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Granada
Medya
KİMDİR?
Biz; canınız sıkıldığında kahve
falınızdaki balığız, trafikte yeşil ışık,
kar yağdığında kupanızdaki tarçınlı
sıcacık salep, bizi bulduğunuzda
sizin için piyango vuran bir biletiz ve
inanır mısınız, sobanın üstünde koku
veren bir mandalina kabuğu gibi
de samimiyiz. Güler yüzlü, hayata
pozitif bakan, eğlenen ve eğlendiren,
profesyonelleşirken dinamizminden
taviz vermeyen kocaman bir ekibiz.

= Çözüm

Granada!

Granada Medya olarak amacımız her
türlü sorununuza tek çözüm olmak!
Sadece ajansınız değil, iş ortağınız oluyoruz.
Karşılaşacağınız riskleri ve yakalayacağınız
fırsatları sizden önce fark ederek, ilerleyeceğiniz
başarılarda, yolunuzdaki engelleri bir bir
kaldırıyoruz. Size alternatif yollar belirliyor,
sorunlarınıza çözümler buluyor, önlemler alıyor ve
zirveye çıkan bu yolculuğunuzda hep omuz omuza
yürüyoruz!

=

Tecrübe
Granada!

= Partner
Tecrübelerimizle ve dinamik
ruhumuzla sektörün lideri olma
yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.

Granada!
En iyi hizmeti vereceğimizden şüphe duymayın.
Burası sizin partner şirketiniz ve işimiz size prestij
kazandırmak!
Sizi yüzünüzde gülümsemeyle ve damağınızda kahve tadıyla diğer
görüşmelere hazırlayarak, profesyonelliğimiz ve samimiyetimiz
arasındaki çizgimize sahip çıkıyoruz. Bu şekilde “samimiyetten
iş yaptıramama” gibi sizi rahatsız edecek bir sorunu, daha
oluşmadan kaldırıyoruz. Çünkü biz insanları tanıyoruz. Oluşabilecek
tehlikeleri hesaplıyor ve bu yönde önlemler geliştiriyoruz. Biz size
hizmet için buradayız.

STRATEJİK
PLANLAMA

Rakipleriniz
güncele uyum
sağlamaya
çalışırken,
siz piyasanın
geleceğini
belirleyeceksiniz.

Sizinle işbirliği içinde
bulacağımız yanıtlar, bizi
zafere götürecek yolları
açacak. Bu sayede markamız
odaklı çalışmalar yapacak, yeni
fikirler ortaya atacak, yazacak,
tasarlayacak, üretiminin her
aşamasıyla titizlikle ilgilenecek,
tanıtacak, anlatacak ve
hedeflerimizi başarıyla
yerine getireceğiz.

Geçmişten günümüze
katettiğiniz yolları
inceliyor, yeni
yol haritalarınızı
çıkarıyoruz.

Bir çalışmanın en önemli noktası geri
dönüşlerdir! Feedbackler alarak
yaptığımız çalışmalarla entegrasyonu
sağlayarak, sizi en iyi tanımlayacak
projeleri ortaya koyacağız!
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MARKA
YÖNETİMİ

Kurumsal kimliğiniz, firmanızın kişiliğini yansıtır ve
markalaşmanız için en önemli adımdır. Firmanızın
logosu, web sitesindeki yazı stili, kullanılan renkler,
dekorasyonu, ambalajı, bunların hepsi firmanın
ruhu ile uyum içinde olmalıdır.
Tam hizmet ajansı Granada Medya, orijinal, açık
fikirli, yaratıcı, seçenekleri mümkün olduğunca
çoğaltan, imkansızı zorlayan tarzıyla ihtiyacınız
olan her şeyi birbiriyle entegre bir şekilde sunar!
Kurumsal Kimlik tasarımlarınızı, sosyal mecra
tasarımlarınızı, ses, web, dijital medya ve görsel
tasarımlarınızı sentezci ve analitik düşünce
tarzımızla yapıyoruz. Yakaladığımız uyumla
rakipleri pistin dışına atıyoruz!

PRODÜKSİYON

Markanızı animasyon videolarla ve dijital reklamlarla
destekliyoruz. Görsel hafızaya yönelik tanıtımlar, çoğu
insan tarafından daha akılda kalıcıdır. Bir fotoğraf eğer
doğru çekilirse, bir sayfalık yazıya eş değerdir. Biz de
bunu göz önünde bulundurarak, ürününüzü kolay anlaşılır
animasyonlarla servis ediyoruz!

tanıtım
Markanızın dijital medya reklamlarını
planlıyor, üretiyor, özenle metnini
hazırlıyor ve yepyeni fikirlerle yoğun
reklam trafiğinde öne çıkmasını sağlıyoruz!
Televizyon dizileri için, radyo reklamlarınız
için jenerik yapıyoruz. Markaların,
televizyon programlarının logo ve açılış
animasyonlarını yapıyor, sponsorlukta
kullanabileceğiniz tasarımlar üretiyoruz!
Aynı zamanda düşlediğiniz video, klip ve
reklam filmlerini gerçeğe dönüştürüyoruz.
Otobiyografik filminizi, yaratıcı
kadrajımızla çekiyor ve sizi unutulmaz hale
getiriyoruz!

Hologram

360° video çekimlerimizle ve hologram
tanıtım tekniklerimizle hayatınıza
sanal gerçekliği yerleştiriyoruz. Ses
tasarımlarımız aracılığıyla, sanal
gerçeklikle tasarlanan videolarınıza
çok daha etkileyici olacak ses
efektlerini de ekliyor, sizin için sanalı
gerçeğe çeviriyoruz.
Farklı Hologram tekniklerimizle
markanızın Türkiye’de daha önce hiç
görülmemiş tanıtımlarına birlikte tanıklık
ediyoruz. Simülasyon çalışmalarımız
ile gerçek hayatta var olan ve olmayan
yer ve olayları 5D olarak bilgisayar
animasyon ortamında gerçeklik ile
bağlantısı kopuyor ve sanal bambaşka
bir dünyada olma hissini yaşatıyoruz.

Sosyal
Medya ve
Dİjİtal
Reklamlar
Markanızın sosyal medya yönetimi, Facebook
reklamları, Instagram reklamları bizde! Kime
ne hızla ulaşacağımızı attık hafızaya, uyguladık
sosyal medyaya. İstediğiniz rakamlara
olabilecek en kısa sürede ulaşmak hiç de zor
değil. Formül: bizde

Markanızın sosyal medya stratejileri ve yönetimi, Facebook ve Instagram
reklamları, Viral Filmlerinizde içerik oluşturma ve yönlendirmedeki
uzmanlığımızı kullanırken markanızın yatırımına katkı sunar ve rakiplerinizden
daha ön planda olmanızı sağlarız.

Fotoğraf Çekimleri

Özel Çizimler

Video Editleme

Grafik Tasarım

Reklam Alanı
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ı
n
a
l
A
m
a
l
k
Reklam
Re
Alanı

=

Reklamını yapmak ve akılda tutmak
istediğiniz ürün veya hizmetin görsel hafıza
yoluyla kalıcılığını arttırmak için kullanılan
açıkhava mecraları aynı zamanda marka
değerinizi artırır. Doğrudan istediğiniz
kitleye ulaşmanız için kullandığımız indoor
ve outdoor mecralarımız: Duvar reklamları,
dergi reklamları, megalight ve billboard, CLP
ve durak reklamları, araç giydirme ve gazete
arası dağıtım.

HİZMETLERİMİZ

Stratejik Planlama
Ar-Ge Hizmetleri: Kurumsal Hedef Analizi, Hedef
Pazar Araştırması, Tüketici Alışkanlıkları
-Arketip Durum Analizi, Kültürel Kodların Kullanımı.
-KSS Analizi
-Paydaş Tanımlaması
-Markaya özel tanıtım stratejileri oluşturma.
Marka Yönetimi
•Marka gelişimi,
•Marka ismi,
•Logo Tasarımı
•Kurumsal Kimlik Oluşturma
•İmaj ve İtibar Yönetimi
•Kurumsal İletişim Danışmanlığı
•Pazarlama
Kreatif Tasarım
TV Programı - Reklam -Tanıtım Filmi -Kamu Spotu Radyo Spotu- Ürün Ambalajı

Prodüksiyon hizmetleri
• Fotoğraf
• Video
• Animasyon
• Film
• Ses- Efekt
Dijital ve Teknolojik Uygulamalar
Dört temel fonksiyonun (Ölçme, Analiz ve Optimize
etme , Raporlama) esas alındığı sistem ile İnternet
Sosyal Medya ve Dijital Pazarlamada tüm etkin
alanları kullanarak stratejinizi oluşturur ve yönetiriz.
•
•
•
•
•
•
•
•

Arama motoru optimizasyonu- SEO Çalışmaları
Sosyal medya yönetimi
Dijital reklamlar
E-Learning
Mobil oyun
Web Sitesi/App Yazılım
Animasyon/ Sunum
Sanal gerçeklik ve Hologram

Viral kampanya tasarımı
Kitap- Dergi- Gazete -Broşür- Afiş- Katalog tasarımı.
Slogan, Senaryo ve Metin Oluşturma

Tanıtım Hizmetleri
Medya Planlama ve Yönetimi
Yazılı ve Görsel Basın/Sinema/ TV/Radyo/ Dijital
yayın kanalları /Sosyal Medya /Outdoor/ Mobildoor
/ Raket (CLP) mecra paketleri oluşturma.

Proje Yönetimi
Markaya özgün yerel, ulusal ve uluslararası projeler
oluşturmak.
Fuar Etkinlikleri
Ulusal ve Uluslararası Fuar Organizasyonlarına
başvuru, planlama , etkinlik yönetimi ve return
değerlendirme aşamalarını planlar ve yönetiriz.
• Kreatif Planlama
• Stant tasarımı
• Promosyon Ürünleri

REFERANSLARIMIZ

