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Hakkında

Misyon & Vizyon

Ne Yapar?

İşler

Sosyal Sorumluluk

Başarılıyız Çünkü

Referanslar

İletişim

SMG Ailesine Hoş Geldiniz,
SMG Event olarak, ulusal ve uluslararası alanda yaptığımız yatırımlar ile dijital
iletişim, pazarlama, influencer marketing, sosyal medya yönetimi, topluluk yönetimi,
online tracking ve raporlama, sahne tasarımı, toplantı, etkinlik yönetimi ve yurtdışı
seyahatler gibi konularda hizmet vermekteyiz.
Markanızın en iyi şekilde tanıtılıp temsil edilebilmesi için düzenlenen toplantı,
seminer, konferans, organizasyonların kalitesi ve bunun yanında dijital iletişim ve
pazarlama stratejileri oldukça önemlidir. Bunun için konusunda profesyonel ekibi,
teknolojisi üst seviye yatırımları ile özel çözümler sunan SMG Event her türlü
ihtiyacınız ve etkinliğinizde yanınızdadır.
Ekibimiz; Planlama, tasarım, dijital iletişim ve pazarlama konusundaki tecrübesini,
yenilikçi yaklaşımlarla hızlı ve hedef odaklı çalışmalara dönüştürürken, yaratıcı, etkili,
güvenilir ve akılda kalıcı uygulamaları ile de amacına uygun çözümler üretir.
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Renkler Herkesindir
Müzik de öyle. Dünyada onlarca dil
konuşulur fakat renktir, müziktir ayırt
etmeksizin herkesi aynı çatıda toplayan.

Işığımız
Evrenselliğidir müziğin adımlarımıza ışık
tutan, bizi aydınlığa taşıyan.

Empati
Her işimizde önceliğimiz kendimizi
müşterilerimizin yerine koymaktır. Sizin
yerinize düşünüyor ve bu şekilde hareket
ediyoruz.

Önce Bizim İçimize Sinmeli
Ekibimizin detaylı incelemelerinden
geçmeyen hiçbir işi, inanmadığımız hiç
bir projeyi sizlerle paylaşmıyoruz.
Üreterek sunduğumuz her iş önce bizim
içimize sinmeli.

Durmadan Çalışıyoruz
Kendimizi ve sizleri taze tutmak, yenilikleri
yaşamak ve yaşatmak için sürekli
çalışıyoruz.

Dürüstlük
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Ticarette dürüstlük...
Güven bizim için her zaman çalışma
prensibimizin yapı taşıdır.

Tasarım ve Ajans
Hizmetleri

3D Mapping

Matbu İşler

Lansman

Dijital iletişim, pazarlama,
influencer marketing, sosyal
medya yönetimi, topluluk
yönetimi, online tracking ve
raporlamanın yanında birçok
programın hazır bulunduğu
tasarım ofisimiz ve
tasarımcılarımız ile A’dan Z’ye
ne istiyorsanız, biz yapmaya
hazırız.

3D animasyonlar eşliğinde,
şehrin en görkemli binalarını
anlık yıkıp tekrar inşa edebilir,
toplantılarınızda size 3D
animasyon deneyimini
yaşatabiliriz..

Dijital baskı, matbu işler
ve baskılı promosyon
ürünleri olmak üzere tüm
baskı işlerinizi kendi
üretim merkezimizde
üretebiliriz.

Güçlü bir lansman, iyi bir
pazarlamanın ilk
basamağıdır. Ekibimizle,
tanıtmak ve ortaya
çıkartmak için yapılması
gerekenleri, iyi fikirler
üretmek üzere hazırlarız.

Toplantı

Kongre

Açılış

Konser

Gündeminiz her ne olursa
olsun, doğru ortamın ve doğru
şartların oluşturulmasında
takım arkadaşınız olmaya
hazırız. Sizin için çalışabiliriz.

Misafirlerinizi en iyi şekilde
karşılayıp, etkinliklerin
takibini yaparak, sorunsuz bir
toplantının gerçekleşmesini
sağlayabiliriz.

Muhteşem fikirlerle fark
yaratacağınız açılışlara hazır
mısınız? Her adımın
zamanlayıcılar ile kodlanarak
hazırlandığı bir açılış
düşünün!

Konserler risk yönetimi
oldukça önemli, doğru
hamleler yapılması gereken,
büyük projelerdir. Sizin için
tüm süreci yönetebiliriz.

Festival

Spor Organizasyonu

Shopper Marketing

Festivaller markalaşmaya
hazır etkinliklerdir. Büyük
kitlelere ulaştırılması,
doğru kurgulanması
oldukça önemlidir.
Dolayısıyla doğru
ekip ve iş birliği gerektirir.

Yaklaşık 29 dala kadar
federasyonlar düzeyinde
hazırlanmış parkurumuzda,
birçok dalda spor
organizasyonları için etkinlikler
yürütebiliriz.

Firmanızın satış destek ve
pazarlama aktiviteleri
sırasında, hedef satış
noktalarında part time veya
full time kadrolar kurarak
hizmet verebiliriz.
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Proje İlerleme Sürecimiz

SMG EVENT NASIL YAPAR ?
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Proje Keşif

Tasarım Süreci

Hayal Ettikleriniz

Programlama ve Animasyon

Detaylı Sorular

Animasyon ve Işık Kurgusu

Proje Hakkında Bilgi Edinme

Teknik Gereksinim ve Çizimler

İlk Toplantı

Fikir Modelleme Süreci

Projelendirme

Uygulama

Tasarım Aşaması İçin Hazırlık

Show İçin Birlikte Hazırız

Müşteri ile Son Toplantı

Kurulum ve Uygulama

İş Planı Oluşturma

Prova ve Hazırlık

Proje Tanımlama

Müşteri Sunumu

İşlerimizden sadece birkaçı...

SMG EVENT’İN İŞLERİ

15 Temmuz 3D Mapping
Haydarpaşa GarI

14 TEMMUZ
2019

SMG olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı’nın
organizasyonunu üstlendiği 15 Temmuz’u UNUTMA etkinliği
sahne tasarımı, 3D içerik filmi oluşturulması ve teknik
danışmanlık işlerinin yapılması görevini üstlendik. Özel ses, ışık
ve görüntü teknikleri kullanarak Haydarpaşa Gar’ı üzerinde
farklı bir ambiyans oluşturulmasını sağladık.
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İşlerimizden sadece birkaçı...

SMG EVENT’İN İŞLERİ

NIKE REACT Dünya LansmanI
Santral İstanbul

2 MART
2018

Nike React Lansmanı Santral İstanbul’da Escapist
tarafından hazırlanan özel senaryolu bir kaçış oyunu ile
gerçekleştirildi. Nike React oyun deneyimi içinde spor
dünyasından misafirler dünyayı kurtarmakla
görevlendirildiler. Oyuncular, Nike tarafından geliştirilen
React teknolojisi ile oyun heyecanı içinde yaşadıkları
deneyimle tanıştılar. React teknolojisinin özelliklerinden
faydalanarak çeşitli zorlu görevleri tamamladılar ve
dünyanın yeniden dönmesini sağladılar.
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Bizde SMG olarak bu keyifli etkinliğin tüm teknik
prodüksiyonunu üstlenerek yine harika bir işin içerisinde
olma fırsatı bulduk. Özel ışık teknikleri kullanarak oyunun
finalinde unutulmaz anlar yaşanmasını sağladık. Santral
İstanbul içerisindeki dokuyu da yine ışık tasarımcılarımızın
projelerine ve konsepte uygun olarak aydınlattık.

SMG Event olarak Türkiye Diyanet Vakfı tarafından
Yenikapı Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen ve kentin
farklı bölgelerinden akın akın gelen 313 bin kişinin
katıldığı Enderun Teravihi etkinliği için bir buçuk gün
gibi kısa bir sürede tüm alanın dekor, teknik ve tüm
tefrişatını gerçekleştirdik.

2 HAZİRAN
2018

YenİkapI’da Enderun Teravİhİ
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İşlerimizden sadece birkaçı...

SMG EVENT’İN İŞLERİ

Emre Kaya Konserİ CanlI YayIn
İstanbul TepebaşI TRT

3 OCAK
2018

Emre Kaya ve Orkestrası’nın Emre Kaya şarkılarını seslendirdiği
ve canlı yayın ile TRT Müzik kanalında sergilenen show için
çalıştık.
Görüntü sistemlerini, özenle seçilmiş ve hazırlanmış led ekran
içeriklerini ışık sistemleri ile bütünleştirerek TRT izleyicilerine
ve Emre Kaya hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattık.
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Hatırlanması önemli geceler için unutulmaz prodüksiyonlar
hazırlıyoruz.
Düğün organizasyonlarımızı deneyimli ekiplerimizle koordine
ediyor ve sıfır hata sloganımız ile önemli gecelerinize ışık
tutuyoruz.
Salonun bir bölümünün projeksiyon cihazları ile 3D Mapping
uygulaması yapılarak hazırlandığı gecede tüm masalar özenle
aydınlatıldı. 150 parça ışığın kullanıldığı gecede katılımcılar
değişen içerikler ile gece boyu farklı ambians yaşadı.

31 ARALIK
2018

Wedding Project / HİnT Düğünü
Antalya
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İşlerimizden sadece birkaçı...

SMG EVENT’İN İŞLERİ

Göztepe Spor Kulübü 92. YIl ve
Şampİyonluk Kutlamalari
İzmİR

15 HAZİRAN
2017

Adını 14 yıl sonra Süper Lig’e yazdırmayı başaran Göztepe Spor Kulübü,
92. yıl dönümünü büyük bir coşku ile kutladı.
Yaklaşık 2.5 kilometrelik bir alana kurduğumuz 8 adet iskeleye gecikme
hesapları yaparak 108 watt kutu hoparlör astık. Her kuleye 16 adet DTS
Core Hybrid ışık yerleştirdik ve iç kısımlarına da 6’şar adet Quantum
Led Wash ışık ekledik. Alanın arka kısımlarında bulunan binaların
üzerine 8 adet Barco HDX W18 projeksiyon
makinesi ile görüntü aktardık. Ayrıca 8 adet 35 W RGB Laser ile de
showumuzu genişlettik.
2700 adet pyro kullandığımız etkinlik unutulmaz işlerimiz
arasında yer almayı başardı. #göztepe92yaşında hashtagi
ile katılımcı paylaşımlarına göz atabilirsiniz.
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Escapist’in, şirketler için kurum içi iletişim aktivite hizmetleri
kapsamında tasarladığı “Kehanet” kurumsal kaçış oyununda,
Garanti Emeklilik Liderler Zirvesi 2016′ya katılan yöneticiler, bugüne
kadar deneyimledikleri en heyecanlı şirket etkinliğini yaşadı. Oyun
boyunca katılımcılar eğlenirken aynı zamanda liderlik, motivasyon,
koçluk, takım çalışması (team building), yaratıcılık, problem çözme vb.
birçok yeteneklerini sergilediler. Çalışanlar, Liderlik Zirvesi’nde gün boyu
ele alınan kazanan takım oluşturmak, bağ kurmak, koçluk yapmak ve
çalışanların gelişimini desteklemek kavramlarını bizzat oyun içinde
deneyimlediler.
Katılımcılara sürpriz olarak organize edilen bu etkinlik, yoğun bir workshop
günü sonrasında 120 yöneticinin Bilgi Üniversitesi Santral Kampüs’teki seminer
odasına aniden giren “muhafızlar” oyuncuları, Santral Müzesi’nde kurulmuş olan
oyun alanına getirmesiyle başladı. Oyunun kahramanları artık ışığın olmadığı,
kötülüğün dünyayı ele geçirdiği bir zamanda umudun peşinden koşarak “Kehanet”i
gerçekleştirdiler.
Ses, ışık, görüntü, 3D mapping showlarımızın da yer aldığı oyun etkinliğinin sonunda tüm
takımlar coşkuyla zaferlerini kutladılar.

14 OCAK
2017

GARANTİ Emeklİlİk KaçIş Oyunu
Santral İstanbuL
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İşlerimizden sadece birkaçı...

SMG EVENT’İN İŞLERİ

23 Nİsan Ulusal Egemenlİk ve
Çocuk BayramI
Samsun Yaşar Doğu

23 NİSAN
2019

Spor Salonu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri
kapsamında TRT tarafından Samsun Yaşar Doğu Spor
Salonu’nda düzenlenen ve 39 ülkeden 800’e yakın çocuğun
öğretmenleri ile birlikte katıldığı çocuk şenliğinin teknik
çalışmalarını, çizimlerini ve uygulamasını yapmaktan SMG
ailesi olarak büyük keyif adlık.
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Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun önderliğinde her
yıl yapılan Belgesel Ödülleri bu sene de İstanbul’da
gerçekleşti. Uluslararası arenada, birçok yerli ve yabancı
belgeselcinin katılımı ile gerçekleşen Belgesel Günleri yoğun
ilgi gördü.
Dünyanın birçok noktasında, kendi hayallerini bilgi ile
buluşturarak izlenir hale getiren belgeselcileri destekleyenler
arasında SMG EVENT de yerini aldı. Gösterim salonlarının
teknik altyapısı tarafımızca kuruldu. 5 adet BARCO HDX W18
ve resim aktarıcılar ile 5 gün boyunca onlarca belgeselin
insanlarla buluşmasını sağladık.

11 MAYIS
2016

TRT Belgesel Ödüllerİ
İstanbul Radyosu
Harbİye
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İşlerimizden sadece birkaçı...

SMG EVENT’İN İŞLERİ

GQ Men of the Year 2018
VOLKSWAGEN ARENA

13 ŞUBAT
2019

Doğuş grubu tarafından her sene düzenlenen GQ Men of the
Year Ödül Töreni 2019 yılında da Volkswagen Arena’da
düzenlendi. SMG Event olarak, yıldızlar geçidine sahne olan
bu etkinliğin teknik çalışmalarını, çizimlerini ve uygulamasını
gerçekleştirdik.
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Adana Portakal Çiçeği Karnavalı 2. yılında da renkli anlara
sahne oldu.
İlk yıl olduğu gibi halkın kendi tasarımlarıyla sokaklarda
gönüllerince eğlendiği karnavalda, konserler ve defileler,
portakal çiçeği kokuları arasında gerçekleşti.
Festivalin ilk yılından itibaren içerisinde bulunuyoruz. Teknik
prodüksiyon, kortej koordinasyonu, şehir süslemeleri,
sahnelerin programlanması, show gruplarının sahneye çıkış
sırasıyla takibi ve sokak standları sorumlulukları
üstlendiğimiz görevlerden yalnızca birkaçı…
Karnaval yakın zamanda yurt dışı turlarını da şehre çekmeye
başladı. Nisan ayının ilk haftası, o müthiş portakal çiçeği
kokuları arasında eğlenmek isterseniz, mutlaka
bu karnavala uğramalısınız.

4 NİSAN
2014

Portakal Çİçeğİ KarnavalI
Adana
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Sosyal sorumluluk

İnsan’ı Seviyoruz
Varoluşun en güzel simgelerinden
birisi, benlikten uzak, karşısındakini
kendisi gibi gören ve olabildiğince
yardımsever bir ekip olmalıydık. Van
Erciş’te deprem zamanı bunu özveri
ile orada olarak pekiştirdik…

Burs Veriyoruz
Biliyor musunuz? Bize
kazandırdığınız her
liranın %10’u sosyal sorumluluk
projelerine aktarılıyor. Sizin ve
bizim adımıza eğitim masrafları
karşılanan çocuklar var içimizde,
yanı başımızda.

Okul Boyuyoruz
Çocuklar Bizim
İçin Özeldir
Kuruluşumuzdan itibaren, her iş
sonrası kanser tedavisi gören
çocukların gülümseyişlerini
düşleyerek hastane ziyaretleri
yapıyor ve onları renkli
kostümlerimizle eğlendiriyoruz.
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Bir fırça boyada sizin için
vuruyoruz duvara. Yılda
en az bir okulun tamir ve
bakım masrafları
tarafımızdan karşılanıyor.
Evet, “Eğitim Şart!”.

BAŞARILIYIZ ÇÜNKÜ

Emin Adımlarla İlerliyoruz
Alanlarında uzman, işini
seven, birlikte uyum
içerisinde çalışabileceğine
inandığımız, farklı fikirler
üretebilen eğlenceli
bir takım kurduk.

Daha İyisi İçin Çalışıyoruz
Biliyoruz ki ürettiğimiz sürece
gelişeceğiz. Deneyimlemek
için sabırsız, yenilenmek ve
gelişmek adına heyecanlıyız.
Hep daha ileriye…

Yaratıcılığımızı Geliştiriyoruz
Heyecanımızı Kaybetmiyoruz
İlk gün nasıl kalbimiz çarpıyor, nasıl
mutlu oluyorsak, yine aynı kalp
çarpıntısı ve aynı mutlulukla işimize
dört elle sarılıyor, heyecanımızı
hep taze tutuyoruz.

Aşkla Çalışıyoruz
Başarımızın en büyük sırrı bu, bizler bu işe
aşığız. Kimimiz bir ışık setine, kimimiz şık bir
karşılama masasına, kimimiz de bir sahne
tasarımına…

Fikir toplantıları işimizin en
keyifli bölümlerinden.
Özgürce fikirlerin savrulduğu
bu alan yaratıcılığımızın tüm
yönlerini tetikliyor.

Her Gün Öğrenmeye İhtiyaç Duyuyoruz
Dünya üzerinde alanımızla ilgili tüm
gelişmeleri inceliyor, ekipçe paylaşıyoruz.
Örnekleri inceleyip yolumuza ışık tutuyoruz.
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