
Derler ki;
“BEN”

Şeytan’a ait bir sıfattır!





BURAKOPRULU 

tıpkı Mr Muscle gibi;
markaların pazarlama iletişimi 
tıkanıklıklarını anında çözer.



Esas ve net faydası
şirketlerin ürünleri / markaları için

kısa vadede satış artırmak
ve uzun vadede imaj yaratmaktır.



Bu konuda
25 yıllık deneyim, yetkinlik ve 

etkinliğe sahiptir.



Pazarlama ve iletişim 
faaliyetlerindeki aksaklıkları bulmak,
bu aksaklıklara çözümler üretmek,

çözümleri bir strateji ile kurgulamak
hayata geçirmek ve yönetmek

onun için 
hobi seviyesinde bir iştir.



Markalama - Marka Kimliği ve 
Kurumsal Kimlik yaratma 

değişimi /dönüşümü konusunda 
sıfırdan inşa edici ve 

bire bir uygulayıcı uzmandır.



Aynı zamanda
pazarlama iletişimi stratejisti

executive kreatif direktör
marka yaratıcısı ve danışmanı

inovatif fikirbaz
etkici 

patron
kimliklerinin toplamı bir

“reklamcı”dır.



Anadolu’da doğdu, 
Trakya’da büyüdü.



Pazarlamaya halk pazarında
 fark etmeden balık satarak başladı.



Reklamcılığın bir meslek olduğunu 
efsane ajans “3. kuşak”ta anladı.



Çok farklı reklam ajanslarında
çalıştıktan sonra



WPP Grubnun’nun network ajansı
Ogilvy �stanbul‘a katıldı.



Bu ajansta kreatif direktörlüğe
kadar yükseldi.



Tam 6 yıl bu görevde
bir çok büyük markaya hizmet verdi.



Ajanstaki 5 ayrı disiplin ve 
120 kişi ona bağlı çalıştı. 

Aşağıdaki markaların hepsine bu ekip ile 
milyarlık kampanyalar üretti ve yönetti.



Hizmet verdiği markalar ve imza attığı ödüllü efsane kampanyaları











8 büyük konkur kazandı ve
5 büyük yerel markayı 

 “kişisel çabası” ile Ogilvy’ye 
katmayı başardı.



Şahsen
45 Kristal Elma

5 Altın Elma
1 Altın- 2 gümüş Effie

1 Peryon Ödülü 
kazandı.



Daha sonra WPP’nin başkanı
Sir Martin Sorel’e

sinirlendi ve istifa etti.



Büyüdüğü kasabaya, Şarköy’e gitti
bi süre ne yapacağını düşündü.



Sonra döndü ve 
Manual Effect Reklam Ajansı’nı kurdu.



Hürriyet’e tam sayfa reklam verip,

felsefesini sektöre ilan etti.





Bu ilan dünyada ve 
Türkiye’de ilk - tek idi.

Çok ses getirdi ve 
reklamcılık sektörünü karıştırdı.



Kendi ajansı Manual Effect ile 
Türkiye’nin 4 büyük holdingine ve 

küçük büyük bir çok 
farklı markaya hizmet verdi.



Manual Effect ile hizmet verdiği markalar ve kampanyaları



Koç Holding - Bilgili Holding

Bayraktar Holding - Boydak Holding’e

ortalama 5’er yıl kesintisiz hizmet verdi,
markalarının satış ve imajlarını 

yükseltmeyi başardı.



Türkiye Finans Katılım Bankası’na 
5 yıl entegre hizmet verdi.

Başlangıçta 0.2 olan bankanın algısını 
sonuçta 11.6’ya yükseltti.



Arçelik A.Ş ‘ye ait alt marka olan Altus’u
kategorisinde sıçratarak 3. sıraya taşıdı.



ODD Otomotiv Derneği için
“Gladyatör” adında

satış ve iletişim ödülü markası yarattı.
10 yıldır tüm iletişimini yürütmekte.



Coca-Cola için durduk yere
stratejik bir satış kampanyası sundu.
Ramazan harici masaya Coca-Cola’yı 

koyma yöntemini buldu. Satışları 
toplamda % 2,5 arttırdı.



Manual Effect ile hizmet verdiği markalar ve kampanyaları







Manual’de sıfırdan 7 marka yarattı.
6 yerel konkur kazandı.



Konkur ile kazandığı ve değişim/dönüşümünü yarattığı markalar



Arçelik

Beko

Citroen

Marshall

ODD

Betuyab
Belek Turizmciler Birliği

markalarına 
pazarlama ve iletişim stratejisti olarak 

danışmanlık yaptı.



Esra Çoruh
Moda Editörü

Galip Gürel
Diş estetisyeni

Selahattin Dönmez
Diyetisyen

Tarkan
Tarkan Tevetoğlu

Kişisel marka danışmanı
olarak hizmet verdi.



Pazarlama ve satış ile ilgili
konuk konuşmacı olarak bilgi paylaştı.



Gayrimenkul ve inşaat sektöründe
bir çok şirketin projesini sıfırdan markaladı. 



Gayrimenkul şirketleri için; sıfırdan yarattığı marka projeler



Bu marka projelerin isminden başlayarak
tüm kurumsal kimliğini, 

pazarlama & satış kampanyalarını 
ekibi ile başarıyla gerçekleştirdi.



Bir çoğu sektöre damga vurdu ve 
taklit edilemedi.

Marka proje olarak
sektörlerinde fenomen oldular.



5. Levent,

Ucra inşaat
Lush Hotel,

incity

istanblue

Köy

Republica

Platform

marka projeleri

bunlardan bazılarıdır.



Özellikle Serdar Bilgili ile çok yakın çalıştı.
Tüm projelerini sıfırdan markaladı.





Kariyeri boyunca
kişisel portföyü ve kendi ajansı dahil

100’den fazla markayı yönetti 
1000’den fazla kampanyaya imza attı,

3000’den fazla reklam filmi yazdı
yapımını yönetti ve hatta
birkaç tanesinde oynadı.



En son imza attığı başarı;
Havacılık ve Uzay Sanayi TAI’nin 
Temel Kotil başkanlığında açılan 
logo yarışmasını kazanmak oldu.



Burak Köprülü tarafından yapılan ve yarışmayı kazanan logotype 



Daha sonra ilgisi
anlam, algı ve insan beynine döndü.



Nöro Pazarlama ile ilgili
Ünv.’de dersler aldı.



ETK�
adında kendi kitabını yazdı.





Reklamcı - Reklamveren ilişkisindeki
varolan aksaklıkları tespit etti.



Bu aksaklıkların
ticareti tıkadığını düşündü.



Bu nedenle “iletişim hizmeti” konusunda
kendi “Hybrid Sistemi”ni geliştirdi.





Kısaca bu sistem; 
reklamverenin kaotik olarak aldığı ve 

bu nedenle verimsiz olan 
pazarlama iletişimi hizmetlerini 
hızlı, sağlıklı, efektif biçimde 

düzenleme ve yürütme sistemidir.



Dijital

medya

Sosyal 

medya

Medya

PR

Reklam

Organizasyon

Event

lider 

iletişimi

Pazarlama

stratejisi

Reklam

stratejisi

Kurumsal

iletişim

Marka

iletişimi

Pazarlama

iletişimi

iletişim
stratejisi

Sponsorluk



Hybrid Sistem’de;

Pazarlama bir stratejidir ve 

tüm iletişim faaliyetleri
yukarıdan aşağıya doğru

bu stratejinin yansımaları olarak
dengeli bir mimaride yürütülür.



Dijital

medya

Sosyal 

medya

Medya

PR

Reklam

OrganizasyonEvent

lider 

iletişimi

Pazarlama

stratejisi

Reklam

stratejisi

Kurumsal

iletişim
Marka

iletişimi

Pazarlama

iletişimi

iletişim
stratejisi

Sponsorluk



Bu dengeli mimariyi oluşturan 
farklı sistemler bir Platform’da toplanıp

BURAKOPRULU tarafından
düzenli olarak yönetilir.





Platform
pazarlama iletişimi problemlerini tespit eder 

çözümüne yönelik stratejiler geliştirip
etkili yansımalarını yaratır.



Bu sistem ile BURAKOPRULU

yaklaşık 3 yıldır sayısız şirkete 
danışmanlık hizmeti vermektedir.



Alınabilecek riskleri almak,
sıradana karşı cesaretli olmak,
neden olmasın ile başlamak,

birilerine ilham vermek,
yerli markalar yaratmak ve 
global hale dönüştürmek

başlıca misyon ve vizyonları 
arasındadır. 



Ancak
kesin ve net olarak;



Reklamverenin; 
reklamveren olarak kalması gerektiği,

reklam fikri üretmemesi gerektiği,
sadece markanın var olduğu,

kimsenin onun sahibi olmadığı,
bu yüzden sadece markaya 
hizmet edilmesi gerektiği;



Reklamcının da;
sadece ticaretin emrinde çalışması,

ne kendisi, ne müşterisi, 
ne de sektörü için değil, 

sadece hizmet verdiği markası
için fikirler üretmesi gerektiği,

kırmızı çizgileridir.



‹nandığı fikri sonuna kadar savunur,
profesyonelliğine müdahale eden talepleri

asla kabul etmez,
kaliteli hizmet verebilmek için 

çalışacağı profesyonelleri kendisi seçer,
başarı odaklıdır, ucuza gelmesi için 

kaliteden ödün vermez,
deneyime, yeteneğe, işe ve 

emeğe saygı duyulması
olmazsa olmazlarıdır.



Şu sıralar reklamcı olmak isteyen 
herkese bilgi ve deneyimini ücretsiz

aktarmak üzere
“REKLAMCILIĞIN iLKOKULU”

projesini kurgulamakta ve 
ayrıca 

MULTiDiSiPLiNER
kreatif ödül organizasyonu

oluşturmaktadır.



Evli bir kız çocuğu sahibidir,
denize bakmayı,

durup düşünmeyi,
az konuşmayı çok dinlemeyi

sever,
futbol taktisyenliği

yakın dövüş sanatları
kısa film çekme

satranca
yüksek merakı vardır.



Teşekkürler


