİYON
HAVADAN
GÖRÜNTÜLEME

56
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STRATEJİK
PLANLAMA

38

18

YAZILIM GELİŞTİRME
UI/UX TASARIM

3D MODELLEME

SOSYAL MEDYA
YÖNETİMİ
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ANLAR

MEDYA BABA
İLKELERİMİZ

HİKAYE OLUŞTURUR
Marka hikayesinin insanlar ile bağ kurduğunun
bilincindeyiz.
Her markanın bir hikayesi vardır. Medya Baba
olarak önceliğimiz pazarlamanın ötesinde
insandan, insana iletişim kurmaktır. Sizi en
doğru şekilde analiz ederek; marka hikayenizi
iyi bir hikayenin temel özelliklerini taşıyacak
şekilde oluşturur, sayfanıza gelen ziyaretçileri
sizinle bağ kurmaya yönlendirir, markanıza karşı
merak uyandırarak insanların markanızla empati
kurmasını sağlarız.
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Yeni fikirlere ve farklı zihinlere her zaman açığız.
Bizim için markalarımızı en iyi şekilde ifade etmenin yolu onları en iyi
şekilde anlayabilmekten geçer. Öncelikle markamızın “neden”lerini anlarız.
Varoluş sebebini anladıktan sonra, “nasıl ve ne” sorularını sorarak, bu amacı
en iyi şekilde ifade etmeyi amaçlarız. Marka konumlanmasını ve iletişim
stratejilerini de bu anlayış doğrultusunda geliştiririz.

DİNLER
Markalarımıza en iyi sonuçları sunabilmek için
önceliğimiz neyi, nasıl istediklerini dinlemektir.
Karşılıklı iletişim sayesinde onları en iyi şekilde
yönlendirir, dijital, outdoor ve kurumsal tüm
mecralarda başarıyı elde etmeyi amaçlar,
departmanlarımızın ortak çalışmasıyla beraber iş
ortaklarımızın istekleri doğrultusunda stratejimizi
belirleriz.
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MARKA KİMLİĞİNİN
Ç I K I Ş N O K TA S I

Ki̇şi̇li̇k
Kazandırır
K i ş i l i k k a z a n d ı r ı r,
i m a j o l u ş t u r u r,
ö z g ü n l ü k k a t a r,

Tasarım çizginiz sizi bir bütün yapan, doğru bir şekilde anlatır. Biz
Medya Baba olarak, başta logonuzu sonraki süreçlerde ise tasarım
çizginizi hatırlanabilir, özgün, marka amacına uygun olarak tasarlar,
kimliğinizi oluştururuz. Kısacası markalaşmanın ilk adımından itibaren
yanınızda oluruz.
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İmaj
Oluşturur
Tıpkı insanlar gibi markalar da kendilerini
görüntüleriyle ifade ederler. Logoları, renkleri,
kurumsal fontları sayesinde “kalabalıkta”
ayırt edilebilmeleri kolaylaşır. Marka imajı
sadece dijital ortamda değil outdoor ve yazılı
ortamlarda da tutarlılık sergileyerek özgün
imajıyla tasarım çizgisini korumalıdır. Medya
Baba olarak bizim amacımız da markalarımızı
farkedilebilir, akılda kalıcı ve özgün kılmaktır.

Tasarımlarımız
yaptığımız
işin merkezini
oluşturur.

Tasarımlarınızı
Yönetir
Kurumsal bir dijital mecra yönetimi için de sayfanızda
kapak, profil, arka plan görseli ve post yapısı birbirine
uyumlu olacak şekilde markanızla özdeşleşen bir
tasarım oluştururuz. Kurumsal logonuzun da yer
alacağı bir brandframe oluşturarak, postları her
içerikte bu brandframe üzerinde şekillendiririz.
Profesyonel tasarım ekibimiz tarafından içerik ile
uyumlu görseller işlenir, manüpülasyonlar yapılır.
Doğru mesajın da entegre edilmesiyle görsel tasarımı
açık ve net olarak hedef kitleye sunarız.
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Her şey bir logo
ile başladı.

Ülkemizde bir çok şubesi bulunan
Jumbo Künefe firması ile sosyal
medya yönetimi ile ilgili ilk
toplantımızda firmanın amaçları
ve hedefleri konusunda bilgi
alınarak, markanın sosyal medya
stratejisi oluşturulmaya başlandı.
Paylaşılan içerikle takipçilere
ve marka müşterine yönelik
oluşturulmuştur.
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Oluşturulan tasarım çizgisi dahilinde
gerçekleştirilen görselleştirmeler kısa
bir sürede firmanın sosyal medya ve
diğer mecralarda rakiplerinden farklı bir
yere konumlanmasını sağlamıştır.

Bir marka doğru brif ile
basit, sade ve net olur.
Doğru iletişim markayı
anlaşılır kılar, hedef
kitlesi ile bağ kurulmasını
kolaylaştırır.
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Tüm ögeleri aynı tasarım çizgisinde
hazırlamaya dikkat ettik. Çünkü aynı çizgide
oluşturulan dijital, indoor ve outdoor
çalışmaları markanın sihinlerde daha kolay
yer alarak, hatırlanmasını sağlar.
Kurumsal itibar ve farkındalık oluşturma,
sektörde bir adım öne çıkma, marka ismini
hafızalara kazıma süreçlerini desteklemek
için Jumbo Künefe için tasarlanan tüm
emtiyalarda bir bütünlük sağladık.

Jumbo Künefe’nin kurumsal
kimlik yapısını inceleyelim
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Jumbo Künefe’nin kurumsal kimlik
çalışmalarına başlamadan önce hedef
kitle ve rakip analizi yaptık. Bu analiz
sonucu marka için doğru renk ve
yazı ailesini, kullanılacak sembolleri
belirledik. Marka için oluşturulan özgün

logo çalışmasının ardından kurumsal
kimliğin tüm ögelerini, renkleri ve
marka yapısını ön planda tutarak logo
ile uyumlu olacak şekilde tasarladık.

Şubelerde bütünlük oluşturacak indoor
ve outdoor çalışmalarını bir konsept
çerçevesinde işledik. Şube içi çalışanların
kıyafetleri, menü çalışmaları, şube içi
yönlendirme levhaları da dahil olmak üzere
her detayı düşündük. Görsel kimliğin insan
hafızasındaki kalıcılığının bilincinde olarak
markanın rakiplerinden ayrılmasını sağladık.
Jumbo Künefe’nin marka algısına bu şekilde
güç kattık.
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MARKALARIMIZIN BULUNDUĞU
KO N U M U N DA ÖT E S İ N D E O L M A L A R I N I
İ S T E D İ Ğ İ M İ Z İ Ç İ N P L A N L A R I M I Z VA R
Medya Baba demek iş ortaklarımız da
demek aynı zamanda. Markalarımızın ileri
taşındığını görmek bizim için en büyük
motivasyon sebebidir. Sadece bugünü
kurtararak bir markanın ileri taşınmayacağını
çok iyi biliyoruz. Markaya değer katmak,
onu geleceğe taşımak için öncelikle bir
planlama yapılmasına ihtiyacı vardır.
Stratejik planlama bir süreçtir. Biz de
markalarımız için bu süreçte uzun vadeli
planlar ile markayı yaşatmaya ve ona değer
katmaya devam ederiz.

K i ş i l i k k a z a n d ı r ı r,
i m a j o l u ş t u r u r,
ö z g ü n l ü k k a t a r,

Sosyal Medya yönetimi sürecini tüm pazarlama
çalışmaları ile bir bütün olarak düşünmek
gerekir. Markalarımızın sosyal medyada var
olma amacının belirlenmesi, hedef kitlesinin
oluşturulması, strateji ve taktiklerinin, iç
görülerin, projelerin ve bütçenin belirlenip
sonuç olarak raporlanması tüm bu stratejik
planlama sürecinin oluşturur.
Hedef kitlenize yaşatacağınız her yeni
deneyim, onları özel hissettirecek her çaba
markayı onlar için değerli kılacaktır. Aynı
insan hayatında olduğu gibi hikayesi olan
markalar olmayan markalara oranla daha
samimi bulunur. Yenilikleri takip eden ve
bunları stratejisine uyarlayabilen markaların
geleceği vardır. Biz Medya Baba olarak
marka stratejinizi oluştururken tüm bunların
bilincinde, deneyimlerimizi de işin içine katarak
markanızın güçlü kalmasını sağlarız.

Niçin ?
Günümüzde tüketiciler ürün değil deneyim
satın alıyor. Rekabet, müşterilerinizi mutlu
edecek yeni deneyimler geliştirebilme
yarışına dönüşmüş durumda. Hızla değişen
müşteri beklentileri ve pazardaki dönüşümle
başa çıkmak için yeni yönetim şekillerine
ihtiyaç duyulmakta. Hikayeler, isimler ve
simgeler kitleleri örgütleme gücüne sahip
yüzyıllardır kullanılan etkili yönetim araçlarıdır.
Markalarımız için ise; ekip heyecanını sürekli
aktif tutarak, yenilik arayışında pusula görevini
üstlenecek modern çağın mottolarını etkin
kullanmayı hedefleriz.
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Size başarılı bir stratejik
planlamadan bahsedelim.
Dünyada üzerinde
45 ülkeden takipçi
kazandı.

Kocaeli Ticaret Odası’nın strateji
planlaması sonucunda;

Türkiye’de Kocaeli
ardından 38
şehirden de takipçi

kazandı.

Kocaeli Ticaret Odası
resmi sosyal medya
hesaplarında 21.874 kişi
tarafından takip edildi.

Sosyal medya
hesaplarında son 1
yılda 11.815 takipçi

kazandı.
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Doğru stratejinin
yürütülmesi sonucu
Türkiye’de aktif olan
365 oda ve borsa içinde
birinci sıraya çıktı.

Sosyal medya hesapları
üzerinden yapmış
olduğumuz paylaşımlarla
5.982.635 kişiye ulaştı.

Stratejisi
oluşturulan
her markanın
bir geleceği
vardır.
21

İletişim
dilimizde;
kurumsal
çizginin
sınırları
içerisinde,
içten ve
samimi bir dil
kullanmayı
tercih ederiz.

M E D YA B A B A

TA N I R

Strateji̇k
Planlama
ve Konumlandırma
KİMDİR?

Ta n ı r , i ç e r i k ü r e t i r ,
t a n ı t ı r, g ö r s e l e d ö k e r /
g ö r s e l l e ş t i r i r, a k s i y o n
a l ı r / i z l e r, a n a l i z e d e r,
k u r g u l a r, s e s t a n ı m l a r

Markalarımız için hedef kitle,
sektör ve rakipleri içeren
kapsamlı AR-GE çalışmaları
yapıyoruz. Sosyal medya
için kısa, orta ve uzun vadeli
stratejik planlama sonucunda
firma hedefleri ve isteklerine

de bağlı kalarak tanıtımı
gerçekleştiriyoruz. İyi planlanan
strateji ile markalarımızı rakipleri
arasından kolayca sıyrılacak
şekilde konumlandırıyoruz.
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TA N I T I R

İÇERİK ÜRETİR

İçeri̇k
Yöneti̇mi
Dijital mecralarda, markalarımızın ürün ya da
hizmetlerinizi nasıl kullandıklarını, onların yaşamlarına
nasıl değer kattığını, hangi sorunları gidereceğini
içeriklerle anlatırız. Grafik tasarım ve prodüksiyon
destekleriyle iyi ve kaliteli içerikler oluşturarak
markalarımızı rakiplerden bir adım öteye taşırız.
Hedef kitleniz kim, ne yapıyorlar, nelere ilgi
duyuyorlar? İletişim yapacağınız kitleler, kullanacağınız
ses tonunu belirleyen en önemli etkenlerden biridir.
Hedef kitleniz nerede? Facebook, Twitter, Instagram
vs.. Mecraların da kendine has bir dili olduğunu
unutmamak gerekir. Twitter’da kısa ve vurucu metinler
kullanırken, Instagram’da ilgili etiketler kullanılmalıdır.
Markanız enerjik mi, geleneksel mi, eğlenceli mi?
Marka konumlandırmasını “hız” üzerine yapıyorsanız,
kısa ve öz cümleler kurmalısınız. Geleneksel bir
marka konumlandırmasında ise kullanılan kelimelerin
geleneği yansıtmasına dikkat edilmelidir. Eğlenceli bir
markaysanız takipçilerinize keyifli içerikler sunmanız
gerekir. Medya Baba markasıyla, tüm bunları dikkate
alarak ilerleyip markalarımızın rakipleri arasından
kolayca sıyrılmasını sağlarız.
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Reklam
Yöneti̇mi
Sosyal medya, birçok insan tarafından aktif olarak
kullanılan ve gün içinde sıkça veriye mağruz kaldıkları
bir mecra haline gelmiştir. Bunu farkeden markalar
bu mecrada yer almaya ve sponsorlu reklamları
kullanmaya başlamışlardır.
Sosyal medya ekibi olarak markalarımızdan yıllık
reklam bütçeleri alırız. Bu bütçe doğrultusunda hangi
hedef kitleyi dikkate alarak ve hangi lokasyonlarda
var olmanız gerektiğini tespit edip sponsorlu reklam
yönetiminizi yaparız. Böylelikle markanızın milyonlara
ulaşmasını sağlarız.
Sosyal medyadaki verilerin ölçülebilir olması, çift yönlü
bir iletişim imkanı sağlaması hem stratejide hem de
değerlendirme kısmında yol gösterici ve önemli bir role
sahiptir.
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Dijital dünyada
markanızı
temsil ediyoruz.
ANALİZ EDER

Raporlama
ve Anali̇z
Markalar için sosyal medyada hesap açıp oradan
müşterileriyle iletişime geçmek yeterli değildir.
Yapılan paylaşımların etkileşimi kontrol edilmesi ve
bu doğrultuda gelecek paylaşımların planlamalarının
yapılması gerekir. Periyodik olarak markalarımıza
sosyal medya etkileşimleri hakkında raporlar
sunarız. Takipçi sayıları, dönemsel artışlar, etkileşim
oranları, yayınlanan içerikler, ulaşılan takipçiler,
aktif kullanıcı, kullanıcı demografik bilgileri, sayfa
görüntüleme istatistikleri rapor sunarken detaylı
olarak ele aldığımız konu başlıklarıdır. Raporlama
sonrasında elde edilen verilerle iş ortaklarımıza
verdiğimiz hizmeti sunarken; sonuçtan elde edilen
geri bildirimlerle hem kendimiz hem de markalarımız
için yol haritası oluştururuz.
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İtibar
yönetiminde,
işini iyi bilen
ekibimizle;
karşımızdaki
kişinin insan
olduğunun her
daim bilincinde
olarak, içten
ve samimi bir
dil kullanmayı
tercih ederiz.

A K S İ YO N A L I R

Kri̇z ve
Taki̇p (İti̇bar
Yönetimi
Sosyal medya platformlarında hedef kitle ve marka
arasındaki etkileşimin son yıllarda giderek artması
iletişim ve itibar yönetiminde koordinasyonun sosyal
medya yönetimi yapan ajanslar için çok önemli
olduğunu gösterir. Bu etkileşim iyi ve zamanlı
yönetildiği takdirde büyük fırsatlar sunarken, aksi
uygulamalar marka itibarı açısından problem
oluşturur. Pro-aktif olarak markalarımızın risk
süreçlerini yönetir, sosyal medyada karşılaşılan kriz
durumlarında yol gösteririz.
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HAREKETE GEÇİRİR.

Reklam
Kampanyaları
Bugün birçok markanın hedef kitlesine ulaşmak için
sosyal medya platformlarını kullanması gerekmektedir.
Facebook, Instagram, Twitter, Youtube ve Linkedin gibi
sosyal medya platformlarında yapılan her türlü tanıtım
faaliyetlerine sosyal medya reklamcılığı adı verilir. Bu
platformların önemi reklam sektörü açısından gün be
gün artmaktadır. Bu platformlarda hedef kitlenizi bulmak,
onlarla etkileşime geçmek profesyonel bir strateji ile
beraber çok daha kolay bir hale gelmiştir. Bu etkileşimler
sonucunda ölçüm ve değerlendirme çalışmaları ile dijital
strateji oluşturulabilir, ağırlık verilecek dijital mecra daha
kolay belirlenebilmektedir.
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Nasıl Yapılır?
Sosyal medyada var olmak değil kalıcı ve ilgi
çekici olmak daha önemlidir. Bu yüzden markanızı
rakiplerinden bir kaç adım ileri taşıyacak, marka
değeri oluşturacak, doğru strateji ile hazırlanmış
sosyal medya çalışmalarına ihtiyaç duyarsınız.
Medya Baba olarak bu ihtiyacınızı karşılamak için
buradayız.

Süreç Süreci Doğurur.
Kampanya süreci bir kaç farklı adımdan oluşur.
•Kampanya konsepti belirlenir, bu konsept üzerinden
çalışmalara başlanır.
•Konsepte uygun olarak materyaller belirlenir.
Kampanya duyurusu görsel, video, gif veya
animasyon seçeneklerinden hangisi olacaksa
belirlenerek planlaması yapılır.
•Tüm bu ön hazırlıklar yapıldıktan sonra hedef kitle
ve uygun sosyal medya platformları (facebook,
twitter, instagram, youtube) belirlenir.
•Hedef kitlenin (lokasyon, yaş aralığı, cinsiyet,
yaş aralığı) bilgileri ve kampanya reklam bütçesi
planlandıktan sonra uygulama aşamasına geçilir.
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M E D YA B A B A

Sosyal Medya
Reklamlarının
Avantajları
Sosyal Medya
Reklamcılığı ile
Kısa zaman içerisinde daha fazla kişiye
erişim sağlanabilir. Günümüzde firmalar
sosyal medyanın gücünün farkına vararak
yıllık planlarında dijital tanıtımlara bütçe
ayırmaktadırlar. Sosyal medya kanalları
aracılığıyla hedef kitlesi ile etkileşimi
arttırarak, onlara aktif olarak içerik sunup,
kampanyalarından anlık olarak haberdar
etme imkanı sağlar.

Dijital Pazarlamada
Sosyal medya mecralarını bu kadar etkili
olmasının markalar için birçok avantajı
vardır. Günümüz dünyasında dijital
pazarlama geleneksel reklamcılığın
ciddi boyutlarda önüne geçmiştir. Bunun
bilincinde olan markalar ise durumu
avantaja çevirmektedirler.

Kolay Erişim
Sosyal medya mecraları geniş kitlelere
hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmayı
sağladığı için markaların bilinirliği, ürün
ve hizmetlerinin tanıtımı için büyük
avantajlar sağlamaktadır.

Hızlı Yayılması

Sosyal medya mecralarında yayınlanan
içerikler; sponsorlu reklamlarla daha fazla
kişiye ulaşır ve daha kısa sürede etkileşim
kurulmasını sağlar. Bu da markaların tam
olarak istediği kısa sürede daha fazla
insana ulaşma imkanı sağlamaktadır.
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Düşük Maliyetli
Düşük bütçelerle çok fazla kişiye ulaşım
sağlanabilir. Özellikle video, gif gibi
hareketli içeriklerle ulaşılan kişi sayısının
durağan içeriklere göre daha fazla olduğu
gözlenmektedir. Geleneksel pazarlama
çalışmalarına kıyasla dijitalde pazarlama
çok daha uygundur ve etkisi oldukça
fazladır.

Ölçümleme Kolaylığı
Sosyal medya reklamcılığının bir başka
avantajı ise sponsorlu reklamlarla
kaç kişiye, ne kadar sürede, ne kadar
bütçe harcanarak ulaşıldığı bilgisinin
görülüyor olmasıdır. Bu hem markaya
gerçekçi veriler sunabilmek adına hem
de ajans olarak yaptığımız işin verimini
görebilmek adına karşılıklı olarak avantaj
sağlamaktadır.

Gözlemlenebilir Olması
Sponsorlu reklam sürecinde reklamın
hedef kitlesi, lokasyonu ve ayrılan
sponsor bütçesi değiştirilebilir
niteliktedir. Reklamlar gerekli durumlarda
durdurulabilir, devam ettirilebilir ve ya
hedef kitlede değişiklikler yapılabilir. Bu
durum verim alınmayan reklamlara bütçe
harcamanın önüne geçer.

Hedef Kitle Kontrolü
Sponsorlu reklamların hangi lokasyonda,
hangi demografik özellikte olan kitleye
ulaşılacağına dair detaylandırma
yapılabilir. Detaylı hedefleme sizi doğru
kitleye, doğru zamanda etkili bir biçimde
ulaştırır.
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Dijital dünyada
markanızı
temsil ediyoruz.

Markaların
dijital
babası
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Şimdi
Reklamlar!

M E D YA B A B A

Reklam
Filmi
Reklamlar, marka imajını yükselterek marka
bilinirliğini sağlayan video çekimi çalışmalarıdır.
Medya Baba, sizlere en kaliteli görüntüyü,
gelişmiş teknolojik aletler ile kaydederek
reklamınızın yayınlanacağı TV kanalı, web
siteleri, sosyal medya platformları ve projeksiyon
gösterimleri gibi alanların görüntü formatlarına
uygun olarak sunar.

reklam filmi, kurumsal
tanıtım filmi, imaj tanıtım
filmi, animasyon filmi, sosyal
medya videoları, havadan
görüntüleme

Biz, markanıza reklam çalışmalarınız için senaryo,
teknik ekipman, çekim hizmeti, post prodüksiyon
hizmeti ve dijital kurgu hizmetleri sunarız.
Reklam fikrinin hayata geçirilmesi için verilen
hizmetler arasında; senaryo yazısı, castoyuncu organizasyonları, dijital kurgu, grafik ve
animasyon hizmetleri de bulunmaktadır.
Alanında uzman kameramanlar, görüntü
yönetmenleri, ışık, ses ve kurgu operatörlerimiz
ile reklam çekimi müzik ve görüntü montajı dahil
markalarımıza prodüksiyon tarafında da tam
destek sağlarız.

Reklam Çekim Sürecinde
Dikkat Edilmesi Gerekenler?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Firmanın reklam filmi çekmesindeki amaçların belirlenmesi
Reklam filmi için hedefin belirlenmesi
Hedef kitle göz önünde bulundurarak senaryo oluşturulması
Anlatım biçimleri ve içeriklerinin belirlenmesi
Çekim esnasında ve kurguda gerekecek donelerin hazırlanması
Çekim planlamasının yapılması
Kamera, ışık ve oyuncu kadrosu ile reklam filmi çekimi
Efektlerin ve animasyonların hazırlanması
Reklam filminin montaj aşamaları
HD kalitesinde video formatına dönüştürülmesi
Medya Baba bu aşamaların hepsinde yanınızda olacak teknolojik
ve bilgi donanımına sahip olarak taleplerinizi sistematik bir şekilde
karşılar.
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Reklam Filmi

Kurumsal
Tanıtım Filmi

Metin Yazılması

Kurumsal tanıtım filmleri, dijital ortamda
müşterilere yapılan bir yanıt sistemi olarak
görülebilir. Sayfalar dolusu metinlerle
anlatılamayan fikirler, 3-4 dakikalık
videolar ile etkili şekilde anlatılabilir.
Biz, ürün ve hizmetleriniz için tanıtım
filminizi oluşturarak tüm prodüksiyon
ihtiyaçlarınızda; doğru bilgilerle ve
stratejilerinizi sektörel etki alanlarını göz
önünde bulundurarak sizi hedef kitlenize
hızla ulaştırırız.

Çekim Planlaması

Senaryo için yazılan metinlerin marka stratejilerini
yansıtması gerekir. Metinler hazırlanırken dikkat
edilmesi gereken en önemli noktalar; analiz ve
kurgunun iyi olmasıdır.

Sonraki aşamada yazılan kurumsal tanıtım film
metnine uygun çekim mekanları ve zaman
belirlenir. Örneğin dış mekan yada drone çekimi için
daha çok gündüz tercih edilirken farklı çekimlerde
bu durum değişebilir. Çekim için seçilen ortam,
en iyi görüntü kalitesini alabilmemiz için sanatsal
bir bakış açısı ile hazırlanmalıdır. Bu süreçte iş
ortaklarımız ile birliktelik içinde taleplerin analiz
edilmesi gerekmektedir.

Seslendirme

Her reklam,
markanın
kimliğine yapılan
uzun vadeli bir
yatırımdır.

İmaj Tanıtım
Filmi
Tanıtım filmi için hazırlanan senaryoyu sanatsal bir
bakış açısıyla oluştururuz. Markanızın ihtiyacı olan
tanıtım için reklam filmi kalitesini tanıtım filmlerinin
bilgilendirici yapısıyla birleştirerek sunarız. İmaj
tanıtım filmi oluştururken etkileyici ve açıklayıcı
sunum yöntemlerinden faydalanarak maksimum
dört dakika uzunluğunda içerikler üretiriz ve
içerikleri web sitenizde veya farklı platformlarda
paylaşabileceğiniz formatlarda hazırlayarak size
aktarırız.

Yazılan metin markanın hedef kitlesine göre
belirlenen dillerde seslendirilir. Seslendirmede
marka ses uyumuyla beraber tonlama da çok
önemlidir. Seslendirme tamamlandıktan sonra
tanıtım filminde kullanılacak müzikler seçilir.

Kurgu ve Montaj
Tüm görüntülerden genel kurgu oluşturulur. Color
Correction, Maskeleme, Convert ve Animasyonlarla
desteklenecek tanıtım filminin çerçevesi hazırlanır.

Çünkü biliyoruz ki; İyi imaj, iyi satar
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Animasyon
Filmi

Sosyal Medya
Videoları
Marka Bilinirliği
Medya Baba olarak biz, markaların imajlarını
yükselterek sürdürebilmeleri ve güçlü marka
imajlarını riske atmamaları açısından sosyal medya
içeriklerinin belirleyici gücüne inanırız. Sosyal
medya hesaplarınız için hazırladığımız videoların
marka bilinirliğini desteklemesi için çalışırız.

Medya Baba olarak biz, her konuda özgün animasyon
ve hareketli grafikler hazırlayarak hafızalarda kalıcı
olmanızı sağlarız. Alanlarında uzman kişilerden oluşan
deneyimli ve kreatif ekibimiz ile animasyon veya
motion graphic filmi için alınan briefler doğrultusunda
içerik geliştiririz. Metin yazarlarımızın tamamen içeriğe
yönelik olarak belirlenen hedef kitle için oluşturduğu
içerikler ile filminizin doğru adreslere ulaşmasına
yardımcı oluruz.
Geliştirilen konseptler doğrultusunda, senaryo,
seslendirme metni ve video kurgusuna uygun olacak
şekilde; kreatif direktörlerimiz, art direktörlerimiz ve
grafikerlerimiz tarafından estetik ve kreatif görsel
tasarım çalışmalarımız hayata geçirilir. Grafik tasarım
çalışmalarının ardından projenin görsel spotu
oluşturularak videographerlar ile motion graphic
sanatçıları tarafından bu görsel stoktaki grafik
tasarımları hareketlendiririz. Seslendirme, müzik
ve dijital kurgu gibi aşamalardan sonra animasyon
videoları hazır hale getiririz.

Markanıza
heyecan katar
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Pazarlamaya Katkı
Sosyal medya için ürettiğimiz her içeriğin markanıza
artı değer olarak dönmesini hedefleyerek yola
çıkarız. Markanızın büyümesi, ticari faaliyetlerinin
desteklenmesi, kalıcı bir pazarlama başarısı elde
edebilmesini hazırladığımız sosyal medya videoları
ile destekleriz.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Animasyon, Hedef kitlenin ilgisini, eğlenceli bir
karakter çizimi ile kolayca çeker.
Animasyon filmlerinin telif süreçleri kolaydır.
Animasyonlar, cast ve çekim maliyetlerini ortadan
kaldırır.
Animasyon tekniğiyle, gerçek çekim ile ulaşılması zor
birçok projeyi kolaylıkla hayata geçirebilirsiniz.
Animasyon videoları, çocukların hatta yetişkinlerin de
ilgisini çekme potansiyeline sahiptir.
Animasyonlar, diğer videolara göre daha eğlenceli
ve renklidir.
Animasyon filmleri kendini sevdirmesini iyi bilir.

Erişim İmkanı
Hedef kitleye hızlı bir şekilde ulaşmak ve markaların
güncelliğini kontrol altında tutabilmek için sosyal
medyada etkili içerik paylaşımı gerçekleştiririz.
Bunun için birlikte çalıştığımız markaların
etkinlikleri, kampanyaları, indirimleri, yeni ürün
ve hizmetlerini sosyal medya videoları yoluyla
duyururuz. Videolar hedef kitlenize daha hızlı
ulaşmanıza yardımcı olur. Biz de bu hıza katkı
sağlarız.
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Kamu Spotu
Kamu spotu, toplumsal bir konu hakkında
halkı bilinçlendirmek ve toplumsal farkındalık
oluşturmak amacıyla hazırlanan bilgilendirici
videolardır. Kamu spotu videolarının etkili
olabilmesi güzel kurgulanmış bir hikâyenin
prodüksiyon filmi haline getirilmesi ile sağlanır.
Medya Baba olarak, topluma faydalı olan tüm
reklamlarda, senaryo ve prodüksiyon ekibimizle
olması gerekeni yaparak ve sorumluluklarımızı
bilerek çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Ürün Tanıtım
Videoları
Ürün tanıtım videoları, montaj videoları, ilgili
ürünleri hedef kitleye aktarmanın en kısa ve akıcı
yöntemlerinden biridir.
Kullanıcıların neredeyse tamamı, her gün
mutlaka video izlediği gerçeği göz önünde
bulundurularak videoların, hedef kitleyi
harekete geçirmek için en etkili iletişim aracı
olduğunu söylemek doğru olacaktır. Medya
Baba olarak biz, markalara ait ürün tanıtım ve
tarif videolarını önemsiyor ve hedef kitlenin
ilgisini en yüksek seviyede çekecek biçimde
güncel trendlere uygun olarak hazırlarız.

Havadan
Görüntüleme
Havadan Video ve
Fotoğraf Çekim Hizmeti
Medya Baba Reklam Ajansı olarak, ekibimiz
bünyesinde çalışan havadan video ve fotoğraf çekimi ile
ilgili eğitim almış operatörler, profesyonel fotoğrafçılar
ve görüntü yönetmenleri ile markanız için projeler
üretiriz.

Kemerlerinizi
bağlayın, uçuşa
geçiyoruz!

Hava çekimlerinde kullandığımız ekipmanlar ile sizlere
kaliteli işler sunarız. Güncel teknoloji seviyesinde
havadan görüntüleme sistemleri ile alınan fotoğraf
ve videolarla markaların ve yapılan işlerin değerini
katlayarak arttırmayı hedefleriz.
Havadan çekim hizmetini emlak sektörü, ticaret
merkezleri, alışveriş merkezleri, kültür merkezleri, inşaat
sektörü, enerji sektörleri, basılı tüm kurumsal kimlik
çalışmaları, yapım ve prodüksiyon işleri, konserler ve
daha birçok sektör için sunmaktan gurur duyarız.
İşimizi sadece bir insansız hava aracını uçurmak değil,
müşterilerimizin isteklerine kulak vererek markanızı en
iyi anlatabilecek kareleri ve sahneleri yakalayabilmek
olarak düşünürüz.

Biliyoruz ki; Hedef kitleye uygun şekilde
tasarlanan ürün
videoları satın alma eğilimini artırır.
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Havadan Görüntüleme

Hangi
Semalarda
Uçar?
Emlak Acenteleri
Çeşitli büyüklükteki mülkün değerlendirilmesi, arazi
geliştirme, mülkün çevresi ile olan ilişkisinin reklamlar
için görüntülenmesi, expertiz raporlarının hazırlanması
amacıyla

Uzmanlar, Mimarlar ve
Mühendisler
Finansal değerlendirmeler, planlama araştırmaları,
pazarlama programları, yatırımcılara hava fotoğrafları ile
sunumların yapılması amacıyla

İnşaat Projeleri
Proje başlamadan önce çekilen hava fotoğraflarına
3d renderlar yerleştirilmesi, inşaat projelerinde, inşaat
başlamadan önce kat görselleri çekilerek, müşterilerin
hangi katta nasıl bir manzara ile karşılaşacaklarını
önceden görebilmeleri amacıyla

Havadan Görüntüleme

Adalet
Adli durumlarda mahkemelerin ve avukatların
kullanabileceği kazaların, hasar tespitleri ve delil
niteliğinde kullanılabilmesi amacıyla

Sigorta
Sigorta şirketleri taşınmazların sigorta
bedellerinin belirlenmesi amacıyla

Spor
Olimpiyatlar veya çeşitli spor etkinliklerinde
müsabakaların anlık görüntülerin yakalanması
amacıyla

Tanıtım ve Sinema Filmleri
Sinema filmi ve tanıtım videolarında pratik
sistemler olan dronelar ile düşük bütçelere,
kaliteli açılara sahip görüntülerin elde edilmesini
amacıyla

Devlet Kurumları
Planlama, kamulaştırma, kurumsal etkinlikler gibi birçok
farklı uygulamaların kaydının alınması amacıyla
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Yazılım
Geliştirme
Hedef kitleniz markanızı keşfetmek istediğinde
ilk bakacağı yer genellikle web sitenizdir.
Bu sebepten hedef kitleniz markanızın
web sitesinde marka amaçları, içerikleri,
referansları ve daha önce yapılan işleri görmek
ister. Web siteniz böyle durumlarda sizin için
referans olacaktır.

yazılım geliştirme,
web tasarım
hizmetleri,
u ı /u x d e s i g n ,

Tüm bunlardan yola çıkarak hazırlanacak site
tasarımı bilgiye kolay ulaşma imkanı sağlıyorsa
ve görsel açıdan ilgi çekici bir dizayna sahipse
hedef kitlenin dikkatini çekmek kaçınılmazdır.
Medya Baba diğer tüm detayların olduğu
gibi bunun da bilincinde olan bir çalışma
prensibine sahip. Profesyonel yazılım ekibimiz
ile asarımlarımızda marka detayları ve derin
bir görsel algı çerçevesiyle sizlere markanız
için kaliteli bir web servis hizmeti sunmak için
buradayız.

Firmanızın
dijitaldeki yüzü
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Ya z ı l ı m G e l i ş t i r m e

“Dijital
mecraların
önemi her geçen
gün artıyor. Siz
de markalaşmak
için sosyal
medyadaki
yerinizi alın
daha fazla
kitleye ulaşma
imkanını
yakalayın!”
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Seo Uyumlu Özel Web Sitesi

Web
Tasarım
Hizmetleri

Arama motoru optimizasyonu yani İngilizce isminden
kısaltılmış haliyle SEO (search engine optimization.
Medya Baba’nın web sitelerini yaparken kullandığımız
öncelikli yapı iç seo dediğimiz site içi optimizasyon
yapısını kurgulayarak web sayfalarını mantık
çerçevesinde birbirleriyla bağlamak, arama motorlarına
web sitemizin erişilen sayfasının hangi bilgileri içerdiğini,
insanlara hangi amaçla hitap ettiğini belirterek hedef
kitleye ulaşmaktır.

Web çalışmalarında, firmanın yapısını ve potansiyel
hedef kitlesini iyi kavramak gerekir. Web siteleri
hedef kitlenin istediği bilgileri içermeli ve kullanımı kolay
olmalıdır. Markaların dijital babası Medya Baba olarak,
web sitesi tasarım ve yazılım çalışmalarını markaların
analizlerini gerçekleştirerek hazırlarız.

Kullanımı Kolay Yönetim
Paneli

Uzun süreli ve amaca uygun yürüttüğümüz çalışmalar
ile markaların dijital görünümlerini çekici hale getirerek
kullanıcılara keyifli bir web servis hizmeti sunarız.

Düşük Maliyetlerle Web
Tasarım Fırsatı
Markanızın geleceği için doğru yerdesiniz! Medya Baba
ile markanıza dijitalde kaliteli ve alışılmışın dışında bir
deneyim yaşatabilirsiniz.

Yönetim paneli genel olarak, sahip olduğunuz web
sitesini önetebilmenizi sağlayan, fotoğraf, video ya da
yazı gibi veriler eklemenizi sağlayan bir uygulamadır.
Medya Baba olarak size web sitenizde kullanımı kolay
bir yönetim paneli tasarlıyoruz.

Tasarım
markanızın
karakterini
yansıtır.
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Kurumsal Web Tasarım
Kurumsal renklerinize ve kurumsal kimliğinize uygun
olarak tasarlanmış profesyonel web siteleridir. Genellikle
az sayfalardan oluşur firma, hizmet ve iletişim bilgilerinizi
içerir.

Özel Tasarım Web Sitesi
Aklınıza gelen bir projeyi kalem kağıt ile çizip bize
verdiğinizde sizin için Bootsrap, AI, CSS, HTML5, .NET,
JQuery teknolojilerini kullanarak kolayca web sitenizi
oluştururuz.

Web Site Güncelleme
Eksik bilgiler olan, dönemsel güncelleme gerektiren
web siteleri için yıllık güncelleme hizmetimizden
veririz.

Mobil (Responsive)
Web Tasarım
Bir web sitesine bilgisayar, mobil ve tablet cihazlardan
girildiği zaman, içerisinde bulunan yazı, resim, menü ve
diğer sekmelerin boyutları otomatik olarak ayarlanır. Bu
şekilde kolay kullanılabilir ve istediğiniz bilgiye hızlıca
ulaşabilirsiniz. Medya Baba web sitenizi mobil
görüntülemeye uygun olarak da tasarlar.
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Nasıl
Yapıyoruz?
Planlama
Sitenizden beklentileriniz neler? Bunları
öğrendikten sonra markanıza uygun şekilde
yapılan analizler ile beraber planlama stratejisi
oluştururuz.

Geliştirme
Temel öğelerden fazlasını isteyen müşteriler için
içerik yönetim sistemleri geliştiririz.

İnceleme Ve Test Etme
Site tamamlandığında, hatasız çalıştığından emin
olmak için sitenin incelenip test edilmesi gerekir.
Açılmadan önce bu detayı atlayamayız.

Lansman
Testin başarıyla tamamlanmasının ardından web
sitenizi hedef kitlenin kullanımına açarız.

Bakım
Sitenizin her zaman verimli bir şekilde çalışmasının
güvencesini veriyor olmamız önemli bir adımdır.
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UI (Kullanıcı
Arayüz Tasarımı)
Nedir?

UI/UX
Design

Bu kavram, kullanıcıların önüne çıkan ürün
ya da hizmetin görselliği ile ilgilidir. Kentsel
olarak yerleşimler, matematiksel oranlar,
konumlandırma çalışmaları UI çalışmaları içine
dahildir.
Site içi yerleşim çalışmaları, kullanılan boşluklar,
tasarım materyallerinin yerleşim durumları
gibi çalışmalar, kullanıcı için doğru bir tasarım
sağlayacaktır.

UI tanım olarak User Interface, UX ile
User Experience kavramlarını ifade eder.
Birbirlerinden farklı ancak bağımsız değillerdir.
UI tasarımcılar için soyut bir yol göstericidir.
Günümüzde kullanıcı deneyiminin önem
kazanması ile birlikte, bu alanda da gelişmeler
hızla ilerlemiştir.

“Görsel açıdan kullanıcıları orantılı tasarımlar
ile karşılamak, sitenin profesyonelliğini
göstermektedir.”

Firmanızın
görünen yüzü
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Sitenin görsel bir bütünlük içinde olması, orjinal
bir tasarıma sahip olması, markanın kurumsal
renkleri ile uyumlu tonlarda kullanılması,
markanın imajını olumlu etkileyecektir.
Tasarımda, materyallerin matematiksel
hesaplamalara uygun yerleştirilmiş olmalıdır.
Bunlar ancak bir bütün olduğunda tasarımda
profesyonelliğe ulaşılabilir. Göze hoş gelen ve ilk
bakışta anlaşılan çalışmalar firmanın kurumsal
yapısı ile uygun olarak hazırlanmalıdır.

UI Design ile
rakiplerle aradaki
mesafeyi açın.
55

“UX ve UI
çalışmalarında
profesyonel ekip
çalışması ve
koordinasyon
önemlidir.”

UX (Kullanıcı
Deneyim
Tasarımı) Nedir ?
Kullanıcı deneyimini anlatan bu başlık, sitelerin
işlevselliğine yoğunlaşmaktadır. Bir ürün ya da
hizmeti anlatan web siteleri, profesyonel olan
tasarımları ile bütünleşerek işlevsel bir yapıya
bürünmelidir. Ux tasarımları, kullanıcı odaklı
çalışmalar yaparak kullanım kolaylığı sağlayan
çalışmalardır. Bu nedenle Uı çalışmaları ile
bütünleşmek durumundadır.

Ekip çalışması bu noktada önemlidir. Bu
nedenle sağlıklı ve entegre çalışmalar çıkması
için, çalışmaları hazırlayan ekibin birbirleri
ile koordine çalışmaları önemli bir noktadır.
Tüm evrelerde iletişimde kalarak markanın
kurumsal kimliği ile doğru orantılı çalışmalar
hazırlanmalıdır.

UX çalışmaları, UI çalışmalarına göre daha
detaylıdır. İçinde birden çok işlevi içerir.
İçerik çalışması, tasarım unsurları, uygun fon
kullanımları, talebe uygun bir alt yapı ve kullanıcı
testleri bunlardan birkaç tanesidir. Bunların
haricinde UX çalışmaları için psikoloji, sosyoloji
ve antropoloji alanında bilgili olmak, uygun
çalışmaların ortaya çıkmasını sağlayacaktır.
Bu çalışmaların tümü, UX alanını oluşturan
parçalardır.

UI Design ile
rakiplerle aradaki
mesafeyi açın.
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Ekibin birbirini iyi tanıması çok önemlidir. İletişim
seviyesi yüksek bir UI UX Design ekibinden
çıkacak bir çalışma ile iletişim seviyesi düşük bir
ekibin elinden çıkacak olan çalışma arasında çok
büyük farklar olacaktır. Bu ekiplerin oluşturulma
süreci uzun vadeli ve markaların çok zorunda
kalınmadığı takdirde bu ekipleri dağıtmadığı
gözlemlenmiştir. Özellikle büyük markalar
bu konuya çok hassas yaklaşmaktadır ve
günümüzde rekabet artmıştır. Bu ekip arasındaki
en küçük bir iletişimsizlik şirketin 1 senesini çöpe
atması anlamına gelebilir.
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H AYA T V E R İ R .

3D
Modelleme
KİMDİR?

H a y a t v e r i r, b o y u t
k a z a n d ı r ı r, k a l i t e l i
t a s a r ı m k a z a n d ı r ı r,
m a r k a n ı n y ü z ü o l u r.
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3D derinliği olan anlamına gelmektedir. Cismin 3
boyutlu olarak algılanmasını sağlar.
Modelleme; Tasarımlarımızı daha iyi algılamak
ve daha iyi algılatmak, onlara hayat vermek
için ) en çok kullandığımız tekniklerden biridir.
Teknoloji geliştikçe bu gelişmeler pazarlama
faaliyetlerine de yansımış ve bu türk yeniliklerin
önü daha açık hale gelmiştir.
Biz, görsel ile anlatımın pik yaptığı dijital
mecralarda 3D modelleme ile insanları daha
kolay etkimiz altına alabileceğimizi bilincindeyiz.
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3D Modelleme

3D Modelleme

B OY U T K A Z A N D I R .
K A L İ T E L İ TA S A R I M
KAZANDIRIR.
MARKANIN YÜZÜ
OLUR.

3D Karakter
Modelleme
Modellenen karakterler bir bakıma markanın yüzü
olur. Dış görünüşü ile markanızı anlatan, onun
hakkında ipuçları veren bir karakter başarılı bir
modellemenin sonucunda ortaya çıkacaktır. Medya
Baba sizler için maskot/karakter kurgulamasını da
düşünür. 3D karakter modelleme diğer modelleme
süreçlerinden biraz farklı ilerlemektedir. Rigging
denen kemik sistemi ve Skinning denen modelin
kemiğe bindirilmesi ile bütünleşen bir yapıda
oluşturulur.
Karakter modellemek isteğe göre değişiklik
gösteren duruşlara sahip olmakla birlikte konsept
tasarımı (Concept Design) yapılan bir karakter de
modellenebilir. Karakter tasarımı ve modeli, 3D
animasyon film oluşturma evresinde büyük rol oynar.
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Endüstriyel
3D Modelleme
Her sektörde kendisine bir yer bulabilen 3D
modelleme endüstri sektöründe de işleri
kolaylaştırmakta ve sunumların daha ilgi
çekici olmasını sağlamaktadır. 3D modelleme
ile yeni ürün makine parçaları ve makinaların
detayları işlevselliğini karşı tarafa tüm
detaylarıyla aktarılabilir.
Modelleme süreci, endüstriyel modellemesi
yapılacak ürünün bilgilerinin toplanması ve
numune ürünün hazırlanması ile başlar. Ürün
üzerindeki tüm detaylar, 3 boyutlu ortama
aktarılarak ürünün tanıtım videosu için gerekli
doneler hazırlanmış olur.
Dijital alanlarda tasarım ve 3D çalışmalar,
firmanın tanıtımının yapılmasında firmayı ön
plana çıkaran çalışmalardır. Tüm bu çalımalar
Medya Baba tarafından, firmanın ve sektörün
ihtiyaçlarına göre hazırlanır.
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