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Tek yerden 360 derece entegreli pazarlama iletişimi

Dozajans; hedef kitle ile marka arasındaki sinerjiyi en doğru iletişim kanallarıyla oluşturup, en doğru dozajı belirler. 
Aralarında güçlü bir etkileşim yaratıp, markayı hedef kitle ile vazgeçilmez bir bütüne dönüştürür. 
Marka ve kurumların ihtiyaç duyduğu tüm iletişim çalışmalarını hem geleneksel hem de dijital kapsamda ele alarak 
tek bir çatıdan en hızlı şekilde hedefe ulaştırır. 360 derece tam hizmet ajans deneyimini yüksek dozda sunar� 
Çünkü bu Dozajans; Yüksek Dozajlı Reklam Ajansı ve Birlikte Yaratma Çatısı�

Bir Doz Al ©



Haydi bir fikri parça pinçik edelim. Bilinen tüm doğruları değiştirelim.
Hikayene güven. Büyük fikirlerin tek bir formülü yoktur ama entegreli
pazarlama iletişimi vardır. Bu çatıda hikayeni birlikte yaratalım.



Walter Benjamin

Bizim uyanık bilincimiz, yer altına inen gizli geçitlerle, 
görünmeyen ama rüyalara açılan kapılarla dolu bir ülkedir.

Walter Benjamin



NTILIBAĞLA
Markalar Yaratıyoruz



Sosyal medya yönetimi, içerik üretimi, dijital reklam 
satın alımları ve süreç takibi, analizi ve raporlaması, 
dijital mecralar için video ve fotoğraf prodüksiyon 
hizmetleri, web sitesi tasarımı ve yazılımı, e-ticaret 
yazılımı, mobil uygulama ve/veya mobil ve masa 
üstü tasarım ve yazılımları.

DiJiTAL MEDYA





GELENEKSEL MEDYA
Televizyon, radyo, gazete, dergi ve outdoor vb. 
mecra hedef kitle belirleme ve analizi, medya satın 
alımları, medya planlaması, bütçe planlaması ve 
süreç   yönetimi ve raporlaması.





BASKI VE ATÖLYE
Eğitim, fotoğraf ve ses stüdyosu. Kartvizit, katalog, 
broşür vb kurumsal kimlik materyalleri tasarım ve 
baskıları. Promosyon malzemeleri ve kişiselleştirilmiş 
baskılar. İç mekan ve dış mekan tasarım, baskı ve 
ışıklı/ışıksız tabela uygulamaları. Billboard ve raket 
başta olmak üzere tüm outdoor baskı ve uygulama-
ları, folyo baskı, dış duvar giydirme, hastane, otel, okul 
AVM vb.yönlendirme sistemleri ve display ürünler, 
sticker, kanvas, cam, pleksi, dekota, seramik ve plastik 
baskı,  alüminyum ve krom kutu harf.





Sürdürülebilir marka iletişimi

Markanızın ekonomik, sosyal ve evresel faktörlerden etkilenmeden koşulları stratejik olarak değerlendirip, hayata 
geçirelim. Marka değerini ve marka konumlandırmasını koruyarak değiştirelim ve dönüştürelim. Müşteri sadakati için 
tüm rasyonel ve duygusal faydaları enine boyuna yalnızca düşünmeyelim, hayata geçirelim!

Marka analizi ve stratejisi

Bütünleşik pazarlama iletişimi

Dijital medya

Geleneksel medya

Medya satın alımları

Baskı

Geri bildirim ve veri analizleri

Süreç yönetimi



GELÝÞMEK 
DEÐÝÞMEKTÝR, 
MÜKEMMEL 
OLMAK 
SIK SIK 
DEÐÝÞMEKTÝR. 



NİYET
VARSA,
YOL DA
VARDIR



Sınırlar yok,onları belirleyen sensin. 

Sosyal Medya Yönetimi

Reklam Filmi

Sosyal Medya �çerik ÜretimiMarka Yönetimi

Tanıtım Filmi Animasyon Film

Adwords Yönetimi

Kurumsal Kimlik Mobil Uygulama

Web Sitesi E-Ticaret Kimlik

Hadi en zayıf gördüğün noktalarından en güçlü taraflarını ortaya çıkaralım.









100 x 160 cm 
UV Baskı Makinemiz

100 x 160 cm UV Baskı Makinesi ile kanvas, cam, pleksi, dekota, seramik ve plastik malzemeler de 
dahil olmak üzere yüksek renk kalitesinde direkt baskı yapılabilir. İsimlik, kalemlik, anahtarlık, çakmak, 
bardak, ajanda, çanta, cep telefonu kılıfı, cüzdan, duvar saati ve cam çerçeve gibi 
promosyon ürünlerinin üzerine baskı yapılabilir. Bu ürünler tercihe göre kişiselleştirilebilir, üzerine 
fotoğraf, yazı vb. kaliteli ve kalıcı baskı yapılabilir.





100 x 160 cm 
Lazer Kesim ve Kazıma Makinemiz

100 x 160 Lazer Kesim ve Kazıma Makinesi ile ahşap, pleksi, organik cam, deri, kağıt, fayans, 
kauçuk, mantar, kumaş gibi malzemelerin bazılarına sadece kesim ve çizim bazılarında da kesim, 
çizim ve kazıma işlemleri yapılabilinir. Kişisel ürünlere, hediyelik ürünlere, çalışma alanında veya
evlerdeki dekoratif ürünlere kaliteli, hızlı ve daha düşük maliyette kesim, çizim ve kazıma işlemi 
yapabilme imkanı sağlar.





320 cm
1024 I Kafa Solvent Dijital Baskı Makinemiz

320 cm Solvent Dijital Baskı Makinesı ile folyo, branda, kanvas, mesh branda (delikli branda) baskı 
ve uygulamalarını yapılabilir.Açık hava reklamcılığında billboard ve raket baskı uygulamalarında 
kullanılır.





160 cm
Mimaki  JV300/160 Ekosolvent Baskes  

Dijital Baskı Makinemiz

MİMAKİ JV300/160 cm dijital baskı makinesi ile baskının şekline göre saatte 28-120 m2 baskı 
yapılabilir. Küçük ayrıntılı iç mekan baskılarınızda ve özel proje işlerinizde , etiket sticker baskılarınızda 
en yüksek kaliteyi  yakalayabilirsiniz





Summa 120 cm Folyo Kesim Makinesi (Plotter) 120 cmʼye kadar kesim, baskı+kesim yapabilir 
ve sektörünün en iyisidir. Sıfır hata ve pürüzsüz çizim yapabilir.

120 cm
Summa Folyo Kesim Makinemiz





170 cm
Ekosolvent Dijital Baskı Makinesi

170 cm Ekosolvent Dijital Baskı Makinesi ile folyo, branda, kanvas, one way vision (delikli folyo) 
baskı ve uygulamaları yapılabilir. Açık hava reklamcılığında billboard ve raket baskı uygulamalarında 
kullanılır.





Fiber Lazer Makinesi ( 1500 W )

Fiber Lazer (1500 W) Makinesi 150x300 cm kesim alanı ile 9mm krom, 6mm alüminyum, 15 
mm demir malzemesi pürüzsüz şekilde kesilebilir. Hatta sanayide kullanılan bazı metal makine 
parçalarının dişli vb. yapımı bile bu makine ile sağlanır. Özellikle açık hava reklamcılıkta ve 
tabelalarda kullanılan; krom ve alüminyum kutu harf bu makine ile sağlanır.

150x300 cm





210x320 Cnc Router vakumlu CNC cihazı ile pleksi, ahşap, alüminyum kompozit, plastik
yüzeyleri çok ince detaylara kadar kesme, delme, oyma işlemleri yapılabilir.

210x
320 cm

Cnc Router





20 cm
Kutu Harf Bükme Makinesi

Kutu Harf Bükme Makinesi 20 cm yüksekliğe ve 0,2 cm kalınlığa kadar krom, alüminyum, 
DKP vb. bükme işlemleri yapılabilir.





Lazer Makinesi
Markalama 

Markalama Lazer Makinesi ile farklı metallerde (paslanmaz çelik, demir, alüminyum, 
bakır, gümüş, altın vb) derin oyma, siyah oyma ve kazıma da dahil olmak üzere 
tüm işlem yapılabilir.





Masa Tipi
Lazer Kaynak Makinemiz

Masa Tipi Lazer Kaynak Makinesi ile krom, galvaniz ve demir malzemeleri iz ve korozyon 
olmadan lazer teknolojisiyle 200 cmʼye kadar olan kutu harflerin uygulama işlemleri yapılabilinir.





Ryobi 3304 HA 

Ryobi 3304 HA tam otomatik ofset baskı makinesi ile  adeti az veya acil renkli baskı işleri aynı 
gün teslim yapılabilir.
Ciltleme bölümünde mücellit işlemlerinin tümü yapılabilmektedir.

92 cm lik bıçak
Horizon harman tel dikiş makinesi
Europa robot
Kırım Katlama Makinaleleri 
Heidelberg Maşalı





Heidelberg
suprasetter

580/790 Ctp Sistem Kalıp Makinası

580/790 Heidelberg Suprasetter Ctp son sistem kalıp makinesi ile
bilgisayardan kusursuz bir şekilde kalıp üretimi yapılabiliyor.





Full Otomatik 
Roland 300 

6 Renk Ofset Baskı Makinası

Roland 300-6 renk 540x760 ofset baskı makinesi full otomatiktir ve saatte 18.000 adet 
40 gramajdan 450 gramaja kadar en yüksek kalitede basım yapabilir.





 Heidelberg 
s p e e d  m a s t e r  
2 Renk Ofset Baskı Makinası



AKADEMİ



Temel reklamcılık ve 
reklam stratejileri



E-Ticaret Eğitimi 



Fotoğrafçılık Eğitimi



Kobilerde etkin sosyal medya 
kullanımı ve dijital pazarlama



Creative Cloud Eğitimleri

Photoshop
Illustrator

Premiere Pro
After Effects

Audition



Yönetim Ofisi İzmir Folkart Towers B Kule D:3408 Bayraklı, İzmir, Türkiye 

Doz Atölye Baskı ve Ar-ge Merkezi İzmir Mansuroğlu Mah 284/1 Sokak No:15 Bayraklı, İzmir, Türkiye

+90 850 480 64 54
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