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.

Biz, Tasarım, Prodüksiyon, Yazılım ve Sosyal
Medya Yönetimini tek çatı altında toplayan
entegre dijital reklam ajansıyız. 8 yıl önce
başladı hikayemiz. Adımızı ‘’bir babanın
evladını sahiplenmesi, ona göz kulak
olması içgüdüsünden’’ aldık. Yönetim
stratejimiz temelinde sadakat, aidiyet
ve güven var. Her geçen gün değişen,
yenilenen dijital dünyaya ayak uyduruyor
ve nitelikli projeler üreterek, sektöre dair ilk
adımları atıyoruz. Kurulduğumuz günden
beri bir ‘baba’ gibi markalarımıza bakıyor,
onları dinliyor, anlıyor ve dijital mecralarda
en iyi şekilde temsil ediyoruz. Dijitalde
markanızın gözü kulağı oluyoruz
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M E D YA B A B A
İÇİNDEKİLER
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REKLAM
KAMPANYALARI

SOSYAL MEDYA

48

GRAFİK TASARIM

26

PRODÜKSİYON

56
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PRODÜKSİYON

20
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YAZILIM GELİŞTİRME
UI/UX TASARIM

3D MODELLEME

YAZILIM
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M E D YA B A B A

TA N I R

Strateji̇k
Planlama
ve Konumlandırma
KİMDİR?

Ta n ı r + İ ç e r i k Ü r e t i r = T A N I T I R
Görsele Döker / Görselleştirir
Analiz Eder / Aksiyon Alır
K u r g u l a r / S e s Ta n ı m l a r
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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 tüm sosyal mecralarda tanıtımı
gerçekleştiriyoruz. İyi planlanan strateji ile
markalarımızı rakipleri arasından kolayca
sıyrılacak şekilde konumlandırıyoruz.
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İÇERİK ÜRETİR

TA N I T I R

İçerik
Yönetimi

Reklam
Yönetimi

Grafik tasarım ve prodüksiyon destekleriyle iyi ve
kaliteli içerikler oluşturarak markalarımızı
rakiplerden bir adım öteye taşırız.

Sosyal medya ekibi olarak markalarımızdan reklam
bütçeleri alarak hedef kitle odağında
hangi lokasyonlarda var olmanız gerektiğini tespit
edip sponsorlu reklam yönetiminizi
yapıyoruz. Böylelikle markanızın milyonlara
ulaşmasını sağlıyoruz.

Dijital dünyada
markanızı
temsil ediyoruz.

Doğru Hedef Kitle
Doğru Etkileşim
Dijital dünyada, doğru hedef kitle kontrolü sağlayarak,
markanın içeriğine yönelik olumlu geri dönüşler
alarak markanın bilinirliğini arttırıyoruz.

Kolay Erişim
Hızlı Yayılması
Ölçümleme Kolaylığı
Gözlemlenebilir Olması
Hedef Kitle Kontrolü
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A K S İ YO N A L I R
ANALİZ EDER

Analiz ve
Raporlama
Periyodik olarak markalarımıza sosyal medya
etkileşimleri hakkında sunduğumuz raporlarda
takipçi sayıları, dönemsel artışlar, etkileşim oranları,
yayınlanan içerikler, ulaşılan takipçiler,
aktif kullanıcı, kullanıcı demografik bilgileri, sayfa
görüntüleme istatistikleri başlıklarına
detaylı olarak yer veriyoruz.
Raporlama sonrasında elde edilen verilerle iş
ortaklarımıza verdiğimiz hizmeti sunarken;
sonuçtan elde edilen geri bildirimlerle hem kendimiz
hem de markalarımız için yol haritası
oluşturuyoruz.

Sosyal
Ağlarda
İtibar
Yönetimi
Doğru Marka Yönetimi ile İtibarın Güçlendirilmesi
Dengeli Paid-Earned Stratejisi
Risk Yönetimi
Açık ve Yakın İletişim
Doğru, Değerli İçerik Üretimi ve Diyalog Yönetimi
Dayanışma ve Güçlü Karar Mekanizmaları ile Hataları En Aza İndirme
Sosyal Medya Takibi, Raporlaması, Analizi, Stratejik Yönetimi
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Şimdi
Reklamlar!
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HER ŞEY BİR
H İ K AY E İ L E B A Ş L A R ,

İLK ÖNCE
LOGO!
Etkileyici ve unutulmaz bir logo, marka kimliği oluşturmak için temel
yapı taşlarının başında gelir. Biz Medya Baba olarak önce logonuz ile
özgün bir marka kimliği oluşturmanızı sağlıyoruz.

Kişilik kazandırır
İmzaj oluşturur
Özgünlük katar
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MARKA
İMAJINIZ
İÇİN
DEĞER!
Her geçen gün marka sayısı artıyor, sektörünüzde sizinle aynı
işi yapan rakiplerinizden sıyrılmanız için kurumsal kimliğiniz
önem taşıyor. Markanıza bir karakter oluşturmak, renginizi
belli etmeniz için imaj şart.

Müşterilerinize
Doğru Mesajı
Verebiliyor
musunuz?
Rekabet ile başa çıkmak ve potansiyel müşterilerin
dikkatini markanıza çekmek için grafik tasarım
ekibimiz ile markanızın mesajını hedef kitleye etkili bir
şekilde iletmenizde aktif rol oynarız.

MÜŞTERİLERİNİZİ
MARKANIZ HAKKINDA
DÜŞÜNMEYE
İKNA EDİYORUZ!
İzleyicilere yaptığımız ilk izlenim, dikkatlerini çekmek!
Görsel hafızada 3 saniye kuralına göre kişiyi etki altına
almak ilk hedefimiz. Profesyonel çalışmalarımız ile
potansiyel müşteriler üzerinde iyi bir izlenim bırakırız,
bu da müşterilerin sadık müşterilere dönüşme
sürecine katkıda bulunur.
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Tasarımlarımız yaptığımız
işin merkezini oluşturur!
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M E D YA B A B A

PRODÜKSİYONDA
NEDEN
MEDYA BABA?

Reklam filmi, kurumsal tanıtım
filmi, imaj tanıtım filmi, animasyon
filmi, sosyal medya videoları,
havadan görüntüleme
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Reklamlar, marka imajını yükselterek marka
bilinirliğini sağlayan video çekimi çalışmalarıdır.
Medya Baba olarak markanıza reklam
çalışmalarınız için senaryo, teknik ekipman,
çekim
hizmeti, post prodüksiyon hizmeti ve dijital kurgu
hizmetleri sunuyoruz.
Reklam fikrinin hayata geçirilmesi için verilen
hizmetler arasında; senaryo yazısı, cast
oyuncu organizasyonları, dijital kurgu, grafik ve
animasyon hizmetleri de bulunmaktadır.

Her reklam
markanın
kimliğine yapılan
uzun vadeli bir
yatırımdır.
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TA N I T I R

MARKANIZI
ÖNE ÇIKARMAK İÇİN
NELER YAPIYORUZ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İnteraktif videolar
Mikro video içerikler
3B videolar
Müşteri deneyimi videoları
Etkinlik videoları
Kurumsal tanıtım videoları
Sanal etkinlik videoları
Sosyal medya videoları
Reklam filmi
Animasyon film
Drone hizmeti

Her reklam
markanın
kimliğine yapılan
uzun vadeli bir
yatırımdır.

B OY U T L A N D I R I R

3. Boyutu
Keşfet!

3D Modelleme
3D modelleme nedir?
Canlı ve ya cansız var olan veya hayal edilen bir
cismin 3 boyutlu (en, boy ve derinlik
algılarıyla) tasarlanması

Neden 3 boyutlu modelleme?
Detayları net görebilmeyi sağlar,
Hayal edilen tasarımları 3 boyutlu olarak görebilme
imkanı sunar.
Gerçek nesnelerin 3 boyutlu olarak yeniden
yapılmasını sağlar.
Çizgi film, animasyon gibi video içeriklerinin
oluşturulmasını sağlar.

3. Boyutta Bizi Neler Bekliyor?
Markalar Konuşuyor: 3 Boyutlu Karakter Modelleme
Karakter modellemeleri, reklam kampanyaları, oyun
tasarımları, animasyon gibi alanlarda
kullanılabilen, duyguları karşı tarafa aktarabilen,
konuşabilen marka tanıtım araçları olarak
önümüze çıkar.

Ürün Fotoğrafında
Bu Detayları Yakalayamazsınız:
3 Boyutlu Ürün Modelleme
Ürün modellemeleri, reklam kampanyaları, katalog,
web sitesi gibi alanlarda ürünlerin
fotoğraftan daha iyi bir kalitede ve tüm detaylarını
ayrıntılı bir şekilde gösterilebileceği bir
çözümdür.
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Kemerlerinizi bağlayın,
uçuşa geçiyoruz!
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M E D YA B A B A

Firmanızın
dijitaldeki
yüzü
Seo (Arama Motoru Optimizasyonu) Uyumlu
Özel Web Sitesi
Kullanımı Kolay Yönetim Paneli
Kurumsal Web Tasarım
Özel Tasarım Web Sitesi
Mobil (Responsive) Web Tasarım

Ya z ı l ı m g e l i ş t i r m e ,
web tasarım hizmetleri
UI/UX design
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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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GELİŞTİRİR

Yazılım Geliştirme
Aşamaları
Analiz

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.
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 tasarımlarımızda marka detayları ve derin
bir görsel algı çerçevesiyle sizlere markanız için kaliteli bir
web servis hizmeti sunmak için buradayız.
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Müşterinin ihtiyaçlarının belirlenerek internet
üzerinde hangi mecralarda bulunması
gerektiğine karar verilir. Tasarımsal analizler ve
ihtiyaca yönelik geliştirmeler derlendikten
sonra müşteri onayına sunulur.

Tasarım
Analiz aşamasında elde edilen dönütlerin
sadeleştirilerek müşterilerin istekleri
doğrultusunda özel arayüzün çizilmesinden
oluşmaktadır.

Geliştirme
Tasarımsal süreçten sonra yazılımın doğası gereği
kodlama olayının gerçekleştiği aşamadır.
Hem arayüz hem backend dediğimiz ön ve arka
kısımlar kodlanarak bir ürün elde edilir.

Test
Yazılan web sitesinin sayfaları, formlar, aklımıza
gelebilecek bütün butonlar, veri girişleri kontrol
edilir. Mantıksal hatalar tespit edilir. Kısa bir stres
testi yapıldıktan sonra müşteriye teslim edilir.

Teslim ve Bakım
Web sitesi müşteriye teslim edilir. Teslim
sonrasında yapılan sözleşme gereği 6 ay veya 1
sene bandında müşteriye bakım desteği sağlanır.
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M A R K A L A R I N D İ J İ TA L B A B A S I

www.medyababa.com
/medyababa

