


Artık zaman değişti…

Yenilikçi ve potansiyeli olan 
fi rmalar büyük ekonomik 
modellere kafa tutuyor.
 
Bu değişim ve heyecanın 
içinde biz de olmak istiyoruz.

Bu yüzden aradığınız iletişim 
çözümleri bizde.

Neden 
start-up 
işleri 
destekliyoruz ?



Tam 35 yıllık bir ajansız diyoruz ama 
aslında kurulalı 7 yıl oldu. 

Neden mi böyle diyoruz?
Çünkü 35 yıllık arkadaşlığımızın bize 
hediyesi prfi t. Dirsek dirseğe, akıl akıla, 
sürdürülebilir bir iletişim hizmeti vermek 
için zevkle, şevkle çalışıyoruz.

 He r birimizin uzmanlığı farklı, bakış 
açıları da, tecrübesi de, bilgisi de…Ama 
her birimizin tek bir hedefi  var, gurur 
duyacağımız işler yapmak. İletişim işi, 
ekip işi. Hele ki sürdürülebilir iletişim.Yeni 
çağın gerektirdiği donanıma, stresten uzak 
bir ortama, keşfedilecek yeni ufuklara her 
sabah hazır bir şekilde uyanıyoruz.

Neden 
prfi t?



Yoyo
Tazedirekt.com
Webnak
Yogauni
Sopsy
Cups On Me
Pembe Bulutlar
Nuuba

Start-up 
Referanslarımız 



 Uzmanlığımızı dünyanın en prestijli 
Halkla İlişkiler ödüllerinden “IPRA 
Golden World Awards” ile tescilledik.

Üstelik de ödülümüzü  start-up iletişimi 
yaptığımız YoYo ile aldık

Dünya 
Klasmanındayız !



Görsel İletişim 
Tasarımı

A’dan Z’ye bütünleşik 
çözümler: ZERO to HERO!

Kurumsal İletişim
Etkinlik ve  P r o jeler
Sosyal Sorumluluk 

Marka Kimliği 
Stratejik İletişim
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» Marka İletişimi
» Marka Kimliği
» Kurumsal Dil

Stratejik 
İletişim



Marka (ma’rka)
1.  İsim, resim veya harfl e yapılan işaret
2. Bir ticari malı, herhangi bir nesneyi 

tanıtmaya, benzerinden ayırmaya 
yarayan özel ad veya işaret

3. Tanınmış ürün, saygın kişi vb

Kavram: 
Markanın üzerinde 
kurulduğu dünya.

Markanın ifade ettiği 
anlam ve bütünlük

DNA: 
Markanın özü.

Tüm bunlar bir araya gelince marka yaşamaya 
başlıyor çünkü kimlik kazanmış oluyor.



» Kurumsal kimlik, marka ve logo tasarımı
» Grafi k tasarım
» Web sitesi tasarımı
» Tasarım ve iletişim danışmanlığı
» Uygulama (app) ve oyun tasarımı
» Video / animasyon
» Sunum tasarımı
» Artırılmış gerçeklik / Augmented reality
» Ekranlı kataloglar / TV in a card

MARKA BÜTÜNLÜĞÜNÜ NASIL 
İFADE EDİYOR?

 Görsel İletişim 
Tasarımı











Kurumsal 
İletişim

Medya İlişkileri
Dijital İletişim

e-pr

Etkinlik ve  
P r o jeler

Ünlü Kullanımı
Etkinlik İletişim

İşbirlikleri

Sosyal 
Sorumluluk 

Kriz Yönetimi
Reklam İletişimi



prfi t markalarını hem 
dijital hem offl ine 
medya ile etkili bir 
şekilde buluşturur.
Nasıl?

Fikir liderleri
» Basın
» Bloggerlar
» Ünlüler aracılığıyla

» Etkinlikler
» İşbirlikleri (win&win)
» Birebir buluşmalar ile

















PR’ın SEO’yu nasıl 
güçlendirdiğinin 
farkındayız. 
İçerik ve online haberler ile markalarımızın 
SEO’suna katkı sağlıyoruz.



2015 yılında şu ana kadar...



Teşekkürler
www.prfi t.com.tr

info@prfi t.com.tr

+90 212 287 67 05


