
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.  



Her markanın 
bir varoluş nedeni vardır;

Manual Effect’te bir markadır ve
varolma nedeni ”etki”dir.

Sadece yaratıcı değil 
aynı zamanda etkili işlere de 

imza atmak için varız.
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Etki bizim “çıktımızdır,
müşterilerimiz ve markaları için 

onlara verdiğimiz hizmetin 
bir sonucudur.



Etki - tepki yaratır,
imaj ve satışı artırır,

markalaştarır



Başarımızın en büyük sırrı
yaratıcı ve stratejik

“orijinal satış konumlandırması”
cümleleri yaratmamızdır.



Uniq Sales Positioning

yaratıcı ve stratejik
“orijinal satış konumlandırması”



KONUMLANDIRMA

PAZAR

Uniq Sales Positioning

ÜRÜN / HİZMET / MARKA

HEDEF KİTLE

Uniq Sales Positioning

Pazarlamada iki büyük
“orijinal satış konumlandırması”

vardır ve biz aynı anda ikisinde de 
çalışacak UPS’yi buluruz.



işte size katagorisinde 
pazar payını artırmış, 

daha çok satmış,
kısa sürede markalaşmış 

bir kaç başarılı olmuş 
işlerimizden örnekler.



Kaçıyorum
senden
‹stanbul!

Uniq Sales Positioning





http://www.youtube.com/watch?v=lCcvGn3Ac8M



Finansör’le
daralmayın
ferahlayın

Uniq Sales Positioning





https://vimeo.com/94331922
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Uniq Sales Positioning



https://vimeo.com/376758864





CocaCola’sız
yemek

yemezler...

Uniq Sales Positioning





https://www.youtube.com/embed/xcoO_VA7qCA
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gibi

banka

Uniq Sales Positioning







Ho ho ho

erken
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Uniq Sales Positioning





https://vimeo.com/150780862



https://www.youtube.com/embed/ http://vimeo.com/ http://youtu.be/y5_wbNfT5EA?

http://www.youtube.com/watch? http://www.youtube.com/watch? http://youtu.be/

http://youtu.be/ http://www.youtube.com/watch? http://youtu.be/

Aşağıda imza attığımız bir çok reklam 
filminden örnekler bulunmaktadır.

iyi seyirler...





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 logo sunarak 
kazanılan yarışmanın akabinde; 

ayrıca logonun hikayesini 
anlatan bir film ve 350 sayfalık 

“Kurumsal Kimlik” 
çalışmasına da imza atmıştır.



















ODD Distrübitörleri Derneği’ için
“GLADYATÖR” isminde bir “ödül 

törenini” markası yaratıldı.
�sim babası olarak imza attığımız 

bu ödül markası için;
kurumsal kimliğinden başlayarak 

tüm iletişimine yönelik çalışmaları; 
tam 11 yıldır kesintisiz olarak 

yapılmakta.







Bir reklam ajansı
yaptığı en son iş kadardır.

Bu nedenle yaptığımız
son işimizi görmek ve

hikayesini dinlemek isterseniz 
form doldurunuz.



Teşekkürler


