


MİSYONUMUZ

Hizmet verdiğimiz şirket, kurum, marka ya da kişilere 
doğru ve süreklilik içeren bir iletişim hizmeti sunmak. 
İtibar katmak ve bunu sürekli kılabilmek. 

A İletişim ekibinde görev alan ve ekibin her kademesinde 
sorumluluk üstlenen takım arkadaşlarımızın ‘ekibin bir 
parçası olmaktan keyif alacakları’ bir iletişim ajansı 
kılabilmek.



Stratejik ve kurumsal iletişim ile halkla ilişkiler 
alanlarının her aşamasında gerek Türkiye gerekse dünya 
ölçeğinde hizmet veren bir ‘iletişim ajansı’ olmak.

VİZYONUMUZ



Hİzmet İçerİğİ 

› MEDYA İLİŞKİLERİ

	 › DANIŞMANLIK

	 	 › KURUMSAL İLETİŞİM

	 	 	 › MARKA İLETİŞİMİ

	 	 	 	 › KRİZ İLETİŞİMİ

	 	 	 	 	 › MEDYA İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

	 	 	 	 	 	 › KURUM İÇİ İLETİŞİM

	 	 	 	 	 	 	 › RESMİ İLİŞKİLER

HİZMETLERİMİZ



HİZMETLERİMİZ
çalışma yaklaşımımız

Öğrenme 

Odaklı
Stratejik 

Planlama

Proje 

Geliştirme

Uygulama
Medya İlişkileri
İçerik Üretimi
Etkinlik Yönetimi

Müşterilerimizin 

işini anlamak temel 

önceliğimizdir.

“Nasıl iletişim? 

Nasıl katma değer 

yaratırız?” sorumuzdur.

Müşterilerimizin 

beklentilerini karşılamak 

temel kaygımızdır.

İş

Odaklı

Hizmet

Odaklı



HİZMETLERİMİZ
Uzmanlık alanımız / Stratejik İletişim Danışmanlığı

kamu
İletişimi

medya
İlişkileri

marka
İletişimi

Operasyonel İletişim Hizmetleri

kurumsal
İletişim

İçerik
Üretimi

Medya
Eğitimi

Etkinlik
Yönetimi

Medya
İlişkileri

Yönetimilider
İletişimi

Gündem yönetimi ve 
kriz İletişimi

İç İletişim



HİZMETLERİMİZ
Farkımız nerede?

	 Deneyimli bir ekip  

	 Stratejik düşünme ve analiz yeteneği  

	 Çok farklı sektörlerde bilgi ve tecrübe birikimi  

	 Hızlı, etkin ve verimli içerik üretimi  

	 Kapsamlı medya bilgisi  

	 İstikrarlı ve odaklı hizmet becerisi  

	 Güçlü teknolojik altyapı  



HANGİ DERNEKLERE ÜYEYİZ

Türkiye İngiliz 
Ticaret Odası

the British 
Chamber Of 
Commerce 
Of turkey

Türk İngiliz 
Ticaret Sanayi 

Odası

turkish – British
Chamber of
Commerce 
& ındustry

İletişim 
Danışmanlığı

Şirketleri Derneği

Uluslararası 
İletişim 

Danışmanları 
Organizasyonu

Communication 
Consultancies
association 
of turkey

ınternational 
Communications 

Consultancy 
Organisation



PROJELERİMİZDEN
ÖRNEKLER



T.C. KÜLTÜR BAKANLIĞI
Fransa-türk Sinema etkinliği: 
türk Sinemasıyla randevu

PrOJelerİmİzden Örnekler  /  yUrtdışı PrOJeler

T.C. Kültür Bakanlığı ve Fransa Türkiye Büyükelçiliği işbirliği ile 2014 
yılında ilk kez düzenlenen “Türk Sinemasıyla Randevu” etkinliği 
gerçekleştirildi. 5 gün süren etkinlik resepsiyonu, Türk ve Fransız 
basınının buluştuğu basın kahvaltısı, gala gecesi ve 4 gün boyunca 
Paris’te film gösterimlerini içeriyordu.Etkinlik organizasyonu ve basın 
daveti ile etkinlikle ilgili tüm süreç A İletişim tarafından yönetilmiştir.



AKTiF BANK
aktif Bank efma Ödülleri 
Özel Basın toplantısı
Fransa EFMA Ödülleri kapsamında Türk ve Fransız basınının bir 
araya getirildiği basın toplantısının organizasyonu ve tüm süreçlerin 
yönetilmesi.

PrOJelerİmİzden Örnekler  /  yUrtdışı PrOJeler



KALE ENDÜSTRi HOLDiNG
PrOJelerİmİzden Örnekler

kale endüstri Holding çerkezköy 
Fabrikası temel atma töreni
Kale Endüstri Holding’in Çerkezköy Kapaklı Sanayi Bölgesi’nde 
inşaatına başladığı fabrikanın teme atma töreni ile ilgili tüm basın ve 
organizasyon süreçlerinin yönetilmesi.



ENERJİ VE ISI TASARRUFU DERNEĞİ (ETADER)

PrOJelerİmİzden Örnekler

türkiye’nin ilk ve tek enerji ve ısı 
tasarrufu derneği
2014 yılında ısıtma sektörünün öncü firmaları adına A İletişim 
tarafından Türkiye’de enerji ve ısı tasarrufu alanında 
faaliyet göstermek üzere bir sivil toplum örgütü olarak 

kuruldu. Sektörün lider 
10 firmasının bir araya 
getirilerek kurulan derneğin amacı 
toplumsal bilinçlendirme, kamuoyu 
oluşturmak ve konuya yönelik pozitif 
algı oluşturmak olarak belirlendi. 
Medya – STK – Bürokrasi ve Akademi 
arasında ilişkiler geliştirdi, projeler 
üretti, bildirgeler yayınladı.



RÜZGAR ENERJİSİ SEKTÖRÜ
PrOJelerİmİzden Örnekler

rüzgar enerji Santralleri (reS) 
kamuoyu çalışması
Türkiye’nin belli bölgelerinde yenilenebilir enerji ve RES’lere dönük 
oluşan yanlış bilinçlenme ve oluşan olumsuz kamuoyuna dönük 
sektörün önemli firmaları adına 1 yıl boyunca kamuoyu bilinçlendirme 

çalışmaları yürütüldü. Yenilenebilir Enerji Daire 
Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile enerji komisyonları ile 
mevcut yönetmelikler ve düzenlemelere dönük doğru 
iletişim platformları oluşturuldu. İkili görüşmeler 
yapılıp konu ile ilgili bilgilendirme/bilgi alma 
toplantıları organize edildi. Akademi ve STK’lardan 
destek alındı. Greenpeace’in de Türkiye için konu ile 
ilgili desteği alındı.



PHILIP MORRIS SA
kültür değişim Programı (İç İletişim Kampanyası)

PrOJelerİmİzden Örnekler

Tütüncülük ve sigara sektörünün lider markası Philip Morris 
Sabancı’nın iç iletişim kampanyası “Kültür Değişimi” programının 
içeriğinin, konseptinin ve şirket çalışanlarına sunumunun 
gerçekleştirilmesi... Eğitimlerin organize edilmesi.



tütünün hikayesi

PrOJelerİmİzden Örnekler

Philip Morris Sabancı’nın bayilerini bilgilendirmeye dönük program... 
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Philip Morris bölge bayii ve 
satış noktalarının fabrika ziyaretleri sırasında üretimde verimsizliği 
engellemeye dönük bir iç iletişim kampanyası...

PHILIP MORRIS SA



aB ile yeni hayat

PrOJelerİmİzden Örnekler

AB İle Yeni Hayat projesi, Ege Bölgesi’ndeki KOBİ’ler ve girişimciler 
nezdinde Philip Morris Sabancı’nın itibarını yükseltmek, güçlü tedarikçi 
ilişkilerini kurmak ve bölgesel itibarın sağlanması amacıyla başlatıldı. 
2 günlük bir zirve ile başlayan proje ardından EBSO işbirliği ile Ege 
Bölgesi’ni fokus alarak 1 yıllık bir program olarak tamamlandı.

PHILIP MORRIS SA



ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
PrOJelerİmİzden Örnekler

Özyeğin Üniversitesi mezuniyet törenleri
Öğrencilerini ilk yıldan itibaren mezuniyet sonrası hayata tam 
donanımlı dünya vatandaşları olarak hazırlayan Özyeğin Üniversitesi, 
2015-2016 akademik yılı mezunlarını, 25 Haziran 2016’da düzenlenen 
Mezuniyet Töreni ile yeni hayatlarına uğurladı. Lisans, doktora ve 
yüksek lisans programlarından 451’i lisans, 56’sı lisansüstü olmak 
üzere toplam 507 öğrenci, törenle diplomalarını aldı. Muhtar Kent ile 
Hüsnü Özyeğin’in konuşma yaptığı organizasyon ve kep atma törenini 

takiben geç 
saatlere 
kadar 
devam etti.



yeni çağı karşılıyoruz

PrOJelerİmİzden Örnekler

Türkiye’de değişen sağlık sektörünün ihtiyaçları ve tüketici 
algılarına bağlı olarak şirketin yeni pozisyonunun ve kurum 
içi çalışanların ve kurum 
dışı verilecek ana 
stratejinin oluşturulması 
ve belletilmesi 
projesidir. 2 yıllık proje 
kapsamında YENİ 
ÇAĞIN DEĞERLERİ ve 
ŞİRKET POZİSYONU 
iç ve dış tedarikçilere 
anlatılmıştır.

NOVARTIS



1453’den günümüze SeyyaHların 
GÖzÜyle Semt Semt İStanBUl kitabı

PrOJelerİmİzden Örnekler

Novartis adına Burçak Evren liderliğinde hazırlanan kitap ile İstanbul’un 
geçmişten bugüne şehir geçmişi - kimliği, döneminin seyyahlarının ve 
gezginlerinin anlatımlarından derlenerek anlatıldı. İstanbul’un en güzel 
minyatür ve gravürleriyle bezenmiş olarak hazırlanan 
kitapta ilk kez arşivlerden çıkan minyatür ve resim 
görselleri de yer aldı. Bir döneme tanıklık eden 
seyyahların anılarına, semtlerin tarihsel dizini içinde 
verildi. İstanbul’a, kültürüne ve tarihine örnek bir arşiv 
kitap olma özelliğiyle de resmi şehir tarihçesine bir 
katkı olarak düşünülmüştür. 20 bin adet basılan kitabın 
1000 adedi Bir Dilek Tut Derneği’ne maddi gelir elde 
edecek şekilde satışa sunuldu.

NOVARTIS & BİR DİLEK TUT Derneği



kadınlarla elele

PrOJelerİmİzden Örnekler

8 Mart Dünya Kadınlar gününde 
kadına şiddete karşı oluşan 
hassasiyetin toplumsal bir bilince 
dönüşmesi amacıyla Air France 
kadın yolcularına Mor Çatı’dan özel 
çantaların hediye edilmesi…

AIR FRANCE - KLM



Bank of Georgia açılış resepsiyonu

PrOJelerİmİzden Örnekler

Gürcistan’ın en büyük bankası Bank of Georgia Türkiye 
Temsilciliği’nin açılış davetinin organize edilmesi, basın davetinin 
gerçekleştirilmesi ve röportajların planlanması… 

AKTiFBANK



doyasıya 
Soluk alın

türkiye rallisi 
Sponsorluğu

PrOJelerİmİzden Örnekler

Dünya otomobil filtre üretiminin 
lider markası Alman Mann Filter 
temiz havanın sağlığımız ve 
hayat kalitemiz üzerine etkilerinin 
anlatıldığı projesi...

Mann Filter’in Türkiye rallisine 
sponsorluğu... Kurumun marka 
imajını destekleyici sponsorluk 
çalışmasının tüm süreçlerinin 
organize edilmesi...

MANN + HUMMEL



mann Filter Bayi Seminerleri

PrOJelerİmİzden Örnekler

Mann Filter’in Türkiye yapılanmasında en önemli yere sahip 
olan bayii örgütlenmesinin toplantı ve etkinliklerinin organize 
edilmesi ve süreçlerin yönetimi...

MANN + HUMMEL



PrOJelerİmİzden Örnekler

Schindler mimarlık 
Fakülteleri 
Seminerleri

Schindler 
Üniversitelerarası 
mimarlık yarışması

İsviçreli asansör devi Schindler’in 
Mimarlık Fakülteleri ile 
işbirliği yaparak seminerler 
düzenlenmesi...

Genç mimarlar ile mimar 
adayları arasında düzenlenen 
ve onları teşviğe yönelik 
uluslararası proje...

SCHINDLER



PrOJelerİmİzden Örnekler

Schindler İlkokul 
erişim Projesi 

7 tepenin 
7 mimarı Sergisi

Asansör yolculuklarında kazaları 
önlemeye ve bilinçlendirmeye 
yönelik, öğrenciler üzerinden 
velileri bilinçlendirme projesi...

Türkiye’de faaliyet gösteren 
mimarların yoğun ilgi gösterdiği 
bir sergi... Schindler ile hedef 
kitlesi arasında süreklilik 
sağlamak üzere...

SCHINDLER



PrOJelerİmİzden Örnekler

Balnak 25. yılını kültür-Sanat ile kutladı
Balnak Lojistik’in 25. yılını büyük bir sergi ve fotoğraf kitabı ile kutlama 
projesi... Tüm süreçlerin yönetimi ve PR aktivitelerinin düzenlenmesi...

BALNAK



PrOJelerİmİzden Örnekler

Sağlıklı Gıda Platformu
Sodexo’ya kurumsal itibar sağlamak ve sektörün ihtiyaçlarını daha 
güçlü ifade edebilmeleri için Sağlıklı Gıda Platformu ile birlikte 
“Nasıl Beslenmeliyiz” başlıklı arama konferansı düzenlenmiştir. 
30’undan fazla 
sivil toplum 
kuruluşu, belediye 
ve bakanlıklardan 
katılım sağlanarak 
ortak bir sonuç 
bildirgesi hazırlanmış 
ve ilgili Bakanlığa 
sunulmak üzere 
hazırlanmaktadır. 

SODEXO



PrOJelerİmİzden Örnekler

türkiye’nin İlk ve tek Bankacılık ve 
Ödeme Sistemleri dergisi
Banka kartları, kredi kartları, ön ödemeli kartlar, POS’lar, mobil POS’lar, 
yazarkasa POS’lar, ATM’ler, e-ticaret, mobil cüzdanlar, mobil ticaret, 
banknotlar, dijital paralar, çekler, senetler... İşte PSM, 2008 yılında 
ödeme sistemlerinin nabzını tutan, 
sektörün tek basılı yayın organı olarak 
hazırlanmaya başlandı.. Her ay yayınlanan 
ve başta bankacılar olmak üzere finans 
sektörünün, ödeme sistemleriyle ilgili 
faaliyet gösteren şirketlerin tüm üst 
düzey yöneticilerine ulaşan dergi 2013 
yılında Medya Gündem Grubu’na satıldı.

PAYMENT SYSTEMS MAGAZINE



PrOJelerİmİzden Örnekler

CardSmart 
award

CardSmart 
Bosphorus

Türkiye’nin ilk POS - Yazar 
kasasının yazılım süreçlerini 
üreten Cardtek’in ödül töreni 
organizasyonu...

Cardtek’in Türkiye finans 
sektörünün geniş katılımı ile 
gerçekleşen organizasyonun 
süreçlerinin yönetimi... 

CARDSMART



›	VeriFone Babalar ve Oğullar Organizasyonları “İş Ortaklarım”

›	VeriFone ürün lansmanı - les Ottomans

›	Mann “Bu Yatırım Gol Olur”

›	mann çocuk tiyatrosu ve ilkokul seminerleri

›	FICO Türkiye İş ortakları Lansmanı - Four Seasons Bosphorus

›	netlog muğla temel atma töreni

›	14 Nisan 2012 “Novartis Bilim Ödülleri” etkinliği

›	Bayındır tıp Balosu İzmir-ankara

›	14. Bayındır Sağlık Grubu Ödül Töreni

›	Schindler daz “7 tepenin 7 mimarı”

›	Philip Morris SA İK Günleri

›	Philip morris Sa kazasız 1 tam yıl

›	Sedef Ecer –Kadın ve Göç- AB Kültür Sanat Projesi

DİĞER PROJELERİMİZ



ENGİN EREN / Ajans Başkanı
■  1969 yılında doğdu. 
■  İlk orta lise tahsilini Kdz. Ereğli’de tamamladı. Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu. 
■  Engin Eren’in meslek hayatı 3 aşamada değerlendirilebilir.
a) Gazetecilik          b) Reklamcılık          c) PR/İletişim Danışmanlığı

GAZETECİLİK
■  Gazetecilik mesleğine lise 2’nci sınıfta, profesyonel meslek hayatına ise 
üniversite öğrencisiyken 1988 yılında Milliyet Gazetesi’nde başladı. Milliyet 
Gazetesi’nde Melih Aşık’ın Açık Pencere köşesine içerik ve haberler üretti; 
eş zamanlı olarak polis - adliye muhabirliği yaptı.

■  Milliyet Gazetesi’nin ardından Dünya Gazetesi’nde 1990-1992 yılları 
arasında sırasıyla muhabirlik, editörlük ve köşe yazarlığı görevlerinde 
bulundu. Dünya Gazetesi’nin borsa ekinde haftalık para ve sermaye 
piyasaları analizleri yazdı. Türkiye’nin ilk borsa eki ve gazetesi olan Dünya 
Gazetesi Borsa Eki söz konusu dönemde gazetenin bayii satışını 15 bin ve 
üstü rakamlara kadar taşıdı. 

■  1992-1994 yılları arasında Milliyet grubu bünyesinde yayınlanan Ekonomi Politika (EP) Dergisi’nde ekonomi ve 
toplum haberleri editörlüğü yaptı. EP Dergisi’nde “uçak kaçıran hava korsanı” haberi ile Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 
tarafından “Yılın Haberi” ödülünü aldı. Yine aynı dönemde Adıyaman ve bölgesindeki “tütün ekimi” ve “köylülerin 
sorunlarına” ilişkin yaptığı haberle ulusal ve uluslararası ödüller aldı.

■  1994-1996 yılları arasında Türkiye’nin The Guardian’ı olarak değerlendirilen ve gazetecilik tarihinde özgün bir yere 
sahip olan, dönemin Sabah grubu bünyesindeki Yeni Yüzyıl gazetesinde Dış Ekonomi Servisi şefliği yaptı. Türkiye’de 
ekonomi sayfalarında ilk kez kapsamlı ve günlük dış ekonomi sayfalarını hazırlayan Engin Eren, aynı dönemde haftalık 
dünya ekonomisi analizleri de yazdı. Bu dönem içerisinde Financial Times, The Economist, The Business Week’te 
analizleri yayınlandı.

■  1996 – 1998 yılları arasında yine Sabah Grubu bünyesindeki, o yıllar Türkiye’nin en etkili haftalık ekonomi haber 
dergisi olan, Para Dergisi’nde yayın yönetmen yardımcılığı görevinde bulundu. Aynı dönemde derginin konsept, içerik 
ve mizanpaj değişimi çalışmalarını yönetti. Türkiye’de bir ilk olan sektörel ekler, derginin Sabah dergi grubu içindeki en 
yüksek bütçeli ve karlı yayın olmasını sağladı. 

■  1998 – 2000 yılları arasında Milliyet dergi grubu yayın direktörlüğü ve genel müdür yardımcılığı görevlerinde 
bulunan Engin Eren, 2001’de basın mesleğindeki profesyonel hayatına kendi işini kurmak üzere veda etti.

EnGİn ErEn, rEKLAm, Pr vE yAyınCıLıK ALAnLArındA KuruCusu 
oLduğu 3 Ayrı şİrKETİ Eş ZAmAnLı oLArAK yönETTİ.

Pr
■  2001 yılından bu yana PR ajansı olarak hizmet 
veren A İletişim ise üstteki çok uluslu firmalara ek 
olarak yerli ve her biri kendi alanının lideri pek çok 
firmaya PR ve lobi çözümleri ve hizmetleri sundu. 
■  A İletişim 2013 ile 2015 yılları arasında bir 
yeniliğe imza atarak Paris, Londra ve Moskova 
temsilcilikleriyle gerek yurt içindeki müşterilerine 
gerekse yurt dışındaki kişi ve kurumlara PR ve lobi 
çözümleri üretti.
■  360 derece iletişim çözümleri sunan A İletişim, 
hizmet verdiği şirketlerde şirketlerin kültür 
değişimi programlarının yönetiminde de farklılaştı. 
Örneğin, Philip Morris Sabancı’da sigara tanıtım 
yasaklarının hemen öncesinde kurum içi ve 
tedarikçilerin bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının 
artırılmasına ilişkin “Kelebek Etkisi” başlığıyla ve 2 
yıl süren bir kültür değişim programının konseptini, 
içeriğini ve organizasyonel tüm iletişim süreçlerini 
yönetti.  
■  Benzeri bir kültür değişimi programı dünya ilaç 
devi Novartis’te “Yeni Çağı Karşılıyoruz” sloganı ile 
gerçekleştirildi. 
■  Her iki proje de şirketlerin küresel 
organizasyonları tarağından kopyalanarak farklı 
bölgelerdeki merkezlerde uygulandı.
■  A İletişim Türkiye PR sektöründe çağdaş ve 
batılı anlamda lobi faaliyeti yürütebilme donanım 
ve becerisi ile bu konuda uzmanlaşmış yönetim 
kadrosuna sahip nadir yerli ajanslardan biridir. 
■  Bu alanda bankacılık, finans, enerji ve sanayi 
sektörlerinde başarılı lobi faaliyetleri yürüten 
A İletişim, sivil toplum örgütü (STK) kurma ve 
yönetme konusunda da pek çok projeye imza attı.

yAyınCıLıK
■  Engin Eren, yine 
aynı dönem içinde 
New Media adıyla 
faaliyet gösteren 
yayıncılık şirketi 
bünyesinde kurumsal 
dergiler, “hard cover, 
exclusive” kitapların 
yanı sıra finansmanı 
editoryal içeriği ve 
dağıtımı tamamen 
New Media tarafından 
gerçekleştirilen 
Türkiye’nin ilk 
bankacılık, finans ve 
ödeme sistemleri 
dergisi Payment System 
Magazine’i (PSM) 
tasarladı, yayınladı ve 
yönetti.
■  5 bin adet basılan 
ve her biri elden 
imzalı teslim edilerek 
dağıtılan PSM dergisi 
daha yayınlandığı ilk 
sayıdan itibaren büyük 
ilgi gördü, ödülleri, caz 
kulübü, fotoğrafçılık 
kulübü gibi kulüpleriyle 
bir fenomen haline gelen 
PSM, 2014’te başka bir 
grup tarafından satın 
alındı.

rEKLAmCıLıK 
■  Ajans A Reklamcılık Hizmetleri, 
uzun yıllar başta Philip Morris 
Sabancı, Novartis, Shindler, Milupa, 
Regus, Air France, KLM, Verifone vb 
farklı sektörlerden pek çok dünya 
devi firmaya pazarlama iletişimi 
çözümleri üretti.
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