
Euro-DMC Kimdir?
Enerjisini başarılı olmanın verdiği hazdan ve eğlenerek çalışabilmesinden alan Euro/DMC ekibi, müşterilerine sağladığı esnek çözümler, keskin hedefler ve hedef 
kitleyi markayla bütünleştirebilme başarısıyla sektöründe önemli bir konuma geldi. “İşimiz, müşterilerimizin karlılığını arttırmak için, interaktif platformu nasıl 
kullanacağımızı belirlemektir. Yaratıcı performansımıza inanan, perspektifi geniş müşterilerle çalışırız. İşimizde istenilen unsurları özümser, düşüncelerimizi 
teknoloji ile harmanlayarak ortaya çıkarırız.  

Euro-DMC nasıl çalışır?
Euro-DMC, müşterilerine interaktif çözümler sunan, marka ve kurum kimliğini internet ortamında başarı ile hayata geçiren, yeni medya alanında fark yaratmayı 
hedefleyerek çalışmalarını sürdüren yenilikçi bir tasarım ajansıdır. Başarısını; stratejik düşünme gücünden, müşteri ihtiyaçlarına odaklanabilmesinden, teknolojiyi 
doğru ve yerinde kullanabilme becerisinden, geliştirdiği teknolojik yeniliklerden ve müşterinin kendisine olan güveninden alır. Euro-DMC, Gerçekleştirdiği her 
projede “fayda” unsurunu ön planda tutar. 

Müşteri taleplerini genişletir ve projenin her aşamasında hem müşteriye hem de kullanıcıya fayda getirecek yenilikleri kurgular ve uygular. 

Neyi hedefler?
Başarıya ulaşmak için ortaya çıkan işin estetiği kadar ekonomisi ve ergonomisini de birlikte gözetir. Verimli bir çalışma gerçekleştirmek, başarıya koşmak, 
hedeflere ulaşmak Euro/DMC için her zaman para kazanma dürtüsünün önünde yer alır. Bu yüzden her proje özel, her çalışma bir heykeltıraş yontusu gibi biçim 
alır. Butik hizmet anlayışı ile sektöre göre değil, müşteriye göre hizmet üreten Euro/DMC’nin bu sayede her projesi bir diğerinden önemli çizgilerle ayrılır. 
Müşterilerimize iyi hizmet verdiğimizde mutlu oluyoruz. 
Çünkü “ İŞİMİZİ SEVİYORUZ”



Asıl alanı Grafik Tasarım olan Canbaz okul yıllarında yayıncılık ile başlayan kariyerini, 
gazetecilik, görsel yönetmenlik, video-art tasarımcı ve köşe yazarlığı gibi bir medya 
şirketinin hemen tüm dallarında görev yaparak sürdürdü. 1996 yılında İstanbul’a 
gelerek reklam ajanslarında profesyonel olarak sanat yönetmenliğ ve kreatif 
yönetmenlik yaptı. 1998 de merkezi Paris’te bulunan Uluslararası bir reklam ajansının 
İstanbul ofisinde Kreatif Direktör olarak görev aldı. Aynı yıl Mazda için hazırladığı 
outdoor çalışmalar başta Paris olmak üzere birçok Avrupa şehrinde billboardlardaydı. 
Yine aynı yıl Peugeot 206 Türkiye lansmanını tek başına tasarladı.  
 
1999 yılında Altuğ İnci ve Elif Dağdeviren ile tanışması ile üzerinde çalıştığı interaktif 
uygulamalar hayat buldu. Türkiye’nin ilk arama motoru www.netbul.com’u o dönemde 
tasarladı. Ardından 2001 yılına kadar spor, çocuk, kadın, moda ve gezi alanlarında 
Türkiye’nin ilk tematik portallarını tasarlayarak sektördeki yerini sağlamlaştırdı.  
 
2002 yılında hayallerini daha da kolay gerçekleştirebilmek amacıyla ortaklık girişimi ile 
D4D yi kurdu. Burada 400 ün üzerinde kurumsal projeye imza attı, startup girişim 
projeleri gerçekleştirdi. Bunlardan 2003 yılında hayata geçirdikleri Gazogen sektörde 
Facebook ve Twitter yokken Türkiye’de 1 milyon kullanıcı sayısı ile ulaşılması zor bir 
rekora imza attı. 
 
Sektördeki yaklaşık 15 yıllık deneyimini özgür girişimlere dönüştürürken, girişimci 
potansiyelini kurumsal danışmanlık alanında markalarla paylaşmayı hedefleyen 
girişimci tasarımcı Murat Canbaz, bu hedefine D4D markası altında ulaşmayı 
amaçlayarak başta trend teknolojiler olmak üzere, E-ticaret, SEO, Sosyal Medya ve 
Mobil Uygulamalar üzerine yoğunlaşarak bu alandaki gerekli yatırımlarını 
gerçekleştirdi. 
 
2011 Euro-DMC yi kurarak tüm deneyimlerini bu şirkete yönlendirdi. Amerika’nın en 
hızlı büyüyen bilişim şirketlerinden WebiMax ile çok özel bir anlaşma yaparak 
Türkiye’ye getirdi. 
 
Murat Canbaz halen Euro-DMC’de Ajans Başkanı olarak görevini sürdürmekte, aynı 
zamanda birikimlerini çeşitli üniversitelerde marka, sosyal medya ve e-ticaret trendleri 
üzerine dersler vererek paylaşmaya devam ediyor.

Murat Canbaz 
Ajans Başkanı



ÖNE ÇIKAN PROJELERİMİZDEN ÖRNEKLER
































































