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YARATICILIK

tasarımı yarattık. Clover & Co birden 
fazla çeşitten oluşan -tavuktan reçele, 
unlu ürünlerden kahveye varan- bir 
ürün karmasına sahip. Kimlik iki 
sembol içeriyor ve çarpıcı, tek bir 
ikon yaratacak şekilde bu iki sembolü 
birbirleriyle kaynaştırıyor. Üç yapraklı 
yonca aynı zamanda beslenen üç 
tavuktur. Markanın renkleri doğayı 
yansıtıyor -pembe (çiçek açmış yonca), 
mavi (gökyüzü) ve yeşil (çimen). Büyük 
bir duvar görseli marka dokusunu 
içerirken mağaza içi görseller kalite ve 
yerli ürün kullanımı mesajlarını vererek 
çiftçileri betimler. 

Mağazalar için önemli konsept ve 
tasarım noktaları nelerdir? 
Bir projenin başlangıcında, brief’i, 
rekabeti ve markanın konumunu 
-olmak istediği yeri ve oraya nasıl 
ulaşacağını- inceleriz. Trendlere, 
davranışlara ve motivasyonlara bakmak 
için pazarı ve tüketicinin algısını 
araştırırız. En iyi uygulamayı kıyas 
alırız. İnceleme sayesinde rekabette 
avantaj kazanma fırsatlarını belirleriz. 
Yaratıcı çalışmaya güçlü temeller 
sağlayan bir stratejiye varmaya 
yarayacak muhtemel konumlanma 
rotalarını değerlendiririz. Marka 
stratejistlerimiz ve yaratıcı ekibimiz iş 
birliği içinde çalışırlar. Konsept rotaları 
üzerinde beyin fırtınası yaparız, sonra 
ya evrimden devrime şeklinde değişim 
katmanlarını ya marka üzerinde taze 
bir bakış açısı yaratmanın yollarını 
araştırma ya da tamamen yeni bir 
marka konsepti yaratma yönlerinde 
fırsatı yorumlarız. Müşteriyle yakın 
çalışarak en uygun rotayı bulmak için 
seçeneklerimizi azaltırız.  

Globex Bank için bir dizi olası rota 
ve imaj değişimi evresi keşfettik. Yeni 
kimlik, organizasyonun ileri bakan 

Tüm perakende sektörlerini kapsayan kurumsal görsel kimlik çalışmaları yapan 
ve gelecek için yeni vizyonlar yaratmanın yanı sıra var olan teklifleri yeniden 
konumlandırıp yeniden markalandıran SGC London’ın Yönetim Kurulu Başkanı Clive 
Woodger, kurumsal görsel kimliğe ve sektöre yönelik sorularımızı yanıtladı.  

Görsel kimlik yatırımında 

Hareketli marka 
konseptleri revaçta

kültürünü temsil eden, canlı bir işarete 
evrilecek şekilde eski G monogramının 
evrim ve dönüşüm geçirmiş halidir. 
Şube tasarımı kimliğin sıcaklığını 
ve dinamizmini yansıtıp geleneksel 
değerleri çağdaş bir hisle birleştiriyor.  

‘Tecrübe tasarlarken’ nelere önem 
veriyorsunuz? 
Marka tecrübesi görsel kimlikten 
öte bir şeydir; yapılan işi tanımlayan, 
müşteriye ilham veren ve rekabette 
farklı bir yer kazandıran bir fikir 
geliştirmektir. 

‘Tecrübe tasarlarken’ müşteriye 
ve ihtiyaçlarıyla isteklerine dair anlayış 
kazanmaya odaklanırız. Ukrayna’da 
Depstor için kendi kimliklerini ifade 
etmek isteyen gençlere hitap eden, 
uçlarda gezinen, yeni bir mağaza 
konsepti yarattık. Mesajı, ‘farklısın - 
kendi stillerini bulanlar için iyi hisset’. 
Kimlik de gizemli bir şeyi veya bir miti 
temsil eden bir geyik başı figürü. 

İç tasarım yaklaşımı çağdaş 
stillerin bir kaynaşmasından ibaret, 
eklektik bir tarza sahip. Diyagonal 
bir bölge oluşturarak dramatik görsel 
merchandising yarattık. Lounge 
bölümü sosyalleşmeyi sağlayan bir 
‘rahatlama’ alanı sunuyor. Dokulu 
ışıklarla da deneyimi daha ileri taşıyarak 
yaprakların arasından sızan güneş ışığı 
izlenimi yarattık. 

Ajansınızı farklı kılan özellikler 
nelerdir? 
Bizi farklı yapan şey bir markanın tüm 
kanallardaki -binalar, iç tasarım, dijital 
ve basılı medya- tam potansiyelini 

keşfetmemizdir. Ekibimiz birden çok 
disiplini kapsıyor ve grafik, 3D ve 
dijital tasarımcılar, mimarlar, proje 
yöneticileri, strateji uzmanları ve 
isimlendirme uzmanlarını içeriyor. 
Marka konseptini her temas noktasını 
-çevre, web sitesi, reklam ve pazarlama 
iletişimi- kapsayacak şekilde deneyimin 
bütününe entegre bir parça olarak 
yaratırız. 

Ayrıca iç müşteri için marka 
iletişimi geliştiririz. HSBC ofisleri 
için yarattığımız küresel görsel 
çalışması konsepti personeli de dahil 
etmek, marka değerlerini yansıtmak 
ve uluslararası tasarım standartları 
oluşturmak üzere tasarlandı. Bir dizi 
grafik tasarım unsuru- resimler, şekiller, 
dokular, paternler ve renkler- farklı 
çalışma alanları için farklı atmosferler 
yaratma esnekliği olan, farklı bir görsel 
yaklaşım yaratıyor. 

Müşterilerinizin ortak talep ve 
ihtiyaçları nelerdir ve size geri 
bildirimler nasıl gerçekleşiyor? 
Müşteriler sadece elde ettiklerimizin 
sonuçlarını değil aynı zamanda süreci 
de -nasıl çalıştığımızı ve onlar için 
doğru olan çözüme nasıl vardığımızı- 
anlamak istiyorlar.  

Bizim çalışma sürecimiz açık 
iletişimi, net karar vermeyi ve üzerinde 
fikir birliğine varılan çözümleri de 
içeren, adım adım ilerleyen şeffaf bir 
yaklaşımdır. Takım çalışmasından ve 
yakın çalışmaktan ibarettir.  

Müşteriler coğrafi uzaklıklara 
rağmen nasıl çalıştığımızı 

soruyorlar. Teknolojideki gelişmeler 
müşterilerimizle etkileşimimizi de 
değişime uğrattı. Düzenli yüz yüze 
görüşmelerimizi Webex ve Skype 
toplantılarıyla birleştiriyoruz.  

Genellikle var olan müşterilerin 
tavsiyesi üzerine gelen diğer 
perakendeciler ve bankalar sayesinde 
geri bildirim alıyoruz. 

Kurumsal görsel kimlik tasarımındaki
gelecek trendler neler?   
Dijital ortamdaki gelişmeler tasarım 
sürecini değişime uğrattı. Hareketli 
marka konseptleri şimdi dijital fikirlerin 
sabit baskıya taşınmasını ikinci sıraya 
atarak görsel kimlik yaratımında başı 
çekmekte.  

Sosyal medya kontrolü müşteriye 
veriyor ve marka stratejileri üzerinde 
derin etkisi var. Twitter, Facebook 
ve müşteri forumlarının gücü, sanal 
repütasyon yönetiminin anahtar 
nitelikte önem taşıdığı anlamına 
geliyor. Verdiği sözü yerine 
getirmeyen bir ürün veya hizmet için 
güzel bir görsel kimlik yaratmak artık 
mümkün değildir. 

Kurumsal görsel kimlik açısından 
mağazaların/şubelerin önemi nedir? 
Müşterilerin markayı deneyimleyiş 
biçimlerine en çok mağazalar ve 
şubelerde hâkim olunur. Perakende 
mağaza tasarımının bu kadar ilginç 
ve zorlu olmasının nedeni müşterileri 
tamamen üç boyutlu bir tecrübeyle bir 
araya getirmektir. 

Müşteri taleplerinin ve rekabet 
alanındaki gelişmelerin önünde olmak 
için sürekli değişim süreci içinde olunan 

projeleri üzerinde çalışmamız istenmişti, 
daha sonra ferah ve müşterilere cazip 
hale getirecek şekilde mağazaların 
perakende karakterlerini de geliştirdik.  

Şube kimliklerini ve müşteri 
deneyimini geliştirmek söz konusu 
olduğunda bankalar perakende 
tecrübemizi çekici buluyorlar. Alfa 
Group için finans operasyonlarına dair 
tüm alanları kapsayan ve yeni lanse 
edilen Alfa-Express sembolü üzerine 
inşa ettiğimiz birleşik bir grup markası 
geliştirdik. Bu kimliği, tüm grubun 
aktivitelerinin her yönüne tutarlı bir 
yaklaşım sunan, esnek bir ana marka 
yaratabilmek için geliştirdik. 

Odaklandığınız bir pazar var mı? 
(Finans, bankacılık, telekomünikasyon, 
perakende veya petrol vs.)
Çalışmalarımız tüm perakende 
sektörlerini kapsamaktadır. Gelecek için 
yeni vizyonlar yaratmanın yanı sıra var 
olan teklifleri yeniden konumlandırıp 
yeniden markalandırıyoruz.

Projelerin böyle bir spektrumda 
olması yaratıcı alana tazelik ve 
orijinallik katıyor. Farklı pazarlarda 
çalışmak yanal düşüncemizi ve 
farklı ürünlerin bir arada nasıl 
bulunabileceklerini görmemizi sağlıyor. 
Tarım ürünlerinde yeni bir konsept 
için inovatif bir isim, kimlik ve mağaza 

bir sektörde olduğundan perakende çok 
dinamik bir iş sahasıdır.  

Azbuka Vkusa ile yaptığımız çalışma 
‘Zevk Alfabesi’, onların Rus seçkin 
yiyecek perakendecileri arasında lider 
pozisyonunu korumalarını sağladı. 
Kimlik, mağaza tasarımı, pazarlama ve 
promosyonları her açıdan geliştirdik. 
Yeniden markalandırmanın ardından 
yapılan araştırma, marka profili ve 
farkındalıkta yüzde 23 artış olduğunu 
gösterdi. Bizden mağaza genişletme 

Çalışmalarımız tüm 
perakende sektörlerini 
kapsamaktadır. 
Gelecek için yeni 
vizyonlar yaratmanın 
yanı sıra var olan 
teklifleri yeniden 
konumlandırıp yeniden 
markalandırıyoruz.

LIVE WOODGER


