
Bu sunum, tüm ekleri de dahil, gizli bilgiler içermekte olup, içindeki fikri hak konusu içerik; Manual Reklam Ajansı’na ait olup; 
bunların izinsiz ve/veya amaca aykırı kullanımı halinde Manuel Reklam Ajansı’nın maddi ve manevi tazminat hakkı saklıdır.  



Dikkat:
Birçok reklam ajansı; minicik bir temas ile 

markaları “müşterimiz” diye lanse etmektedir.
-

2010 yılından beri;
temas kurduğumuz yüzlerce şirket

kurum ve marka var.
-

Bu nedenle;
Aşağıda gerçekten hizmet verdiğimiz 

markaları göreceksiniz.



Ajansımız tam 5 yıl kesintisiz olarak 
Türkiye Finans Katılım Bankası’na hizmet vermiştir.

Bankanın kurumsal kimliğinden başlayarak
tüm iletişimine yönelik çalışmaları tek tek üreterek

bankayı rakiplerinden ayrıştırmış ve hem imaj hem de 
satış olarak büyük bir sıçrama kaydetmiştir.



Arçelik A.Ş’nin açtığı 2 aşamalı konkur sonucunda
6 ajans arasından seçilerek kazandığımız ve 
tam 3 yıl kesintisiz olarak hizmet verdiğimiz 

Altus beyaz eşya markasının 
logosundan başlayarak tüm iletişim stratejisini ve 

yaratıcı kampanyalarını ürettik.
Markanın pazardaki payını yükselterek

katagoride 3. sıraya yükselttik.



Türkiye’nin en büyük 5 holding’e ve sahip olduğu markalara
kesintisiz 5’er yıl hizmet vererek tek sorumluşu olarak çalıştık



Aşağıda 5 büyük holding’e ait ajans olarak 
en az 3’er yıl sözleşmeli biçimde

hizmet verdiğimiz alt markaları bulunmaktadır.



Ayrıca; kendi sektörünün tek ve en bilinir markalarından 
bir çoğuna sözleşmeli olarak hizmet verdik. 

Aşağıda bu markalar bulunmaktadır.



Ajansımız özellikle “inşaat ve gayrimenkul” sektöründeki
en büyük şirketlerle de uzun soluklu olarak çalışmıştır.



Aşağıda bu şirketlere tamamen ajansımız tarafından “sıfırdan kurgulanmış”
logosundan başlayarak tüm iletişim stratejisini ve yaratıcı kampanyalarını ürettik.

Projelerin lansmanlarını gerçekleştirdik ve kısa sürede 
marka proje olarak tüketilmelerini sağladık.



Bunlar ile beraber ODD Distrübitörleri Derneği’ için
GLADYATÖR adında bir “ödül törenini” markası yarattık.

�sim babası olarak imza attığımız bu ödül markası için;
kurumsal kimliğinden başlayarak

 tüm iletişimine yönelik çalışmaları; 
tam 11 yıldır kesintisiz olarak yapmaktayız.



Manual Effect 
Havacılık ve Uzay Sanayi; TAI’nin 

Temel Kotil başkanlığında açılan logo yarışmasını kazanarak 
gurur verici bir başarıya imza atmıştır.

Sadece 1 tane olarak aşağıdaki logoyu sunarak 
kazandığı yarışmanın akabinde; ayrıca logonun hikayesini 

anlatan bir film ve 350 sayfalık “Kurumsal Kimlik” 
çalışmasına da imza atmıştır.



Ayrıca 11 yıl boyunca
hizmet verdiğimiz katkıda bulunduğumuz

kurum ve markalar aşağıdadır.


