




Profesyonel tasarım anlayışı temel amacımızı oluştururken, diğer 
hizmetlerimizde bu anlayışla size yansıtılmaktadır. Doğru hedefler 
belirlerken bu hedefler doğrultusunda prensiplerimizle ilerlemekte 
olan tasarım ve reklam ajansıyız.

İyi bir tasarımın etrafında, 3600  tanıtım hizmetleri sunmaktayız. İyi bir 
tasarım anlayışının üstüne kreatif ve dijital hizmetler sunmaktayız.

Bize danışanların en temel tasarım ihtiyaçlarından bütün beklentile-
rinin tek bir yerden yönetilmesini ve bunu en iyi şekilde planlaması 
yürütülmesi ve uygulanması aşamasında profesyonler hizmetler bü-
tünü deneyimi yaşatmaktayız. 

Kurumsal



profesyonel tasarım
Profesyonel tasarım anlayışı ile tasarımın gücüne inanarak

istenilen hedeflere ulaşmaya çalışıyoruz. İyi tasarımın gücü ile
verilen hizmetlerimizin kalitesini en üst seviyeye taşımaktayız.



web tasarım
Kurumsal kimlik anlayışınıza uygun, kullanışlı sizi doğru ifade 
eden modern ve ihtiyaçlarınıza uygun web hizmetleri sunuyoruz.



markalaşma
kurumsal danışmanlık

Markalaşma, pazarlama ve iletişim metotlarından oluşmuş bir 
uygulamalar bütünüdür. Marka ismi, kurumsal kimlik

içerik stratejisi, metin yazarlığı gibi konularda yanınızdayız.



dijital medya
E-ticaret siteleri, google adwords, google adsense, seo opti-
mizasyonu, gibi digital mecra konularında teknik destek ver-
mekteyiz. Ayrıca sosyal medya stratejilerinizi geliştiriyor, dijital 
dünya ile bağınızı güçlendiriyoruz.





kreatif çözümler
Biz iyi tasarımın gücüne inanıyoruz. Profesyonel tasarım anlayışı ile ha-
reket ederken sunulan hizmetlerin her birinde bu anlayış ile sizi farklı bir 
noktaya taşıyacak kreatif çözümler sunuyoruz.



kurumsal web tasarım
Firmanızı doğru yansıtmanız gereken en önemli mecralardan biri dijital 

ortam ve kurum web tasarımınızdır. Biz sizi doru yansıtan ve en iyi biçimde 
kendinizi ifade eden kurumsal web tasarım çözümleri sunuyoruz.



e-ticaret sistemleri
İnternet üzerinden satış yapabileceğiniz güvenilir ödeme yöntemleri
satış odaklı stratejiler butik ya da büyük ölçekli modern e-ticaret
siteleri ve buna bağlı işinizi kolaylaştıracak sistemler sunuyoruz.



dijital pazarlama
Gelişen digital platformlarda güvenle yerinizi almanız ve daha fazla hedef 

kitlenize ulaşılmasında digital pazarlama konusunda bu tekniklerin aktif ve 
verimli kullanılmasında sizin yanınızdayız. 



sosyal medya
Daha geniş kitlelere daha aktif, daha verimli kullanıcılara ulaşılması fir-
manızın kurumsal, tasarımsal olarak bütünlük içersinde bütün sosyal 
medya konularında hizmet vermekteyiz.



baskı & promosyon
Baskılı ürünlerinizin baskı öncesi doğru hazırlanması ve yönetilmesi konu-
sunda tecrübelerimize güvenebilirsiniz. Promosyon ürünlerimiz ise sizi her 

zaman hatırlatan ve müşterilerinize verdiğiniz değeri arttıran ürünlerdir. 



mutlu markalar
Yaptığımız ve yapacağımız her iş bizi heyecanlandırıyor. Bu yolda bizim
ile yürümeyi seçen bazı mutlu markalarımız...

nirodha
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