
5M Media Agency

Tanıtım Sunumu



Merhaba!
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“
Varsa Yoksa İletişim 



5 m kimdir?



5m Media Agency Türkiye’deki 10 yıllık yerel ve global 
iletişim ve medya planlama birikimini Balkanlara 
taşıyarak, bu bölgede iletişim ve medya planlamanın 
rasyonel zeminini inşaa etmek, bu bölgedeki  
oyuncuların markalaşma süreçlerini desteklemek, ve 
Türk ve global markaların bölgedeki iletişim ve 
pazarlama sorunlarına çözümler üretmek için 
kurulmuştur. 

Medya



DNA’sında multi-kültürellik, veriye 
dayalılık, içgörü ve yaratıcılık barındırır. 
Bölgenin ekonomik açıklık ve büyüme 
ihtiyacını gerçekleştirmeye dönük 
idealist bir yapı niteliği taşımaktadır. 



Uzun zamandır uykuda sayılabilecek Balkanlar 
pazarında hem tüketicilerin hem markaların 
ihtiyaç duyduğu ekonomik hareketliliği 
destekleyecek bir merkez olma iddiası var oluş 
nedenlerindendir. 



Her sorunun bir oranda iletişim sorunu 
olduğuna yürekten inanan bir ekip olarak, bu 
farklılıklar coğrafyasında markalar ve insanlar 
arasındaki etkileşimi arttırmak için insan ve 
veri yatırımı yapan bir kurumdur



İletişimin 5 m’si



Misyon
Her reklam faaliyetinin bir misyonu ve hedefleri olmalıdır. Bir 
ürün ya da marka neyi reklam yaparak neyi ve neleri 
hedeflemektedir. Misyonun ve hedeflerin belli olması reklam 
yatırımının başarısının ölçülmesinde de kritik bir öeneme 
sahiptir.



Para
Bütçemiz reklam faaliyetimizin kaynağıdır. Her medya kanalı 
birbirinden farklı fiyatlara ve etkilere sahiptir. Uzmanlıgımız 
bütçenin hedeflerimiz doğrultusunda sağlıklı ve etkili 
harcanmasında ve pazarlık gücümüzde yatar.



Mesaj
Mesajımız hedef kitlemize iletmek istediğimiz fikir ve bilgi. 
Mesajın hedef kitleye uygun oluşturulması mesajın etkin 
iletilmesi için çok kritik.



Medya
Mesajımızın hangi mecralarda yayınlanacağı ve ne dagılımda
bulunacağı şirketimizin ana işi. Medya dağlımında etkinlik bütçe 
etkinliğini dogrudan etkilemektedir.



ölçüm
Her türlü pazarlama çabasında oldugu gibi, ölçüm reklam 
yatırımımızı değerlendirmemizi sağlayan ve çemberi 
tamamlayan adım. Başta koydugumuz hedeflere ne ölçüde 
ulaştıgımızı görüp her seferinde yeniden kalibre edebilmemizi 
sağlıyor.  



Hizmetlerimiz
5M Agency olarak Kosova , Arnavutluk , Makedonya , Sırbistan 
Hırvatistan, Karadağ ve Bosna Hersek ülkelerinde kampanyanızı 
en etkili mecralarda, en doğru şekilde görünür kılmak , 
ürününüze uygun olan hedef kitleyi hangi mecra aracılığı ile 
bulacağımızı tespit ederek Tv, Gazete, Outdoor, Radyo ve Dijital 
platformlarda medya planlama hizmeti sunuyoruz.





Teşekkürler!
Sorularınız varsa ?

You can find me at
info@5magency.com / hakan.senturk@5magency.com



MAPS

our office


