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Hizmet verdiğimiz kurum ve firmaların,
görsel ve kurumsal kimliklerini oluşturur,

hedef kitleye ulaşmada
uygulanacak adımları belirler,

gerekli çözümleri üretir
ve müşterileri adına uygular.

HAKKIMIZDA

Müşteri memnuniyeti ve devamlılığının sağlanması
firmamızın en önemli prensiplerindendir.

Bunun için en iyi kalite ve hızlı çözümler sunmaktayız.

NCT Medya & Marketing, markaları pazar içinde farklılaştırmak,
doğru mesajı hedef kitleye etkili şekilde

ulaştırmak ve bunun için gereken her türlü hizmeti sunmaktadır. 

Doğru stratejiyi yaratıcı fikirler ve müşterilerimizin
ihtiyaçlarını profesyonel kadro ile karşılamaktayız.



“Müşteri memnuniyeti ve devamlılığın sağlanması firmamızın en önemli prensibidir.
Bunun için en iyi çözümleri, sizin için hızlı bir şekilde üretmekteyiz”.

MİSYONUMUZ,
Müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına, hedefe odaklanmış,

uzun vadeli çözümler sağlamaktır.

VİZYONUMUZ,
Teknolojinin tüm imkanları kullanılarak ve denenerek kanıtlanmış yöntemleri

müşterilerimizin yararına uygulamak,  kuvvetli bir perspektif  ile hizmet

verdiğimiz firmalara daha güçlü ve karmaşıklıktan uzak bir iş yapısı geliştirip,

ileriye yönelik çalışmalar sonucunda sektörlerinde rekabet avantajı sağlamaktır...



Uzun ve kaliteli bir çözüm ortaklığı için…
Sizin için çalışır, sizin için üretir, sizin için uygular...�

•Global ve lokal bilgi birikimi,

•Büyük markalarda uzun süreli
   deneyim kazanmış bir ekip, 

• Terzi işi çözümler,

• Yüksek düzey ilgi,

•Hızlı hareket edebilme becerisi 

•Dijital, teknoloji ve e - ticaret
    konusunda yüksek bilgi düzeyi
    ve deneyim 

•Benzersiz satın alma gücü,

www.nct.com.tr

arayan reklamverenlerin
tercihiyiz. 



MEDYA PLANLAMA ve İLETİŞİM PLANLAMA ANLAYIŞIMIZ
Değişen medya ortamı yeni beceriler gerektiriyor

TV, Basın, Radyo, Dergi, 
Sinema, Açıkhava, 

Banner,Mail gönderimi, SEM,  
Mağaza içi tanıtım 

Broşür, katalog, web 
siteleri, mikrositeleri, 

sosyal medya sayfaları 

WOM, Facebook, 
Twitter, Digg, YouTube,  
Flickr, blog ve forumlar 

POTANSİYEL MÜŞTERİLER MEVCUT MÜŞTERİLER HAYRANLAR 

Satın alınan Sahip olunan Kazanılan 



Kendi geleceğini düşünen bir markanın
"bugünkü " iletişim planlama anlayışı ne olmalı?   

Tüketici  trendleri ve satın alma yolculuğunu iyi anlayıp, bu doğrultuda ürün / hizmet geliştirerek
doğru temas noktalarında gerçek zamanlı iletişim yapan markalar geleceklerini sağlama alacak.  

Çoklu mecra Kuvvetli içerik
sahibi 

Akılda kalıcı
(Marka hikayesi) 

İnteraktiviteyi
tetikleyen 

Sürekli ve
sürdürülebilir

Tüketicinin 
yakınında

Marka elçileri 
yaratan

Birebir hedefleyen
ve gerçek zamanlı 

Data ve
performans bazlı 

Karlılık ve
ROI'ye odaklı 



Medya planlama yolculuğumuz: Relationship Media  
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ÇÖZÜMLEMEK 
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ÜRETMEK / YARATMAK  
HAYATA GEÇ�RMEK 

� �L��K� HAR�TASI �  



Teknolojiye sürekli yatırım yapıyoruz

Daha akıllı kararları, daha hızlı almamızı sağlayan teknoloji yatırımlarımız 



Pazardaki gözleriniz, elleriniz ve sesiniziz

Pazarı sektörel dernekler ve mecra sahipleriyle iyi ilişkiler sayesinde yönlendirmek
Yeni gelişmeler konusunda ilk ağızdan ve hızlı bilgi alarak iş ortaklarımızla anında paylaşım

Mecra sahipleri ile mükemmel ilişkiler • Pazarda üstün temsiliyet • Pazarın doğru okunması ve yorumlanması   



Değerli zamanınızı, enerjinizi ve paranızı koruyoruz

Entegre iletişim sürecini iş ortaklarımız adına koordine ederek zamanlarını,
enerjilerini ve sonuç olarak paralarını korumalarını sağlıyoruz.  

İş ortaklarımızın tüm iletişim ihtiyaçları için açık kaynak modeli ile çalışmak



NELER YAPARIZ

GÖRSEL TASARIM

INDOOR & OUTDOOR

MEDYA SATIN ALMA

REKLAM MECRALARI

WEB & MARKETING

PROMOSYON



Logo Tasarım

Broşür

Billboard Tasarım

Flyer Tasarım Slogan Sahne Tasarım

Afiş Tasarım

Katalog Konsept Tasarım

Kurumsal Kimlik 

görsel tasarım



Tabela Sistemleri Cephe Kaplama

Yönlendirme Levhaları

Display Ürünler Fuar Standı Uygulama

Dijital Baskı Çözümleri

Stüdyo Tasarım & Uygulama

Araç Giydirme

indoor & outdoor



Televizyon

Radyo Inflight Magazine

Alışveriş Merkezleri

Havalimanları

Outdoor & Indoor

Pr Hizmetleri

Dergi Gazete

medya satın alma & reklam mecraları



Web Tasarım Sosyal Medya

Google Adwords CEO

Sosyal Medya

Mobil Marketing Alan & Hosting Hizmetleri

Internet Reklam  Alanları

E-mailing

web & marketing



Kalem Ajanda Anahtarlık

Saat Bloknot Takvim

USB Bellek Şapka

Tüm Promosyon Malzemeleri

promosyon



www.edmedya.com.tr

İŞLERİMİZDEN BAZI ÖRNEKLER



görsel tasarım uygulamaları



görsel tasarım uygulamaları



görsel tasarım uygulamaları



fuar stand tasarım & uygulama



fuar stand tasarım & uygulama



sahne tasarım & uygulama



tabela sistemleri & uygulama



özel tasarım & uygulama



display ürünler tasarım & uygulama



medya &reklam mecraları



web & marketing uygulamaları



promosyon malzemeleri



parlak fikirler,  yaratıcı  çözümler. . .
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