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Sadece 
Bu Kataloğu 
Değil, Pusulo’yu 
Sizin için
Tasarladık.
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3 Temel Prensibimizi Yakından
Tanıyın

Türkiye’nin İlk Kurumsal Kimlik 
Ajansı
Şimdiye kadar tanıdığınız ajansları bir 
kenara bırakın. Pusulo’da yalnızca size özel 
hazırlanmış işler bulacaksınız. 

Markanıza Hizmet Ederiz.

Marka isminizden kartvizitinize, web 
sayfanızdan  markalama stratejilerinize 
kadar sizi ifade edecek pek çok alanda 
ajansınız olarak faaliyet göstereceğiz.

Biz her müşterimize birebir iletişim  
garantisi, satış sonrası destek sözü ve hızlı 
iş, hızlı dönüş sözü veriyoruz. 

Sizin için yapılan işler asla kaybolmaz.. 
İletişimde problem yaşamazsınız. Müşteri
paneliniz üzerinden ödemelerinizi ve
faturalarınızı takip edebilirsiniz.

Yeni bir iş kuruyor yahut işinizi
geliştirmek istiyor olabilirsiniz.

Her iki aşamada da size yardımcı olmak 
istiyoruz.

•	 Kurumsal Kimlik,
•	 Marka Geliştirme,
•	 Konumlandırma,
•	 Danışmanlık,
•	 Kurumsal Web Tasarımı,
•	 Logo Tasarımı,
•	 Katalog  - Dergi - Broşür Tasarımı,
•	 Sosyal Medya Yönetimi,
•	 İnternet Reklamları ve
•	 Matbaa alanlarında ihtiyaçlarınızı 

karşılıyoruz.

“Bizde Sizi Arıyorduk”



Sizin için düşünüyor,
sizin için tasarlıyor 
ve sizin için 
üretiyoruz. 
Tıpkı 1000’in 
üzerinde firmaya 
yaptığımız gibi.
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MR.PUSULO İle 
Tanışın.

O, tüm işleriniz ile yakından ilgilenecek.

Mr. Pusulo sizin için gerçek bir kahraman
olacak. O, işlerin başlangıcından sonucuna kadar
süreci takip eder. Kurumsal 
kimlik uzmanıdır. Bilgili ve samimidir. 
Kendisinden hemen bir tanışma mektubu
almak için mrpusulo@pusulo.com adresine
mail atmanız yeterlidir.

Ayrıca, Mr.Pusulo’nun Sizin için Bir Sürprizi Var.

Lütfen, kartviziti kağıt yüzeyinden yavaşça kopartın.



Bir müşteri olarak Pusulo ile 
tanıştığınızda sanki uzun yıllardır 
bizimle çalışıyormuş gibi hissedersiniz. 

Sizi dinler, sizinle birebir iletişim kurarız. 
Teslim ettiğimiz her iş  sonucunda 
memnuniyetinizi sorgularız. Sizin için 
daha fazla neler yapabileceğimizi 
düşünür, satış sonrası destek 
sözümüzü tutarız. 

Bizden talep ettiğiniz tüm işleri 
olabilecek en hızlı sürede size teslim 
etmek için çalışırız.
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Güzel işler başarmaya
devam ediyoruz.
•	 1000’in üzerinde firma ile  çalıştık.
•	 23 Firmayı baştan sona tasarladık.
•	 250 Firma için kurumsal kimlik 

çalışması yaptık.
•	 800’ün üzerinde logo tasarımı 

gerçekleştirdik.
•	 120 Kurumsal web tasarımı  

hazırladık.
•	 7 Milyon üzerinde basılı ürünü 

Türkiye’nin 81 iline kargoladık.
•	 Şuan da sizinle tanıştık.
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Kurumsal Kimlik
Tasarımı

Kurumsal kimlik, aslında çok geniş bir hizmet alanının genel adıdır. 
Marka isminiz, marka sloganınız, logo tasarımınız, görsel kullanım 
standartlarınız, web siteniz, basılı işleriniz, promosyon 
ürünleriniz, sosyal medya yönetiminiz, ofis tasarımınız ve hatta 
kurum kültürünüz kurumsal kimlik faaliyetleri kapsamında 
değerlendirilebilir.  Kurumsal kimlik stratejilerinizi belirlemek 
için hemen bir  randevu talep edebilir yada bilgilendirme 
maili isteyebilirsiniz.
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Türkiye’nin
Kurumsal Kimlik Gücü

Türkiye’nin güçlü marka yaratma amacına hizmet ediyoruz. 

Türkiye’de küçük ve orta ölçekli firmaların tümü için güçlü birer kurumsal kimlik 
hedefliyoruz. Kobilerimizin ulusal ve uluslararası ortamlarda kendilerini ifade 
edebilmesi ve kârlılık oranlarını arttırabilmesi için çalışıyoruz. Görevimizin bilincinde 
ve yaptığımız işin öneminin farkındayız. 

Türkiye’nin ilk kurumsal kimlik ajansıyız. Bizimle birlikte ilerleyen markalar ile hem 
Türkiye’mizi hem kendimizi yüceltiyoruz. 

Kurumsal Kimlik
Tasarımı
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Tasarlar, Üretir ve
Teslim Ederiz.

Birden fazla ajansla çalışmanıza gerek yok. İhtiyacınız olan her 
şeyi tespit ediyor, tasarlıyor, üretiyor ve teslim ediyoruz. 

Fark Edilmenin
Keyfini Çıkartın.

Yüzbinlerce marka arasından ayırt edilebilmek elbette kolay bir iş değil. Fakat bazı püf 
noktalar biliyoruz ve bildiklerimizi sizinle paylaşmak istiyoruz. Markanızın iyiliği için 
kurumsal kimliğinize önem verin.
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Apple’ı Apple Yapan
Güçlü Kurumsal Kimliğidir.
Günümüzün en çok konuşulan, en büyük 
markalarından biri.  Apple’ı Apple yapan 
Steve Jobs, kurumsal kimliğin gücüne 
sonuna kadar inanıyordu. Apple’ın tüm 
dünyada kullandığı konsept aynıdır. 
Dünyanın neresinde olursanız olun, 
bir Apple mağazasına gittiğinizde aynı 
tasarım ile karşılaşırsınız.  Apple’ı Apple 
yapan uyumdur. Uyum = kurumsal kimlik.

Prestij Deyince Aklınıza 
Ne Geliyor?
Mercedes Benz, yıllardır otomotiv 
sektöründe prestijin öncüsüdür.
Çoğu kişi için Mercedes pahalı, Alman 
sağlamlığında, iyi tasarlanmış ve 
güvenilir otomobilleri ifade etmektedir. 
Audiler de Almandır. Hondalar harika 
tasarımlara sahiptir ama hiçbiri bir 
Mercedes Benz prestijini taşımaz. 100 Yıllık 
tarihi boyunca pazarlar değişti, rakipler 
değişti ama Mercedes Benz hiç değişmedi.

Gözlerinizi Kapatın ve Bir
Kola Şişesi Hayal Edin.
Kurulduğu 1892 yılından bu yana Coca 
Cola’nın girmediği ev neredeyse yok 
denecek kadar azdır. İlk günden bu güne 
renkleri, logoları değişmedi. Herkes bir 
Coca Cola şişesini rahatlıkla tanıyabilir. 
Kalitesinden ziyade Coca Cola’yı başarılı 
yapan markanın kendine özgülüğüdür. 
Coca Cola’nın kendine özgü bir logosu, 
kendine özgü bir sloganı (Gerçek Tat) ve 
kendine özgür bir rengi (kırmızı) vardır.
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En Güçlülerin Sırrını 
Açıklıyoruz.
Tanıdığınız, bildiğiniz, güçlü gördüğünüz tüm 
markaların sırrı güçlü kurumsal kimlikleridir.

Ayrıca ücretsiz kurumsal kimlik analiziniz için 
barkodu okutabilir yada 
www.pusulo.com/analiz adresine gidebilirsiniz.

Abarttığımızı düşünüyorsanız yan sayfadaki örnekleri 
inceleyebilirsiniz. Benzer marka hikayelerini öğrenmek ve güçlü bir 
kurumsal kimliğe adım atmak istiyorsanız hemen Mr. Pusulo’ya 
mail atabilirsiniz. mrpusulo@pusulo.com
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Logo Tasarımı
Profesyonel bir logo tasarımı, kurumsal kimliğin başlangıcıdır. 
İlk görüşte markanızı rakiplerinizden farklılaştırmak istiyorsanız, 
tasarımda doğru stratejiyi benimsemelisiniz. İhtiyacınız olan özgün, 
modern ve sizi ifade edebilecek bir logo tasarımıdır. En iyi tasarım 
için sizinle mutlaka irtibata geçmeliyiz. Şimdiye kadar 1500e yakın 
marka ile kurduğumuz irtibattan %95 olumlu dönüş aldık.
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Logo Tasarımı
Profesyonel bir logo tasarımı, kurumsal kimliğin başlangıcıdır. 
İlk görüşte markanızı rakiplerinizden farklılaştırmak istiyorsanız, 
tasarımda doğru stratejiyi benimsemelisiniz. İhtiyacınız olan özgün, 
modern ve sizi ifade edebilecek bir logo tasarımıdır. Şimdiye kadar 
1500’e yakın marka ile kurduğumuz irtibattan %95 olumlu dönüş 
aldık. En iyi tasarım için sizinle mutlaka irtibata geçmeliyiz. 
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Sizi Resmen
Marka Yapar.

   
Logo tasarımını basit bir iş olarak mı nitelendiriyorsunuz ? 
Gelin güçlü bir örnek üzerinden gidelim.

Cola Cola ...  Yalnızca marka ismini okuduğunuzda bile logosu hayalinizde canlandı 
değil mi? Coca Cola tüm dünyada en güçlü kurumsal kimliğe sahip markalardan 
biridir. Başarısının büyük bir kısmını yıllardır değiştirmediği logosuna ve dikkat çekici
kırmızı rengine borçludur.

Logo Tasarımı
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Asıl Patron Logonuzdur. 
Müşterileriniz ve iştiraklerinizle herkesten önce logonuz el sıkışır.

İlk izlenimin önemini hepimiz çok iyi biliyoruz.  Logonuzda kendi değişmez 
sınırlarınızı, tutkularınızı, arzularınızı, duygularınızı ve düşüncelerinizi yansıtmalısınız. 
Logonuz, firmanızın karakteristik tüm özelliklerini yansıtmalıdır. Yalnızca size özel 
olmalıdır.

Bu özellikleri taşıyan bir logo, ilk izlenimde karşı tarafa profesyonellik duygusunu 
aktaracaktır. Sizinde aradığınız bu değil mi ? 

Sizi Resmen
Marka Yapar.

   

Logo Tasarımı
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“Sadece bir logo” deyip geçmeyin.

Asıl Patron Logonuzdur. 

Renklerin ve Çizgilerin
Anlamını Biliyoruz.

Müşterileriniz ve iştiraklerinizle herkesten önce logonuz el sıkışır.

Sizin için en iyi logo tasarımını, yine sizi dinleyerek ortaya 
çıkartabiliriz.

İlk izlenimin önemini hepimiz çok iyi biliyoruz.  Logonuzda kendi değişmez 
sınırlarınızı, tutkularınızı, arzularınızı, duygularınızı ve düşüncelerinizi yansıtmalısınız. 
Logonuz, firmanızın karakteristik tüm özelliklerini yansıtmalıdır. Yalnızca size özel 
olmalıdır.

Bu özellikleri taşıyan bir logo, ilk izlenimde karşı tarafa profesyonellik duygusunu 
aktaracaktır. Sizinde aradığınız bu değil mi ? 
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Tasarım Bir Sanattır.
Ve siz artık iyi bir sanatçı ile tanıştınız.  Sizi ifade edecek tüm 
tasarım ürünlerinde yanınızdayız.

LOGO
TASARIMI

MAILİNG
TASARIMI

KURUMSAL
KİMLİK

TASARIMI

KUTU VE
AMBALAJ
TASARIMI

SUNUM
TASARIMI

AFİŞ VE
BROŞÜR

TASARIMI

SOSYAL
MEDYA

TASARIMI

KİTAP
TASARIMI

KAMPANYA
TASARIMI

WEB
TASARIMI

KATALOG
DERGİ

TASARIMI

BANNER
TASARIMI
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Web Tasarım
Web sayfanızın sizi ve işinizi en iyi şekilde yansıtması önemlidir. 
Sayfanız sizinle özdeşleşmeli, işinizle uyumlu olmalıdır.  Tüm 
kurumsal web tasarımı projelerimizde modern arayüze sahip, seo 
uyumlu, responsive, güvenli ve yönetilebilir işler çıkartıyoruz.  
Satış sonrası destek garantisi veriyoruz. 

Bizi aramanız için çok geçerli bir sebep daha sunalım. Web tasarım 
projelerinde aylık yada yıllık bakım ücreti talep etmiyoruz.
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Anahtar Teslim
Yeni Web Sayfanız

Ekstra hiçbir şey ile uğraşmayın, ekstra maliyetler ödemeyin.

Sizinle bir tanışma toplantısı düzenler, sizi ve işinizi tanırız. Öğrendiğimiz her şeyi yeni 
web sayfanızda sunarız. Olması gereken özellikler için ekstra ücret talep etmeyiz. 
A’dan Z’ye her şeyi tasarlar, onayınız ile yayına alırız. Web sayfanız ile birlikte
mail sunucuzun kurulumunu da ücretsiz olarak gerçekleştirir ve kullanımınıza sunarız.

İkna edici büyük bir sebebimiz daha var!  Tüm tasarım sürecini müşteri paneliniz ve 
demo sayfanızdan birebir inceleyebilirsiniz. Sms ve mail ile bilgilendirilirsiniz. 
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İşinize Verdiğiniz
Önemin Göstergesidir.

İş yeriniz kirli yada kullanışsız olsaydı, misafirleriniz iş yerinize 
gelmeyi tercih eder miydi?
Web sayfanız, internet ortamındaki iş yerinizin ta kendisidir.  Sayfanız sağlam bir alt 
yapı üzerine kurulmalı, kolay bir kullanıma sahip olmalı, titizce tasarlanmalı, hızlı, 
güvenli ve yönetilebilir olmalıdır.  Pusulo’da tüm bu özellikleri ve daha fazlasını 
bulabilirsiniz. Bunu biz değil, referanslarımız söylüyor. www.pusulo.com/referanslar

Her Şeyi Size Özel
Tasarlıyoruz.

Bu konuda çok ciddiyiz. 
Standartlar, kalıplaşmış tasarımlar, özgünlüğünü yitirmiş bakış açıları her şeyden önce 
bize uygun bir işleyiş değil.



Tamamen Yeni  Teknolojiler 
ile Hazırlanmış, Mobil
Uyumlu Yeni Web Sayfanız
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Tamamen Yeni  Teknolojiler 
ile Hazırlanmış, Mobil
Uyumlu Yeni Web Sayfanız
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Tüm Referansları 
Görmek İçin Okutun:

Farkı Hissedin.
Hissettirin.

Müşterileriniz size bilgisayardan, 
telefon yada tabletten rahatça 
ulaşabilecek.
Üstelik sizin hiçbir teknik detay ile uğraşmanıza 
gerek yok. Tüm teknik detaylar en uygun 
şekilde ayarlanacak ve güncellenecek.

Web tasarım referanslarımızı görmek için lütfen kodu okutun yada;
www.pusulo.com/referanslar adresini ziyaret edin.
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Son Derece
Modern

Yeni Web 
Sayfanız!

Mobil 
Uyumlu,
Hızlı ve

Yönetilebilir!
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Sosyal Medya
Yönetimi

Sosyal medya, milyonlarca kişi için yalnızca arkadaşlık kurmak, 
fotoğraf yada video paylaşmak anlamına gelebilir. Ancak 
profesyonel kullanıcılar ve firmalar için devasa bir pazar alanıdır. 
Bu noktada sosyal medya kullanımını normal kullanım ve 
profesyonel kullanım olarak ikiye ayırabiliriz. 

Biz, profesyonel sosyal medya yönetimi için buradayız.
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7/24 Çalışma,
Aylık Raporlama

Sizin için sizden daha fazla çalışabilir miyiz? 

Sosyal medya yönetimi hizmetimiz boyunca, tatil günleri dahil olmak üzere 
7/24 hesaplarınızın yönetimini üstleriniz. 

Sayfa tasarımlarınızı ele alır, hazırladığımız içerikleri belirli periyotlarda paylaşır, içerik 
ve kampanya üretir, reklamlarınızı yönetir, takipçi ve beğeni sayınızı arttırmaya yönelik  
kampanyalar hazırlarız. Yaptığımız her şeyi raporlar ve ay sonunda sizinle paylaşırız.

www.pusulo.com    |    0850 304 30 15    |    merhaba@pusulo.com

Sizin İçin Zor Olabilir
Ama Bizim İşimiz Bu!

İş geliştirme çabaları ve sosyal medya yönetimi arasında
sıkışıp kalmayın. 
Bir yandan firmanızı geliştirmek ve ayakta tutmak için vakit harcarken diğer yandan 
Facebook, Twitter, Linkedin, Tumblr ve daha birçoğu ile ilgilenmek sizi zorlayabilir. 
Ama bizim işimiz bu!

Sizin İçin Mark Zuckerberg’e 
Mesaj Atabiliriz.

Bu işin esprisi.
Demek istediğimiz asıl şey ise, sosyal medyada ulaşamayacağımız 
kimsenin olmadığıdır.
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İnternet Reklamları
ve SEO Danışmanlığı

Pazarlama, markalamanın ta kendisidir. 
Büyük ihtimalle bu cümlede sizinle hem fikiriz. Hem fikir olmamız 
gereken bir şey daha var. Günümüzün en kuvvetli pazarlama araçları 
internet reklamları ve SEO’dur. Bu ikisi haricinde hiç bir kanal sizi en 
düşük bütçelere dakikalar içerisinde on binlerce kişiye ulaştıramaz. 
İnternet reklamları ve SEO stratejilerinizi belirlemek için 
hemen bir randevu talep edebilir, bilgilendirme maili isteyebilirsiniz.

28
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Rakiplerden Ayıracak
Sade Bir Fikir

Bu Paragraf Sizi
İkna Edebilir.

İnternet reklamları ve SEO için önyargılıysanız, lütfen 
paragrafı okumaya devam edin.

Saç ekimi hizmeti veren müşterimiz için Facebook’ta 10 TL’lik reklam karşılığında 
yaklaşık 2.500 kişiye ulaştık. Sigorta acentası olan bir müşterimiz, müşterilerinin 
%65’ini Google üzerinden kazanıyor. İş ortağı olduğumuz matbaa her ay 10.000 TL’nin 
üzerinde internet reklamı veriyor ve her ay ödediği tutarı geri kazanmakla birlikte yeni 
müşteriler kazanıyor.  Neredeyse her sektörden bunlara benzer örneklerle 
karşılaşabilirsiniz. Üstelik rakipleriniz şuanda reklam vermeye devam ediyor.

Her şeyden önemlisi, sizi rakiplerinizden ayıracak sade bir fikir bulmak ve bunu 
potansiyel müşterilere en uygun şekilde anlatmaktır. Bunun için elimizden geleni 
yapıyoruz. En etkili internet reklamları ve SEO stratejileri için web sayfanız ile entegre 
bir çalışma tarzı benimsiyoruz. 

Reklam Yoksa Güçlü Bir 
Markanızda Yoktur.

Harika tasarımlarınız, çok iyi dizayn edilmiş web sayfanız ve 
markanız olabilir. Fakat bunları insanlara ulaştıramıyorsanız pek 
bir anlam ifade etmeyecektir.
İnternet reklamları ve SEO (arama motoru optimizasyonu) tam olarak bu noktada 
ihtiyaçlarımızı karşılar. 



Matbaa ve 
Promosyon

Yalnızca tasarlamıyoruz.  
İş ortağı olduğumuz Türkiye’nin en büyük matbaalarında, son 
teknoloji üretim makinaları ile tasarladığımız her şeyi üretiyoruz.

Kartvizit, antetli kağıt, cepli dosya, bloknot, zarf, katalog, kitap
gibi ürünlerin yanı sıra promosyon ürün kategorisinde de hizmet 
vermeye devam ediyoruz. 
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Kartvizit, antetli kağıt, cepli dosya, bloknot, zarf, katalog, kitap
gibi ürünlerin yanı sıra promosyon ürün kategorisinde de hizmet 
vermeye devam ediyoruz. 
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Geniş ÜrünYelpazesi
Kartvizitinizden cepli dosyanıza, kitap ayracından
bloknota kadar ihtiyaç duyduğunuz tüm ürünlerde
fiyat teklifi alabilirsiniz.

Kartvizit
Antetli Kağıt
Cepli Dosya
Diplomat Zarf
Torba Zarf
Magnet
Sticker

Profesyonel Tasarım ve
Kaliteli Baskı

Tasarımı ayrı, baskıyı ayrı yerde yaptırma derdinden 
sizi kurtarıyoruz.
Baskı sürecini özenle işletiyor, gerekli kontrolleri makina başında gerçekleştiriyoruz. 
Düz yada özel kesim, gofreli yada laklı gibi özel işlerinizi hassasiyet ile üretip 
paketliyoruz. Şimdiye kadar 7 milyon basılı ürünü Türkiye’nin 81 ilindeki 
müşterilerimize ulaştırdık. Bu katalog size ulaşana kadar biz binlerce ürünü sahiplerine 
ulaştırmış olacağız.

Bloknot
Broşür - İlan
Katalog - Dergi
Afiş - Poster
Etiket
Fatura
Makbuz

Karton Çanta
Kitap Ayracı
Oto Paspası
Islak Mendil
Roll-up
Bardak Altı ve 
Tüm Promosyonlar

Siparişinize Özel
Sürpriz Hediyeler

Ekstra bir şeyler sunabilmekten memnuniyet duyuyoruz. Her siparişiniz için kutulara 
ufak hediyeler ilave ediyoruz. 
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Algıları Tasarlayın.
Markanızı Geliştirin.

Sizin düşündüklerinizi müşterileriniz de sizin için düşünüyor mu ? 
Eğer bu soruya tam olarak yanıt veremiyorsanız, marka geliştirme noktasında 

sizin için yapabileceğimiz çok fazla şey var demektir.
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Marka Geliştirme
ve Konumlandırma

Şimdiye kadar bahsettiğimiz her şeyi “Marka Geliştirme ve 
Konumlandırma” başlığı altında toplayabiliriz. Bu nedenle bu çok 
önemli sayfayı sona sakladık.

Her markada olduğu gibi sizin markanızın da ana amacı ürün yada 
hizmet satışı yapmaktır. Peki insanların rakiplerinizi değilde sizi 
seçmesini nasıl sağlarsınız. ?
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A’dan Z’ye Sağlam 
Marka Mimariniz.

Tüm markaların ortak ihtiyacı rekabet avantajı sağlayacak sade bir 
fikirdir. Onlarca iş arasında bu fikre odaklanmak sizi zorlayabilir.
Güçlü marka isminiz, gerçeği vaad eden sloganınız, benzersiz logonuz, hayran 
bırakacak kurumsal kimliğiniz ve sizi rakiplerinizden ayıracak tüm güçlü fikirler 
marka mimarinizi oluşturur. Bugün, sizin markanız için çalışmaya başlayabiliriz. 
Toplantı istekleriniz için mrpusulo@pusulo.com adresine mail gönderebilirsiniz.

Markanıza Takım
Elbise Giydirelim.

Nasıl göründüğünüz ve ne hissettirdiğiniz çok önemlidir. Markanız için yaptığınız her 
şeyin bir anlamı olmalıdır.  Markanıza anlam katacağız. Sizi insanların akıllarına 
kazıyacak sade fikirler üreteceğiz.

Sadeliğin Gücüne 
Güvenin.

İşinizi eşinize, arkadaşlarınıza ve çocuklara anlatmayı 
deneyin. Anlatmakta zorlanıyorsanız doğru yolda değilsiniz.
Markalama ve konumlandırma stratejileriniz üzerinde çalışırız. Markanız için amaca 
hizmet etmeyen en küçük faaliyetten kaçınırız. Doğru stratejiler ile hareket eder, boşa 
para harcamanızı önleriz. Zaman tasarrufu sağlarız.

Sadeliğin gücüne sonuna kadar inanıyoruz.  7’den 70’e herkesin anlayabileceği  markalar
geliştirmek için çalışıyoruz. Sadeliği tüm sürece yayıyoruz.
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Daha Fazlasını Öğrenmek
İstediğinizi Biliyoruz.

Bu yüzden ücretsiz edinebileceğiniz e-kitap serisini hazırladık.

Çok yakında raflarda yerini alacak “Kurumsal Kimlik ve Türkiye” 
kitabımızın öncesinde bu üç değerli içeriği sizlerle ücretsiz 
paylaşıyoruz. Kitapları indirmek için hemen www.pusulo.com/ekitap 
sayfasına gidebilirsiniz. Yada aşağıdaki barkodu okutabilirsiniz.
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Lütfen not alın.

www.pusulo.com    |    0850 304 30 15    |    merhaba@pusulo.com38



www.pusulo.com    |    0850 304 30 15    |    merhaba@pusulo.com 39

Küçük, orta yada büyük 
ölçekli bir işiniz olabilir. 

Her ne yaparsanız yapın, 
kurumsal kimlik markanız 
için son derece gereklidir.
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“Markanıza İyi Gelecek”


