


Temel yönetimimiz;
Müşterinin yanında olmak, en iyi hizmeti vermek, 
onunla beraber işi sahiplenmek ve 
doğru projeyi oluşturmak. İletişim ihtiyacını doğru 
belirleyip en uygun iletişim  çözümünü sunmak.

Amacımız;
Reklam ajansı olarak hizmet verdiğimiz markalarla 
beraber yol almak, ortak başarının 
bir parçası olmak, İnsanların hayatlarına yeni mar-
kalar, yeni detaylar eklemek, hayatın detaylarında 
kendimizi izlemek…

Uzun zamandır sizinle tanışmak için bu anı bekliyorduk. Markanıza 
ve işinize ne kadar önem verdiğinizi biliyoruz. Ancak biz sizinle aynı 
yöne bakmıyoruz. Biz tüm yaratıcı düşüncelerimiz ile konuya daha 
önce hiç görmemiş gibi bakıyor, her yanıyla inceliyor vekendimizi siz-
inle dolduruyoruz. Kısacası biz bakmıyor, görüyoruz. Geçici bakışlar 

Akılfikir Creative
ne yapar ?

Reklam Ajansı
tasarım,

İşimiz akıl, fikir...
Akılfikir Creative, 2010 yılından bu yana bir çok köklü 
kuruluşun kurumsal iletişim çözüm ortağı olmayı 
başarmış, geleceği tasarlamayı ilke edinmiş bir tam 
hizmet reklam ve mimari ajansıdır.

Reklama dair ne varsa...
Öncelikli adımımız, marka ihtiyacını doğru belirlemektir. 
İhtiyaçlar doğrultusunda uygun stratejiler geliştirir, 
konumlandırmayı oluşturur, tasarlar ve markalara özel 
yol haritası çıkartırız. Marka değerini sağlamlaştıran 
sonuç odaklı fikirler geliştiririz. Trendler ve yeni mecraları 
kullanarak markayı hedef kitlesi ile buluşturuyoruz.

 MARKA OLUŞTURMA

 LOGO & KURUMSAL KİMLİK

 REKLAM TASARIMI

 TANITIM KATALOGLARI

 DERGİ - BROŞÜR - İNSERT

 KURUMSAL EVRAKLAR

 REKLAM AJANSI

 GRAFİK TASARIM

 MARKA İMAJ

 SOSYAL MEDYA

 İLETİŞİM - MEDYA DANIŞMANLIĞI

 MİMARİ HİZMETLER



Marka İmaj, İletişim
sosyal medya

Matbuu Hizmetler
tasarım,

Sektöründe lider markalar...
Tüketici gözünde güvenilen bir marka olmak için 
önce yerelde sonra ise ulusalda bilinen bir marka 
olmak gerekir. Markanızın imajını firmanıza yakışır 
şekilde oluşturuyor, Medya ve Sosyal Medya’da takip 
edilen güçlü bir marka haline dönüştürüyoruz.

Kurumsallığı ön planda tutar...
Tüm ticari firmalarının ve kamu kuruluşlarının ihtiyaçları 
olabilecek basılı reklam ve tanıtım ürünlerinden kurumsal 
kimlik çalışmalarına, ambalaj ürünlerinden matbu 
evraklara ve tasarımlarına kadar tüm 
ihtiyaçlarınızı karşılıyoruz

 KURUMSAL EVRAKLAR

 DERGİ - KATALOG

 BROŞÜR - AFİŞ

 KATALOG -  İNSERT

 KURUMSAL EVRAKLAR

 AVUKAT DOSYASI

 KARTVİZİT

 MARKA KONUMLANDIRMA

 İMAJ YÖNETİMİ

 HEDEF KİTLE ANALİZİ

 DİJİTAL STRATEJİ

 SOSYAL MEDYA DA VAR OLMA!



Mimari Hizmetler
mekan tasarımı,

İnlife
magazin,

İnce detaylar, farklı mekanlar...
Herkesin çalışmayı hayal ettiği kaliteli ofis ve iş 
alanları tasarlayarak sektörde fark edilmesini sağlamak  
kurumsal yapısıyla gözde mekanlar yapıyoruz .

Şehrin en popüler dergisi...
İnegöl sınırları içersinde gelir ve eğitim seviyesi yüksek 7’den 
77’ye herkes için hazırlanan 45 günde bir  yayınlanan maga-
zin ve yaşam dergisidir.   600’e yakın özel abonesine kurye 
yoluyla tamamen ücretsiz gönderilen dergimiz, Özel hasta-
neler, Bayan Kuaförleri, Bankalar, Mobiliyum AVM, Oteller, 
İnegöl A.V.M de ve Şebboy Caddesinde bulunan kafeterya-
lar, Pastaneler ve Sağlık kuruluşlarına kurye ile ücretsiz olarak 
dağıtılmaktadır. Özel Jelatin ambalajıyla, dağıtımı yapılan 
inlife  toplam 2.000 adet basılmaktadır.  Gerek içeriği, gerek 
ise özel röportajlarıyla adından söz ettiren İnlife, Şehrin en  
popüler ve rakipsiz yayınıdır.

 OFİS TASARIMI

 MAĞAZA TASARIMI

 YERLEŞİM PLANI

 akilfikir 
.com

Tıklayın, bir adım önde başlayın!

Akilfikir.com’da neler var, Akılfikir size ne vaad ediyor ?

İstediğiniz güne ve saate randevu oluşturabilir, 
zamanlama planınızı oluşturabilirsiniz.

Reklam fikirleri edinebilir, firmanızı şaha kaldıracak 
reklam projelerini kolayca inceleyebilirsiniz.

İş fikirleriniz bizim için önemli, Sıradışı iş fikirleri, Melek 
yatırımcılarımızla buluşturuyor,  fikirlerinizi hayata geçiriyoruz.

Şehrin en popüler dergisi İnlife Magazin’e ücretsiz abone 
olabilir, Yeni sayımızı anında edinebilirsiniz...



 akilfikir 
.com

Adliye Sarayı Yanında,
Sandalcı İşhanı’nda  info@akilfikir.com


