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Yaşamın ve insanın
tam ortasındayız!

We are in
the middle of Life
and Human!
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Ve her an

öğreniyoruz.
And every moment
we are learning.



We
value

people
�rst

We build strong,
long-lasting relationships
around openness and
mutual respect.
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Önce insanlara 
değer veriyoruz.

Uzun süreli iş sürecimizi,
güçlü, şe�af ve karşılıklı
saygı içerisinde olmaya 
borçluyuz.
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Q
JDışına çıkmadan

tasarlıyoruz hayallerinizi.

Without going out
We are designing 
your dreams.

Q
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Good
design is
good 
business
Strategic design is a process, 
not just a pretty picture. 
Done right, it’s a powerful 
di�erentiator for your 
business.

TM.KOZ
MACHA

İyi tasarım
iyi iş.

Stratejik tasarım sadece
güzel bir görüntü değildir.
Diğerlerinden çok fazla 
ayrışmanı sağlar.J

Q
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Qİnsana olan

tutkumuz bizi
“BİZ” yapıyor.

Human
we are passionate
"WE" doing it.



Q Great
work is

hard

Great work is about
making tough decisions,
not just consensus. 
It’s about reduction. 
And reduction is 
hard.
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Harika işler
hep zordur.

Büyük işler sadece �kir
birliğinden doğmaz. 
Zor kararlar vermek gerekir. 
Bu ise gerçekten zordur.
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Bizler
aslında siziz!

Ourselves
actually you are!
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Less
talk
More
rock
Our design process is 
visual and collaborative. 
If a picture says a 
thousand words, a prototype 
says a million.
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Az konuş
Çok üret.

Tasarım süreçlerimiz her zaman
entegre ve görsel ağırlıklıdır. 
Bir tasarım bin kelime, 
bir prototip bir milyon anlam 
içermeli.K

Q
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Bizler,
Reklamcıyız, 
Tasarımcılarız,
Metin Yazanız, 

Düşüneniz 
ve Kod Yazanız.We are;

Advertisers, 
Designers,
Text Writer, 
Thinking 
and Code Writer.



55 Trans
parency

& colla
boration

win
We’re a partner and 
collaborator—not a vendor. 
Collaboration is a balancing 
act between the business needs, 
teams and partners. 
And that requires transparency.
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Şe�a�ık ve
işbirliği kazandırır.

Biz samimi ortaklarız.
İşbirliği yapan ve size bir şey 
satan değiliz. Bunu sağlayan 
şe�a�ığımız ve samimiyetimiz.

K
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We’ve been digital from the very beginning. 
Founded in 1996 as a design and technology company, 
we’ve seen the landscape change dramatically our 
industry has evolved, our clients’ businesses and their 
challenges have become more complex, consumer 
behavior has changed and we have changed.

Yet, 20 years ago kozmacha, was started with the belief 
that intuitive and engaging consumer experiences will 
help move our clients’ businesses forward and we still 
believe that today.

We believe that digital is much more than an advertising 
and marketing channel. We help our clients realize the 
full potential of digital through our Strategic Design 
process and the solutions we create for them.
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En baştan beri dijitaliz. 
1996 yılında bir tasarım ve teknoloji şirketi olarak 
kurulduk. Çarpıcı bir biçimde sanayimizin geliştiğini, 
müşterilerimizin işletmelerinin ve zorluklarının daha 
karmaşık hale geldiğini, tüketici davranışlarının 
değiştiğini gördük.

Bununla birlikte, 20 yıl önce kozmacha, sezgisel ve 
çekici tüketici deneyimlerinin müşterilerimizin 
işletmelerini ilerletmesine yardımcı olacağı inancıyla 
başladı ve biz hala buna inanıyoruz.

Dijitalin bir reklamcılık ve pazarlama kanalından 
çok daha fazlası olduğuna inanıyoruz. 
Müşterilerimize, Stratejik Tasarım sürecimiz ve 
bunlara yarattığımız çözümler aracılığıyla dijitalin 
tüm potansiyelini gerçekleştirmesine 
yardımcı oluyoruz.
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