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I-ABSTRACT

Internet came in our life with many comforts in different aspects of life. before
internet, it was very difficult for a person to get information about a particular thing.
Suppose you want to get information about different plants and their advantages and
you do not use internet. Then definitely you will buy books about plants and read all
those books but it will take lot of money to buy many books and it will be time
consuming for you to search books. Even you will find many books but you will be
not sure which books are on the top list.

Now consider you are on internet and you want to do the same task as mentioned
above. The same process will be very easy and time consuming on internet. As you
just have to open any good search engine for example GOOGLE or YAHOO and you
have to type different plants and their advantages. When you will click on the search
button then at least hundereds of

pages will be open and you can see which

information is most relevant. As link of pages on first page of search engine will be
best then on 2nd page and so on.
/

Using internet you can make aware yourself about different news. As there are
many websites which provide you latest news about every category. For example you
can use www.digg.com to know latest news about whole word. Without internet it is
not possible for you to do it. As you can not read newspaper of each country and each
city of that country. You can tall{ to any person in the world completely free of cost
by using any messenger services.

•
The internet and the number of people connecting are growing at a phenomenal
rate. More and more people are getting on the internet everyday. As users become
familiar with searhing the web, the tendency is to search for everything on the web.
How many times do you think a potential customer has tried to find your business on
the internet but were unable to locate you? The internet has changed the way we buy
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and sell products and services and the way we obtain information. With increasing
usage of the internet, prospering in today's marketplace requires an internet presence.
Being online helps to reach new and existing customers as your website contains all
the information about your business they need. They can go online 24 hours a day,
seven days a week to get answers and information about your business, even if your
business is closed for the day. In addition to being convenient, another reason people
are increasingly turning to the internet is that -marketirıg is done by providing
information, not by persuasion. More and more people prefer to do business and
make decisions in this way. Creating your online presence does not have to be
difficult or costly. It can be as 'simple as having a one page website explaining your
business to a potential customers.

This project is "N&T Advertisement Web Page" .The aim of the This project is to
~

inform people about the quality of the advertisement .

In the web-site, you can find information about the N&T advertisement,
information about our services, for example : boards, digital printting, web services,
etc .. .lnformation about referrences such as who works with us .

Finally

you can also find telphone numbers of the N&T Advertisment, fax

numbers of the business, e-mail addresss of the company, and location(addresss) of
the company.

•

This website is beneficial for businessmen, administrators and tradesmen.

3

III. INTRODUCTION
Life in the 21 st century is full of technological advancement and in this technological
age it is very difficult for a business to survive without a website. Businesses without a
website in today's date tend to lose large number of its potential customers. Each and
every individual from a kid to an elderly person prefer the internet to look out for their
desired products. The number of search engines is increasing day by day and if your
business is not on these engines you tend to loose your customers to your competitors.

Every businessman has the same question on his mind; I have fared well without a
website so far, why would I need one now? The answer is simple, - for advertising.
Advertising plays a very important role in luring customers to buy your products thus
enhancing your business. As times have changed the media of advertising have modified,
starting from print media to televisions and radios it has now reached to computers. The
business has to change as per the latest trends to remain flourishing in the market. As it is
said
"Something that is permanent in this world is 'Change'"

A website has now become the means of generating more business than any other
medium of advertising. Internet today is being used 24 I 7 and is accessible from every
house. People are highly dependant on the internet for small and inconspicuous things
~

like a pin or a paper. Today everything you need is achieved at the click of a button.
Online shopping

trends have totally

changed

the traditional

way of shopping.

The million dollar question is, Are you smart enough to spend some money on building
an attractive website to enhance your business? The answer should be yes! Having a
website in today's date is equivalent to having a record of your company in yellow pages
(back in 10- 15 yrs). A website for your business can serve several different purposes. It
can give your customers a detailed description about your company and its products as
well as it can be used as a brochure to advertise your products. And the biggest advantage
4

is it is available to view 24 I 7 for 365 days a year.

Existing customers can also keep in touch with the latest offers or products etc through
the website. Newsletters can be sent to the customers who have signed up on the website
for the same so they get the updates regularly. In fact having a news section on the
website is also an option which can be updated periodically, when it's not possible to
send newsletters. Thus it's ultimately beneficial to both your existing as well as new
customers.

In short to brief up all, a website for your business is essential to increase your profits
by generating new business and also keeping your existing customers up-to-date with any
changes or product ranges.
This project is" N&T ADVERTISEMENT WEB PAGE". The main aim of
this project is to inform people about the advertisement

and the quality of the

advertisement. Besides to inform people about benefits of a website for a business .

~,

· .:,~'- .. _ .. Ir th~ web-site, you can find information about the N&T ADVERTTSRMFNT,
, services, references and contacts details such as company telephone number, fax
numbers, and e-mail address of the company .

The web side also includes, boards, digital printing, printing office works,
organization works, promotion products, design of coupes, medals, private designs and
web designs .

I have written this project by using Macromedia Dreamweaver and HTML
programming language. The processes in main menu can be declared as ;
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1.

ABOUT THE N&T ADVERTISEMENT
The aim of the company. First aim of the compay is customer

satisfy and importance to mark, what does company do.

2.COMPANY

SERVICES

You can find all company services that provides. Such as preparing a
web-site, digital printting, billboards(lightended and not lightended), printting
office works, design of the coupe, medal, plaque.

3.

REFERENCES
You can find all the company works such as who works/worked

with the company in this page.

4.

CONTACTS
You can find telfphone numbers, address and e-mail of the

company.

•

•
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IV. DESIGN OF THE' SYSTEM
EXPLANATION
, The Minimum requirements of the system are as follows :
Intel Pentium III processor
550 Mhz
128 MB of RAM
50 GB harddisk
15" Monitor
Microsoft Windows 2000
Mouse or co~p_atible pointing device
'

Ethernet Adapter

The Recommended requirements of the system are as follows :
Intel Pentium IV processor
•

800 Mhz
lGBRAM
80 GB harddisk
1 7" Monitor
Microsoft Windows XP Professional

7

Mouse or compatible pointing device
Ethernet Adapter
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IV. DESIGN OF THE SYSTEM
SYSTEM BLOCK DIAGRAM
N&T ADVERTISEMENT
HOMEPAGE

I

KİMLERLE ÇALIŞTIGI
(REFERANSLAR)

ŞİRKETİN SUNDUGU
HİZMETLER

ŞİRKET
HAKKINDA
BİLGİ

Tabela
Digital Baskı
Matbaa İşleri
Organizasyon
Promosyon Ürünleri
Kupa, Madalya, Plaket
Özel Tasarım ve İmalatlar
Web Hizmetleri

•
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İLETİŞİM

V. USER MANUAL
User Guidlines
1. Open web browser (fırefox, internet explorer, etc ... )

li:;;i1 Microsof~
l!::!J PowerPoınt
ACDSee 6.0

Iii

Command Prompt

KKTCELL Internet

(il

Microsoft Word
'~\ı'indo\ıvs Live
Messenger Beta
Nero Shov,.ıTime

;,ı
ıuı
;ı,

Moonst.ar Sözlük
Paint

'~
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2. Enter URL (Web Page Address): http:eıocalhost/

I.

••
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SCREEN OUTPUT
~ N&.T Advertfsfrıg
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NEDEN N&T ADVER:
MCliterl tı..!eplulrılen iyi flklld• ku~ıl~ııı.k, umanındı ıullm edllın hl:zmetıerlmlıile nıutlakmüşteri
m,ımnunly•tlnfujjlannıık.ı;lrtıetln
mlı;yonı.muoıu,uırmakUdır. MCışterilerimizin
on:ın ve hizmetlerinihedef
kit!eyeyansttankatalog,broşür,afiş,billboardgibimateıyallerinıasanmlarıestetikbiryorumıaoluşturulur.Firmarıın
OzelliklewrgulamakistediOinoktalarisebuıasanmlardaılzenleyennialır.

Mi'Ail98Utiiit4
TıbelııiDI

Kullanılanmeçranırıhedefkitlesinin.Orüove hiımetin hedefkillesiyle
Ortüşmesi; reklamın amacına ulaşması için Onernlidir

Dlgitı/Basf,;ılll

N&Tadvertising, dogruzamanda,doQrumecrada. dogrumesajlarla
sesiniziduyurmakistediı;jinizkitlelereulaşmanıziçinsizeyônvenr.
Tom ekibimiz: yazık. gorseıve işitselmedyaorganlarınınsundu~u
olanaklan,fimıalanrılehineçevimıekıçinçalışır

O,rıımiuı:ıyon Cl

Büyük dOş(inürıfark yarat.,

Promosyon Ürünleri Q

kurumsalkimıig:nfimıa müşterisineyansıoldıgıtasanmlar.N&T
çalışmalanytaozelbirtlutünlükiçinDedi1ayrıeditir.Yararıcıfikirterıe
markalarınkimli~inede~erkazandınlmayaçalışıir

Kupa.mıtdıtyı.p!aluırCI

Figure I. Homepage

This homepage contains information about the important facts and the aim of N &T
Advertisement Company. It also contains subtitles that provide you with information on
each service. From the homepage you can also find tabs that contain information about
the company and it's services, references, and contacts that can be reached at all times.
There is also a link on the homepage~ which provides customers with a personal e-mail
contact.
••
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n N&TAdvertisıng~ Mozilla F1refox

l~~ı

NEDEN N&TADVERTISING?
"l:!ir.Kfofr,.'I
Mark:ılaşma, pazardaki rekabet koşullanna ayak ll>(durmak ve daima Oir adım öre çıkabilmektir. Fimıalann ihtiyaç
duydugu yenı oluşumlar. fikir1~r ve bunlan en ~ şekilde yansıtan marka yapısını oluşrurmak. firmaıann pazardaki
prestijini belirhıyen en önemli fald:OrdCır. Kuruluşundan Ou yana seld:ôrimde seqlam adımlarla ilerleyip,
markalaşmayavermişolduklandeOerterileönemlibirpazarasahipolanseld:orlider1eıi.bugünsahipolduklan
deger1erirıi, markasına ve markalaşmaya verdikleri orıem ile kazanmışlardır.
Kurumsallaşma: markalaşmanın ıtk adımıdır. Fimıanızın ihtiyaç duydu~u Pazar araştımıa ve stratejılerinin
belirlenmesi, fark yaratan, ekili ve akılda kalıcı çozümlerin hazırlanması, kurumsallaşma çalışmalarının saglıktı
ilerlemesi anlamına gelir. lhtiyacuıız olan tanırım materyallerinin pfanıanmasıve hazıı1anması da markalaşmanın
temelini oluşturur
Bu aşamada N& T Adv•rtlsm•t olarak bizler; markalaşmanın önemıni kavramış, kUrumsallaşma ve marka
stratejilerikonusundaetkinçôzUmonenlerisunanveıasanmlarındahayalgücürıü
kullanankreatifbirreklam
aıans(Y1z. Sahip olduQumuz genç, yaraucıve dinamık kimlıQimızle. firmanızın yapısına ve neaenoıenne en uygun
reklam çaıışmaıannın belirlenmesi. uygun tasanm fikirlerinin oluşruruıması ve uygulanması konusunda tcım
sorumluluklannızıüıerimizealmaktayız

figure 2: Hakkımızda
This page contains detailed information about the company such as, what the company is
about, what the company provides and the importance that it shows towards its
customers.
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HİZMETLERİMİZ

Tarntım hizmetlerimizin lntera"1if platformdaki yansıması olarak adlandırabHeceğimiz. hedefi tiım dUrıyadaki internet
kuUanıcılan olan. farklı. esteee. hız~ açılabilen. amaca uygun interaklif ıanıum aracıdır. Ozellikle küçük ve orta Olçeldi
firmalara elektronik oıtamda ıanıum ve sunum olanakları sa~lamak amacıyja görSef tasarımlar ile inreraktit OzeUikleri
bır1ikle sunmayı receneçeo tasarımlar yaratmak firmamızın tamer hizmetlerindendir

DigitalBaskı
lsıenilendüzeydeveşekilded;gıtalbaskılaryapılmakıadır

-Berme vins tabela
-Vinilgermecephekaplamaıan
-lçyı:lnlendirmernbelalan
-lşıklırekiamşiıketi
-Okul,hasıane,otelpanolan
-Çaa ve cwer reaemtan

figure 3: services

This page cotains information about the importance of the web-site for a customer( or a
company), importance of creation of web-site and detailed services that N&T
Advertisement provides

•
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REFERANSlAR
Markalaşma, pazardaki rekabeıkoşullanna ayak uydurmak ve daima bir adım One çıkabilmektir. Firmaların ihtiyaç
duydu~u yeni oluşumlar, ii kiri er ve bunlan en iyi şekilde yansırarı marka yapısın, oluştumıak. fimıalann pazardaki
pres~~ni belirleyen en önemli faktOrdCır. Kuruluşundan bu yana sekıoründe saqıem adımlarla iler1eyip,
maıiıalaşmaya vermiş oldukları de~er1er ile onemli bır pazara sahip olan seecr Ioenet. bugün sahip oldukları
deı'jer1erinı, marl<asına ve markalaşmaya verdikleri önem ıle kazanmışlardır.
Kurumsallaşma; markalaşmanın iik adımıdır. Firmanızın ihtiyaç duyduiju Pazar araştırrnavestratejilerinin
belirlenmesi. tao varatao.ekili ve akılda kalıcı çözCımlerin hazırtanması. kurumsallaşma çalışmalarının saijlıklı
ilerlemesi anlamına gelir. ihtiyacınız olan ıanıam materyallerinin planlanması ve hazırlanması da markalaşmanın
temelinioluşrurur.
Bu aşamada N& T Adv.,tlsm•t olarak bizler, markalaşmanın önemini kiM'"amış, kurumsallaşma ve marka
stratejilerikonusundaeıkinçOzümönerilerisunanvetasanrTiarındahayalgüc(ınü
lrullanankreatıfbirreklam
ajansıyız. Sahip olduaumuz genç, yaraacı ve dinamik kimlıQimızle, firmanızın yapısına ve tıeklentılerine en uygun
reklamçalışmalannınbelirlenrnesi,ll'f9untasanrnfikirlerininoluşruruirnasıvevygulanmasıkonusundatürn
sorumıuıuklannızıOzenrnizealmaktayız

figure 4: references
This page contains list of books and web-sites in alphabetical order .

.
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İrtibat Bilgileri

Tel: 03922296416,03922296<117
Fax:O:.ı92:1286444.03922286445
Mobile: 05338585858
e-mail: n&tactvertısmet@qmail.com

figure 5: contacts

This page contains contact informations such as, company telephone numbers, fax
numbers and company's e-mail address.
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TABEIAIAR
MOşterı t.ı.lep!erırıtııın ıvı 1eklldıı k~riıl.ı.mak, zamanındateslhu ıııdlterıhl.:nH,tluiıııi.: ıı.ıı mutlak mü,tı.ı1
memııuniyıııtlni u.ğl~mak,,irkıtlrı misyonunu oıu,nırmaktadır. MUşterilenmızinGrün ve hizmetlerinihedef
kitleyeyansıtan kaıalog,broşur,afiş,billboardgibi maıeryallerintasanrntsn estetik biryanımla oluşturulur.Firmanın
Ozellıklevurgı.ılamakistedi~ınoktalarise
bu tasarımlardaOzenleyerinialır

Tabelııilll
Dig/tal Bukı

GI

Mırtb.ııııİJJeriEI
OrganizıuyonEI

Kupıı.mııdıılyıı.p/ıı/f.et m
Ôzııl Tua nm ve İmaktlır li:ı:ııı
WebHizmetleriEl

-

figure 6: Tabela
This page contains information about billboards and you can also find some billboards
that company provides their customers.
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J'ii.l y

l((;iJ:i;;,;···

DIGITAL BASKI
Mü,teı1 taleplerini en iyi ~t.kilde ku~ıla.rnıı.k. umanındıı.teslfm ..,dilen hlım..,tıerimlz ue mutlalı. müetert
memnuniyetini uğl•mak,şirketin misyonunu oıu.turnııı.ktıdır.MOşterilerimızinürün ve hizmetlerinihedef
kiUeye yansııan katalog,broşür,afiş,billboardgıbi mateıyallerin tasanrraan esıeôk biryorumla oluşturulur.Firmanın
ôzetıikle\11.lrgulamak"istediQinoktalarisebutasarımıardaôzenıeyerinialır.

TıbelıU
Dfgitı!BıtııJuGI

OrgınizısyonCI
Promosyon ÜrünleriIll
Kup.ı.mada/ya.plalı.f!II
Ill
Özel Tuıınm ve İm4J.ılıırU

figure 7: Digital Baskı

This page includes information about digital printing and you can also find some digital
printing that company provides their customers.

.
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MATBAAIŞLERI
N&T AdvertiHmentsizın ihtiyaçduyduQunuıdesıeOi;deneyimlikadrosuile saQlamaya·hazır.iletişıme
geğtıginizı:!esizinıçinenı:ıogruçozCımCıbulmanızısagıayacagız.Broşürveelilanı,afiş.k<ırtvizit,etiket,dergive
kata!og,ofsetarnbalajkutu,kartoneıçanıavedahafaııas,.

Tateıai:I
Olgita/BnkıD

Orgııni;ıuyonCI
PromosyonÜrünleri~
Kupa,madııfyıı.p!ııker Ill
Özel Tııunm veimıılııtlırU

figure 8: Matbaa İşleri

This page includes information about printing office works such as brochure, written
announcement, poster, calling/visting card, label/stickers that company provides their
customers.

•
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ORGANIZASYON
Ma,terltal•pltrini en iyi ••klld• ı.:ır,ılamak. Zlmanında t•sllm edH•n hlzmetlerlmfı il• m\l'Clak mü1ttri
ınoı:mnuntyttln1 uglıı.mıık,şfrkıi!tin rn!ı;yonunu oluşturmaktadır. Müşterilerimizin Cıriın ve hizmedenni hedef
kiıleyeyansıtankatalog,broşOr,afiş,biDboardgibimateryalleıintasanmlanesıetikbiryon.ımlaoluştvrulur.Fim1arnn
OzetlildevurgulamakistediQinoktalarisebutasanmlanıaozenleyennialır
Rel-Jam. tanıtım ve promosyonun öneminin hızla arttıQı günümüzde
sektoronmecrasıdagiderekçeşit!ilikkazanmaktadır.Fuar
kablımı,açdış,ıoplann,konserveözelgösterilerorganizeederek
adınızıdahagenışkitleleraduyurabilirfiITTıamızındeneyimlikadmsu
ilebeldediOinizedı:insonucaulaşabilirsırıiz.

Tilbelııill
0/gitı/Sısl<.ılZI
Mıtbul°şlerii:ıl
Org.tnizasyonlll
PromoıyonÜriJnleıiU
Kupa.mııdııtya,plı/r.eı Ill
Öu/Tasıınm veılmıı/atiırii:I
Wı,iıHizmeılorilil

figure 8: Organizasyon

This page includes information about organization that company provides their
customers.

•
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PROMOSYONÜRÜNLER!
DoOruı.ıygulamaıardaşirl<ennııın"Marlr.ııllıJmıı"snrecnce en ônemliyardımcınızolan promosyon.yanlış
ll'(QulamalardaisebaşarısızkayrıakyOnetimiolaraknıtelemlirilebil.r
işte bu bilinçle hareket eden N&T AdVertisement, hedef kitlenize
kalitelivedogrumateıyallerıle,doQruzamandavado~ruşekilde
utaşmaransaqlar.

Tııbtı/ıC,
Dlgita/Bnl<.ıB

Orgıınizıuyonlll
PromosyonÜrünleriCl
Kupa.madi11(yıı,pla/<.e1Cl

-

6:eı Tau nm ve İma/atlır i!I
WebH/zmerlerilll

figure 8: Promosyon Ürünleri

This page includes information about promotional products such as firm logo on pencil,
pen, ashtray, analog clock and key holder.

•

•

•
•

•

•
-•

t
t
t

t
t

•
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KUPA-MADALYA-PLAKET
KOı;OkdetaylarbO';'Okonemt~Şr(clbiliı1er.N&TAdvertisementıhıiyaı;auyacaı;jınızhemenhemenher aksesuanbu
kategorialtındasiıleresuıımaktadır.Plaketler.madalyalar~plaketler.İhtiyaçduyabileceQirıizbirçokayıınnlıOrünO
firmamııdabulabilirsiniz

Tabela

••

Cl

Dlgitıı/BulııD
MubaııİşleriU
Orgııninıyon Cl
Promoıyon OrünioriW
Kupa,madıılyıı.plıık.eı Cl
Ön/ Tıısıınm ~ııııfTlıııırtııırU

figure 9: Kupa, Madalya, Plaket

This page includes information about design of cups, medals and plaques and, you can
also find some plaque designs that N&T Advertisement provides their customers .

•

22

1

öN&:T Advertising-Mozilla Firefox

_

ÖZEL TASARIM VE IMALATLAR
MOJUri ltlepl!!rini en iyi tekilde- kı.r~ılımık. nmıınındı tul im eenen hizmetle-rimiz ill! mutlıı.kmOşteri
memra.ınlyetini,ağlamak,,ırketin ml,yonunu oluşturma~tadır.MOştenlerimirinurcnve hizme~erinihedef
kideyeyans,tankaEalog,brı:ışOr.afiş.billboardgibimateıyallerintasanmlanestetikbiryonımlaoluşturulur.Firmanın
ôzelliklevurgulamakistediöinoktalarise!ıutasanmlardaıltenleyerinialır.

Tabe!aQ
Digital Bulıı

Cl

MathıırİJ/eriCI
Organizasyon

Ila

Promosyon llrünlşrl iii
l<.upa,mtıdalya.plaker Cl
Özel Tasanm vefmalatlıırG
WebHizmet/eılD

This page provides information about special designs of company that provides their
customers.

.,
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WEB HIZMETLERl
WEB TASARIM:Tom araşnrma,çalışmave reldamlanninternetonarnınaıaşındı~ıgOnümüıde.web sitesi
şrr\,;ederinoımazsaoırnazlanndanbirihalinege!miştir.lnıemet,kişiyedoQrudarıulaşmanınenakılcıvekolayyoludur.
internetdünyasındakigelişmeleriyakındantakip eden. oıeı ve profesyonelçozomıer surıarıbir ekip. firmaların
tanınrnvesabşorganizasyonlanıııkolaylaş~raçaktır.
Tuınmlırımı:ı Sizi Yınııııın: Profesyoneleb tasarımsayfasının
gelişıirilmesındeönceliklemCıştenmizlebiriikleçalışarakşirketprofili
doijruitusundaihtiyaçlaravebek:lentilereyoneltktıirsleiçeriijive
kapsamıbelirlenir.s:ıgimimarisininoluştun.ılmasından
sonra.
navıgasyonplanıhazırianır.Veprojemızebaşlanz.Proıenız,proıemiz
oımuşturarııkvetasanmkonusundakendinikanıtıamış,deneyımti
tasarımcılarımızsiziolduğunuzgibiyasıtanbirwebsitesioluşıuıur'

Digitıı/BuJı.ılm

Orgıınizuyorıl!I
Promoıyoıı Ürünleri la
Kup«,m«da(yıı.plıı~etlDI
Ôzel Tııranm veimııı/ııtlııriil
Web Hizmet.ısrllZI

ForıkıiyontlvtDlnlmikAltylpı:Websitenizindaimayeni
kalması.siteninkullanımdaoluşu.müşıerininsizinbirmarka
olduijunuzudO:şCmmesıaçısındanönemlidir.Webtasanmsize ~zel
olmalıdır.Statikweb siteleriyerine.dinamikbir altyapıya sahip
kullanımıkolayyırnlırnlaı1a.sitenizeistediginizbilgiyiekleyıp
çıkarabHmeniz
ve dinamizmiseçmenizyarannızaolur.Sitenin
kuUanımı kolay,venlen bilgileranlaşılırolmalı.kısacaweb tasanmı
siziyansıtmalıvelonksiyonelolmalıdır
Yaratıcıw•b nn.nmıanmıı il• farkı yakıtıym: Web siteniz
nıo:şteriileadetakonuşur,birnevisaoşıemsılcinizdir.Onlaı1ane
kadariyikontakkurabilirseniz.itibannız.c.ırıı:ınozvedola-y,sryla
sahşlannızokadarartar.MUşterilerinizvepotans~müşterileriniz
ılenet.giNeniUrvekendilenniOzelhissedecekleribirdille

figure 1 1: Web Hizmetleri

This page provides information about web designs of company that provides their
customers

•
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1. Tabela
2. Digital Baski
3. Matbaa isleri
4. Organizasyon
5. Promosyon Ürünleri
6. Kupa, Madalya, Plaket
7. Özel Tasarim ve imalatlar
8. Web Hizmetleri
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VII. APPENDIX
SCREEN OUTPUT
!li1

') ~ltT Advertising· Mo:zilla Firefox

NEDEN N&T ADVER:
MU)ttrl U.la,>ler!nian iyi şeklideka.rşılaımı.k,ı~mwıııda tullm tdll.rı hlımetltrlm/ı ile ınutlak müşhHİ
nuırrınunlyttln! uğıaı,,ak.jlrketiıı ml~yonı.mu oıu~turnıakhdır. MCışterilerimizin
ürün ve hızmetlerirnhedef
kitleyeyansıı:ınkatalog,broşür.afış,billboard
gıbi mateıyallerirııasanmlanestetikbiryorumlaoluşturulur.Firmanın
ozellik!evı.ırguıamakistediOinoktalarisebuıasanmıardaozenleyerinialır

MWkAl981:iMIPli

HedelirıeL.l.aşan reklambaşanlıdır
Kullanılanmeçranırıhedelkitlesinin,Orünvehizmetinhedefkitlesiyle
OrtOşmesı: reklamınamacımıulaşmasıiçin Orıemlidir.

DigitıılBul<ıD

0'911ninsyon

m

Promosyon Ürünleri Q

N&T adveıtising,dnijru zamanda.doOru mecrada. doijru mesajlarla
sesiniıiduyurmakistecliOinizkitlelereulaşmanıııçinsizeyônvenr.
Tümekibimiz:yaıılı,gdrselveişitselmedyaorganlannınsunduQu
olenakan . firrnalamılehineçevırmekiçinçalışır
BOyük dOşürlÜl fark yarat..-ı
kıJrı.ımsaıkimliQin fimıa müşterisineyansınldıQı
t3sanmlar.N&T
çalışmalarrylaoıelbirbütünliıkiçindedizayneditir.Yaraocıfikirterıe
markalarınkimliginede~erkazandırılmayaçalışılır

Kupa.mıCff/y8.plal<.ctCI
müşterilerimızinün:ınvehizmet!erinihedefkitjeyeyansKankatalog.

Pigı.ae 1. Homepage

This homepage contains information about the important facts and the aim of N &T
Advertisement Company. It also contains subtitles that provide you with information on
each service. From the homepage you can also find tabs that contain information about
the company and it's services, references, and contacts that can be reached at all times.
There is also a link on the homepage which provides customers with a personal e-mail
contact.

.
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Ocşya Cı{lj:en

Gın.rütn <ieo;ıııiş Yf!!mlııri

Araç~ 'J'.ardım

NEDEN N&T ADVERTISING?
lfü..Klm\1.'/
Markalaşma, pazardaki rekabet koşullanna ayak uydurmak ve daima bir adım öne çıkabilmektir. Fimıaıann ıhayaç
dııy<!ııiJı,y,,.nı olı.ışumlar. l'ikirterve bunıan en iyij şekiMeyaçıs~an marxa yapısını oluşturmak, firmaıann pazardaki
prestijini belirleyen en önemli lıı\dôrdOr. Kuruluşundanbu vana sektöründe sa~lam adımlarla ilerleyip,
markalaşmaya vermiş ol duldan deijer1er ile önemli bir parara sahip olan sektör lider1en. bugün sahip olduldan
de9er1erini, markasına ve markalaşmaya verdikleri önern ile kazanmışlardır.
Kurumsallaşma: markalaşmanın ilk adımıdır. Firmanıtın ihtiyaç duyduiju Pazar ar.ışomıa ve sıraıejilerinin
beliıierın,esi, farky.;ratan, ekili ve akılda kalıcı çözümlerin hazırlanması. kurumsallaşma çalışmalannın saijhklı
üerremest anlamına gelir. İhtiyacınır olan ıarııam mateıyallerinin planlanması ve hazırlanması da markalaşmanın
ıemelinioluşrurur
Bu aşamada N& T Adv,rtlım,ı olarak bizler. markalaşmanın onemini ıcavramış, kurumsallaşma ve marka
straıejilerikonusundaetkinçozomıınerilerisunanverasanmlarındahayalgOcünü
kullanankremifbirreklam
aıansryıı. Sahip oldu~umuz ı;ıenı;. yarancı ve dinamik kımlıgimızıe, firmanızın yapısına ve beklentılenne en uygun
reklam çajşmalenrunbelirlenmesi, uygun tasarım fikirlerinin oluştu.-ulması ve uygulanması konusunda tüm
sorumluluklanoızıüzenmize.:ılmaktayız

figure 2: Bakımınızda
This page contains detailed information about the company such as, what the company is
about, what the company provides and the importance that it shows towards its
customers.

.
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HİZMETLERİMİZ

W•bHlzm•ılui
TanrtımhizmetlerimizininıeraktifplatformdakiyansımasıolarakadlandırabileceğirnıI,
hedefitüm diırıyadakiinternet
kullanıcııarıoıan.farklı,estetik.hızııaçılabilen.amacauvgunirıteraktiftanıomaracıcıır.OzelliklekOçiıkveortaôlçekli
fifmalaraelektronikortamdaıanıomve sunumolanaklansa~lamakamacıylagörseltasarımlarile interah.1ifOzeHikleri
birliktesunmayıhedefteyentasarımlaryaratmakfirmamızıntemeltıizme~eıindendir

Olgitı.l Baskı
lstenilendı:ızeydeveşekildedigitalbaslıılaryapılmaktadır

Tıb•l.ıı ışıklı v• ıııksız ürOn ç•,ltlerl:
,Germevini!tabela
-Vinılgerme cephekaplamaları
-İçyônlendirmetatıelalan
-lşıklırek1amşirketi
-Okul,hasıane.otelpanolan
-Ç::ıovedlM!rrnklamları

:rWIM$1illi
figure 3: services

This page cotains information about the importance of the web-site for a customer( or a
company), importance of creation of web-site and detailed services that N&T
Advertisement provides
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REFERANSLAR
Markalaşma. pazardaki rekatıeı koşuııanna ayak lf(durmakve daima tıir adım One çıkatıilmektir. Firmalann ihtiyaç
duyduguyenioluşumlar.iikirlervebunlanenjyişekildeyansrtanmarkayapısınıoluştuımak,firmalannpaıardaki
prestijini tıelirleyen en onemti fak!ôrdOr. Kuruluşundan buyana sektöründe saqtem adımlarla ileı1eyip,
markalaşmaya vermiş olduldan cie~erler ile onemli bir pınara sahip olan sekıor Ioenen. bugün sahip oldukları
deijeı1enni, markasına ve markalaşmaya verdikleri onem ıle katanmışlardır.
Kurumsallaşma; markalaşmanın ~k adımıdır. Firmanızın ihtiyaç dııydugu Pazar araştırma ve stratejilerinin
belirlenmesi, lark yaratan, ekili ve akılda kalıcı çozomıenn hazıı1anması. kurumsallaşma çalışmalarının sa~lıklı
ilerlemesi anlamına gelır. lhtryacınız olan tanıtım materyallerinin planlanması ve hazırlanm<1sı da markalaşmanın
temıılinioluşturur.
Su aşamada N&T Adv•rtlsm•tolarak bizler, markalaşmanın önemini kavramış, kurumsallaşma ve marka
stratejilerikonusundaeı:kinçdziımönerilerısunanvetasanmlanndahayalgiıcunO
kullanankreaıifbirreklam
aıansryız. Sahip oldu~umuz genç, veraccr ve dinamik kımlı~imızıe, firmanızın yapısına ve tıek!entileıine en uygun
reklam çahşmalannın belirlenmesi, uygun tasarım fikirlerinin oluşturulması ve uygulanması konusunda tum
sorumluluklannıııeızenmiiealmaktayıı.

figure 4: references
This page contains list of books and web-sites in alphabetical order .

•
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İrtibat Bilgileri

Tel:0392228B416,03B22266417
Fax:03922286444,0392228544ô
Mobile:05338585858
e.man: n&ta~rtısmet@:ı;maıl com

figure 5: contacts

This page contains contact informations such as, company telephone numbers, fax
numbers and company's e-mail address .

•
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TABELALAR
MO~ııırltalııphırin! en iyi ıııklldıı kil.fill.ı.m.ı.k,zam~nında tnllın .ıdilıı:n hi~m.ıılırlıııl:.:Ilı mutı~ı. müitı•rl
mıırıını.ıniyetlniı;;a{ıl~mak,şirk•tln miı;;yonurıu oluJtunııakb.dır. MOşterilerimızin ürilrıve hizrneüenra hedef
kitleyeyansıtanKaralog,brnşür,afiş,billboard
gibimaıeıyallerinrasanosao estetikbiryorumlaoıuşrurulur.Finnanın
OzellıklewrgulamaKısıedigınoktalarisebutasanmlardaozerıleyerinialır.

Oigitıı/Bıııi<ılll

Orgııni:z:uyonD
Promosyon Üriinlen'Wil
Kupa,mııda/yııJJ/detCI
Ônl Tuıınm ~e fmıılııtlıırU
WebHizme~rilJI

-

~,.-~.--~----~~----------~------~~------~-----------------~J
ifflWW iiiHii+,Wi¥¥iiı
1Hiii41;:
·'"'" iiMMifüiM
figure 6: Tabela
This page contains information about billboards and you can also find some billboards
that company provides their customers.
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DIGITAL

BASKI

Mü1terl taleplerlrıi erı iyi ııel<.ildıe kar~ı!lll'ak. zamanında re ettm eenen hizmetlerimiz ile mutlak mll~teri
memnuniyetini uğlı.mak,şlrk•tin mbyomrnu olu1ıurmaktuiır. MüşterilerimizinürCın ve hiımerıerini hede/
lotıeye yansıtan kaıalog,broşür,afiş,billboard gıbi mateıyaUerin tasanmlan estetik bir yorumla oluştı.ıruiur.Firmarıın
Ozellik!ewrgulamakistediQinokialarisebuıasarımıarcıaozerııeyerinıaıır.

Tıı/'Jo/ııU
Oigitı.ıB.uluCI

Org.ın/usyon

iZi

Promosyon Ürünleri ill
Kupa.mada/ya,p/a/1.etGI
ÖZC/ Tııunm ve imıılıırJıırU

figure 7: Digital Baskı

This page includes information about digital printing and you can also find some digital
printing that company provides their customers.
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MATBAA LŞLERI
N&T Adv,rtısıımentsızınıhliyaçduydu~unuzdesıeQi; deneyimlikadrosuile saQlamayahazır.llenşıme
geğtiQinizdesızirıiçinendoQnıçozOmUbulmaııııısaQlayacağız.8roşürveelilanı,afiş,kartvizit,etiket,dergive
katalog,ofseıambalajk\Jıu,kartoneıçanıavedahatazıası

TabelaiDı
D/9iff!BaskıD
MatbHİşleriflfil
O,gıınizllfyonEI
Promo1yon OrünJori

W

Kupa,m11daly11,p/a/ı.ı,tCI
Özel Tıısanm V1'İTN/ııtiıırlüi

figure 8: Matbaa İşleri

This page includes information about printing office works such as brochure, written
announcement, poster, calling/visting card, label/stickers that company provides their
customers.
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Yerlm!erı .oraçlaır Y.rdım
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ORGANIZASYON
MU,ttrl talaplarlni an iyl şeklldt kar,ılamak. nmanındı tullm edilen hlzm,tlfırlmlz ıı, mutlakmo,tnl
memnuniyetini saijlaımık.şlrkıtin mlr.yonunu oıuşturnıaktadır. Müştenıerimizin Cıriın ııe hizmeUerini hedef
kitJeye vansrtan kaıalog,broşür.afış.billboardgibi materyallerin tasarımlan estetik bir yorumla oluşrunılur.Fimıanın
Ozelliklevuır,ıuıamakisıedi9inoıaalarisebuı:asanmlardaoıenleyeriniahr
Reklam. tanıhm ve promosyonun ônemınin hızla artb~ı günümüzde
sektorünmecrasıdagiderekçeşitlilikk.3zanmaktadır.Fuar
kaolınıı,açılış.ıoplano,konserveozelgOsterilerorganizeederek
adırıızıdahagenişkitıelereduyurabilirfirmamızındeneyimRkadn:ısu
ilebeklediQinizetkinsonucaulaşabilirsiniz.

Tabela
ill
Dlgit.ılBu/<.ıCl
Matbııaİ1!erlG

Promoıyon Üri!n/eri iii
Kupa.madalya.p/4/<.etCl
Ôıel Taunm ve imalatJ,r"tiij
WobHizmetleriD

figure 8: Organizasyon

This page includes information about organization that company provides their
customers.
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PROMOSYONÜRÜNLER!
Doğru uygulamalarda şırkeıinıiin "Mıır/ıııl.ı1m11-sCrrecınde en önemli yardımcınıt olan promosyı:ın, yanlış
IJ'f9Ulamalardaisebaşarısızkaynsky6neumiolaraknitelendiıiletıilir.
lşıe bu bilinçle hareket eden N&T Advertisement. hedef ki~eniıe
kalitelivedoğrumateıyallerile,do~ruzamandavadoğruşekilde
ulaşmanııısağlar

O!gitıt/Bu/ıılDI

OrgıınizıuyonCI
Promosyon Ürünleri U
Kı.ıpa.rrnıda/ya.plıı/ıet

Cl

-

Öze! Tasanm veİmıı/ııtlıtrCJ

r~~~

MrnMIW·AHrfi-·HnWM"iG

··· ·.
..

····•·

This page includes information about promotional products such as firm logo on pencil,
pen, ashtray, analog clock and key holder.

•

•

•
•t

t

••

•.

figure 8: Promosyon Ürünleri
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KUPA-MADALYA-PLAKET
Küçük detaylar büyük önem taşıyabilirler. N&.T Aıtııenisemenı ıhtiyaç duyacaı:ıınız hemen hemen her acsesuan bu
kategori altında sizlere sunmakıadır. Ptaketıer, madalyalar ve pıakener. lhtryaç duyabilece(jiniz bin;:ok aynrıoıı (m::ıno
ftrmamızdabulabilirsiniz

a

Tabelam

•••

0/git•I Bul<.ıD

•

OrgıtrıizuyonEII
Promosyon Ürün/en'W
Kı.ıpa,mad•fy•.piıtl<.otCI
ÔHI T•nnm veimaltttJ•rilil

figure 9: Kupa, Madalya, Plaket

This page includes information about design of cups, medals and plaques and, you can
also find some plaque designs that N&T Advertisement provides their customers.
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ÖZEL TASARJM VE IMAlATLAR
M(iıteri ta.!!!ph!rini en iyi ,eıkild• kar~ılı.mlk,ıamanında tnlim -,dil•n hizm;ı!tlerimiı ne mutlıık miJ~tl!rİ
memnuniyetini ,ağlam!lk,,lrketirı mi,vonunu oluıturmııkta.dır. Müşterilerımizınürürıve hizmetıennihedef
kitleye yansıtan karnlog,bmşür.ııfış,biUboardgibi materyallerin ıasanmlan estetik bir yorumla oluşrurulur.Firmanın
Ozellildevurgu\amaklstedil]inoktalarisebutasanmlardaözenleyerinialır.

Dl,;ıitalBnl<.ı Cl
MatbuİşleriU
Org;ınizasyonCI

l<upa,madafyıı.plıııketlll
Özel T.:ısanm vu imalat!ııriii
Wı,/ıHizmetleriCI

figure 1 O: Özel Tasarım ve İmalatlar

This page provides information about special designs of company that provides their
customers.
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Cllrü'üm

~!"iş

Y,; lmlert N;ıçliw" ya-ılım

·gTu:~-/"C_..: ;;~····;:~-)]Sj;~;i~;~~?;.-.h~_;_ . :-_:·:.:.:
@.!0B"ıçdılya-et~ilenler.Gattn:JSUr"ted/l.,;La~thHSadli'ıeS'
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..
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WEB HIZMETLERl
WEB TASARIM; TCım araştırma,çatışmave reklam!anninterneıortamınataşındı~ıgünümüzde.web siıesi
şirkederirıofımızsaoımazlanndanbirihalinegelmiştır.lnternet.kişiyedoijrı..ıdanulaşmanırıenak~cıveko\ayyoludur.
irııemetdorry:asırıdakigelişmelenyakındarııakipeden,ozelveprofesyonelçOzOm\ersurıanbirekip,tirmalaıırı
tannımvesatışorganızasyonlannıkolaylaşaracaktır.
T:ıu.nmlı.nmız Sizi Yı.nsııtın: Profesyoneleb tasarımsayfasının
geliştirilmesındeOncetiklemüşterimizlebir1ikteçalışa1ökşirlıetprofili
do~rutn.ısunda ihtiyaçlara ve beklentilereyönelikbir srte içeri9ive
kapsamıbelirtenir.Bilgimimarisininoluşturu\nıasındansonra,
navıgasyonplanıharıı1anır.Veprojemirebaşıanz.Projeniz.proıemiz
oımuştı.ır arukve ıasanmkonusundakendinikanıtlamış,deneyimli
tasarımcılanmızsizioldu!iunuzgibiyasıtanbirwebsitesioluştı.ırur.

TııbelııU
Digita/BıslııCI
Matbaa!J/ı,riU
Orgarıizuyorı

D

PromoıyorıOrürı!eriiia
Kupa,rrtMla(ya.p/11/ıotIll
ÖzelTasanm voİmalııUarıml
Web Hizmetleri

Cl

FonkıiyonelveDlnımikAltyı.pı:Websitenizindaimayeni
kalması.siteninkı.ı!lammdaoluşu,mOşterininsizinbirmarka
otdu9unuzudOşOnmesiaçısındanonemlidir.WebtasanmsizeOzel
olmalıdır.Stafikweb siteleriyerine,dinamikbir altyapıyasahip
kullanımıkolayyazııım\aı1a.sitenizeisıedi~inizbilgryiekleyıp
çıkarabilmenizvedinamizrniseçmenizyarannızaolur.Siıenin
kullanımıkolay.verilenbilgileranlaşılırolmalı,kısacaweb ıasanmı
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saaşlannızokadarartar.MOşterilerinizvepotansiyelmOşterileriniI
ilenet.gCıvenilirvekendileriniôzelhissedecekıeribirdille

This page provides information about web designs of company that provides their
customers
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