


Biz Many Points olarak 2017 yılında Bursaʼda grafik tasarım ve sosyal medya danışmanlık 
hizmeti ile yola çıktık. 2018 yılında bünyemizde fotoğraf, prodüksiyon ve web tasarım alanlarını 

ekleyerek tam hizmet reklam anlayışı ile yolumuza devam ediyoruz.

10 yıllık bir bilgi birikiminin sonucunda anladık ki, markalar reklamcılık konusundaki farklı 
tasarımsal ihtiyaçlarını birbirinden bağımsız ajans ve stüdyolarla gidermeye çalışıyorlar. Bu 
durum da, birbirine uymayan tasarımların ortaya çıkması, zaman kaybı ve ekstra maliyet gibi   
durumları beraberinde getiriyor. Biz bu duruma çözüm olarak; bir markanın ihtiyacı olan tüm 
tasarımsal ihtiyaç ve talepleri tek bir çatı altında topluyor, doğru ve iyi tasarımla bir bütünlük 
oluşturuyor, tüm noktaları sizin için birleştiriyoruz. Amacımız; yetenek, beceri, ekipman ve bizi 

biz yapan takımımızla her gün gelişerek, yenilikçi ve yaratıcı kimliğimizi korumak.

Biz dünyayı gözlemleyen gezginleriz ve bizim için her tasarım yeni bir yolculuk.
Bizimle bu yolculuğa çıkmaya hazır mısınız?

manifestomuz



Marka Yönetimi

Proje ve Müşteri Yönetimi

Metin ve İçerik Oluşturma

Organizasyon, Fuar ve Etkinlik Destekleri

Promosyon

Matbuu & Dijital Baskı

PR ÇalışmalarıGrafik Tasarım

Creative Genius

Digital Marketing

Fotoğraf ve Video

Web Tasarım

Sosyal Medya Yönetimi

3D Tasarım & Animasyon

Yazılım ve Programlama

yeteneklerimiz



bizi tercih eden markalar



Burada Olmak İster misiniz?

Mom’s Fries
Podyum Park Görükle

Hair Transplant

Digital Manufacturing Services 





Dijitalde ve geleneksel reklamda ki deneyimimizi birleştirerek 
güçlü bir tasarım çizgisi oluşturuyoruz.

İşimiz trendlere ve yeniliklere uygun tasarlamak.



Alanında uzman ekip arkadaşlarımız tarafından 
projelerin her aşamasında aktif olarak fotoğraf, 
video ve Drone görüntüleri sağlayabilmekte ve 
proje bitiminde içeriklerin düzenlenmesi ve montaj 
süreçleri ekibimiz tarafından yapılabilmektedir. 150 
m2 fotoğraf stüdyomuzda ve profesyonel ekip-
manımız ile tüm beyaz fon ürün çekimleri modelli 
çekimler konsept çekimleri yapabilmekteyiz.

fotograf vevideo sureciü
,



Hedef kitlenizin dikkatini çekmek için doğru alanda 
ve zamanda hazırlanan stratejiler ile işinizi organik 
olarak büyütün.

Sadece paylaşım değil sosyal medyada marketing 
planlaması yaparak yeni takipçi kitlesi oluşturun.

sosyalmedya



Many Points ekibi olarak, Web Tasarım projelerimizde, 
sizlerin isteklerini bizim yaratıcılığımız ve tecrübemizle 
harmanlayarak, ortaya güvenli ve olumlu sonuçların     
çıkmasını sağlamaktayız.

olun



olun
creativegenius
Tutkularınızı gerçeğe dönüştürmek için yaratıcı fikirler 
geliştiriyoruz. Tasarım ve pazarlama sürecinin en 
önemli kısmı, bu alanda ortaya çıkan fikirler. Stratejimizi 
doğru fikirlerle belirleriz. Creative ekibimiz fikirleri 
bulma ve tasarıma uygulama yeteneğine sahiptir.
Sizin için çalışır ve geliştiririz.



branding



karavanshaka
Caravan Surfing YouTube İçerik Markası. Shaka 
surf veya Board sporları ile ilgilenen kişilerin 
özgürlük anlamında kullandıkları el hareketidir. 
Karavanda özgürlüktür bu sebeple markamızın 
ana hatlarını bu 2 değere göre belirledik ve buna 
3 temel üzerine oturttuk Yaz, Kış ve Deniz 

Mountain, Night, River and Ice

Sea, Surf and Wave

Caravan, Summer and Desert



vikingkonsept
Oksijen Zone Hotel için oluşturduğumuz iskandinav 
konsepti için yaptığım logolar ve kurumsal çalışmalar.



marka pamukkonsept istanbul
Logomuz minimal ve modern bir çalışma. Pamuk 
ile markanın baş harflerini olan A ile C yi 
birleştiren Bir Tasarım Yapıldı bu oluşturulan 
tasarım kimliğine pattern olarak kullanılabilir 
olarak planlandı. Pamuklu Türk havlusunu Ameri-
ka pazarında satışını yapan markamıza İstanbul 
temasını kurumsalın da katarak markanın istediği 
türk esintisini ortaya çıkardık



Markamızı oluşturan iki etki var ve bunlar kurum-
sal çizgimizi oluşturuyor. Fındık, fıstık gibi lezzetler 
ve bunları toplayan tüketen sevimli bir sincap 
karakterimiz. Sert enerjik bir yazı karakteri ile 
birleştirdiğimiz markamız modern çizgisi ilede 
günümüz markaları ile yarışırıyoruz.

squirrelsincap squirrel
sincap
justnut



Bart ingiliz baronlarının bir alt kademesi olarak 
kullanınlan bir isimdir bizde bunu ingiliz            
beyefendilerinin taktığı zincirli tek gözlük ve  
yukarı doğru kıvrılan bıyıkları simgeleyen bir    
icon çalışması ile başladık. Daha sonra bir karton 
bardağımıza karakter katacak şekilde uygulama 
yaptık, en son dokunuşu ise Simpsonlar ailesindeki 
isim benzerliğini kullanarak bart karakteri ile son 
dokunuşumuzu yaparak karakterimizi
sonlandırdık.

ingilizamerikan



marka sukonseptsurdurulebilirlikü üü
Balina kuyruğu hız ve çevikliği simgeliyor
Çok Fazla Organizma Yiyorlar
Oldukça Hızlılar
Uzun Ömürleri Vardır
Büyük Kalpleri Var
Karmaşık Beyinleri Var
Karmaşık İşlev Yapısı




