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HAKKIMIZDA
BIZ KIMIZ
Misyonumuz:
Müşterilerimizin, ticari etkinlikleri ve markalaşma süreçlerinde, ihtiyaçları olan tüm basılı 
tanıtım gereksinimlerinde profesyonel ve yaratıcı çözümler sunmak

B A S K I  A M B A L A J

K A L İ T E L İ  Y Ö N E T İ M  S İ S T E M İ



KARTON KUTULAR

OLUKLU MUKAVVA KUTULAR

MUKAVVA KUTULAR

KARTON ÇANTA

PENCERELİ KUTULAR

KOLİLER
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PENCERELİ KUTULAR
KÜÇÜK ÜRÜN KUTULARI

AMBALAJ



Karton Çanta
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İster kurdele saplı karton çanta, ister el geçmeli karton poşet modelleri veya 
ipli karton çanta.. 

Karton poşet basımı için seçilecek yol, üretimde kullanılacak 
kağıt kalınlığına ve kalitesine göre değişir. Örneği metalize 
karton çanta siparişi vermek isterseniz, mutlaka ışıkla kür-
leşen boyaların kullanıldığı UV baskı tekniğini seçmeniz 
gerekecektir. Eğer ipli kağıt poşet siparişi verip ince kraft kağıt 
kullanmak isterseniz, kraft üzerinde daha doygun renkler 
almak için serigrafi baskı tekniğini tercih edebilirsiniz.

Karton çanta ölçüleri belirlenirken ürünün rahat girip çıkma-
sı için mutlaka enden ve boydan 3 er cm büyük ölçüde hesap-
lama yapılmalıdır.
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Marka bilinirliği 
arttırmak için 
sık kullanılan 
pazarlama 
ürünlerinden 
ÇANTALAR

Karton çantalar genellikle 
alışveriş yapılan müşteriye 
satın aldıkları ürünleri içine 
koyması için verilir. Karton 
çanta müşteriler tarafından 
günlük hayatta da kullanıl-
ması ile ön plandadır. Bu 
nedenle yapacağınız maliyeti 
sadece ürün satışınız üzerin-
den değerlendirmek yerine 
karton çantaları ciddi bir rek-
lam aracı olduğu göz önünde 
bulundurulmalıdır.



Karton Kutular

02

İhtiyacınıza yönelik çözümler
Karton kutu üretimi müşteri taleplerine göre yapılmakta-
dır. Üretim süreci karton kutunun tasarım, baskı, kesim 
ve modele göre gereksinimi var ise yapıştırma işlemleri 
ile gerçekleşir. Ürün kalınlığı içine konulacak malze-
menin muhteviyatına göre seçilmektedir. Eğer e-ticaret 
yapan bir firmaysanız ve kargo ile ağır ürünlerin gönde-
rimini yapmak istiyorsanız mutlaka kalın karton tercihi 
yapmalısınız. 

Karton kutu baskısı firmanızın kurumsal renkle-
rine uyumlu olarak yapılır. CMYK baskılı olabile-
ceği gibi ekstra renkler ile de gümüş, altın yaldızlı 
olarak basılabilir. 

Hediyelik karton kutu imalatı ku-
rumsal firmaların yılbaşı vesaire gibi 
özel günlerinde sıklıkla tercih ettiği 
materyallerdir.
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Beyaz Kutu, Siyah Kutu, Kraft Kutu gibi 
Kullanım Amacınıza Yönelik 
Tüm Kilitli Karton Kutu Ürünleri



Oluklu Mukavva Kutular
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Özel ve Standart Ölçü 

Müşteri taleplerine göre ölçü ve mukavva kalınlığı belirlendik-
ten sonra sektöre uygun ambalaj üretimi yapılmaktadır. Sizleri 
kullanım alanına göre ürün ambalajı konusunda yönlendire-
rek maliyet ve kalite performansı değerlendirilerek sizlere en 
doğru ürünü sunuyoruz.

Koli bantı kullanmadan ürünlerinizin ambalajlanmasını rahatlıkla yapın

Hem Ürünlerinizin Korunması 
Hemde Göreselliğine Katkı
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Oluklu Mukavva Üretiminde Kullanılan Kağıtlar

Oluklu mukavva üretiminde kullanılan kağıtlar iç ve dış yüzeyde kullanımlarına göre, cins ve ağırlıklarına göre çeşitli 
spesifikasyon ve gramajlarda üretilir. Oluklu mukavvayı oluşturan iç ve yüzey kağıtlarının cinsi gramajı ve teknik 
specleri ile kullanılan tutkalın kalitesi üründe istenilen özellikleri sağlayan kriterlerdir. Yüksek kaliteli oluklu mukavva 
üretmek için teknolojisi yüksek makinelerin yanında kullanılan hammadde kağıdında kalitesi de çok önemlidir.

Ürünlerinizin
Koruyucu 
Dostu



Pizza Kutuları
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Pizza kutusu, hazır yemek sektöründe pizzaların tüket-
iciye sıcak ve güvenli şekilde ulaştırılmasını sağlayan 
kutulardır.

Kutu, yiyeceklere zarar verici hiçbir madde içermemekle 
birlikte % 100 Kraft kağıttan üretilmek zorundadır.

Arkasında bulunan hava delikleri sayesinde kutu 
içerisindeki pizzaların hamurlaşması engellenmiş olur.

Isıya dayanıklıdır.
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Hazır Yemek 
Sektöründe
Pizza 
Kutuları

Özel tasarımlı pizza, pide lahmacun, hamburger, dürüm, kebap kutusu imalatı



Mukavva Kutular
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Sert mukavva kutular ortalama 1 mm ile 3 mm arasında tabaka mukavvaların istenilen ölçülerde kesilip, üzerlerine 
baskılı kuşe kağıt, kraft kağıt, cilt bezi, kumaş gibi taslama enstrümanlarının giydirilmesiyle üretilir.Dilenirse kutu 
içinde kutu yerleşimi yapılarak duvurlu kilitli kutu modelleri yapılır. 

Koyacağınız ürünü 
çok daha özel gösterecek 
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Özellikli ağır tekstil ürünleri, nevresim, seccade gibi veya 
lüks hediyelik eşya, gümüş vazo, seramik vazo, şamdan 
mumluk gibi yada son zamanlarda moda olan kutu içinde 
çiçek, kutuda güller, gibi hediye çiçek gönderimlerde 
tercih edilir bir ambalaj ürünü olmuştur.

Matbaanın
en özel kutu grubu



Pencereli Kutular
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Şık Sunum Severler İçin

Ufak ebattaki ürünlerinizin kargolamasında hem şık 
bir görünüm sağlar hem de ürün muhafazası daha 
emniyetli olur.
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PENCERELİ KRAFT KUTU

ASETAT PENCERELİ KUTU

İstenilen renk ve ölçülerde yapılmaktadır.



Pasta - Tatlı Grubu
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Sizin kadar lezzetli pastalar yapmıyoruz ama 
lezzetli pastlarınıza yakışan kaliteli kutular üretiyoruz.

Ürünlerimiz işletmenizde paketlemede kolaylık, 
hijyen, kalite ve şık bir görünüm sağlar. 

Pastaların hem dekoratif sunumu hem 
de güvenli taşınması için özel olarak 
tasarlanmıştır. 
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Koliler
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Çevre ve Geri Dönüşüme Etkileri

Plastik veya diğer 
malzemelerden yapılan 
koliler çevreye karşı 
çok zarar verdikleri için 
insanların tercih etmesinde 
daha gerilerde yerlerini 
almaktadırlar.

“
“
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Oranın bu kadar yüksek olmasının temel sebebi ise, insan-
ların hammaddesi kâğıt olan bu kolileri yeniden kullana-
bilmesi ve geri dönüşünün mümkün olmasıdır. Çevreye 
uygun olması da insanlar için kolilerin kullanılmasının 
daha cazip hale gelmesine sebep olmaktadır.

İhtiyacınız olan kutular isteğinize göre; tek renk ya da çok renkli, dikişli ya da yapıştırmalı, ince, iri dalga veya dopel 
olarak, beyaz, kraft ya da test liner mukavvalardan özenle üretilmektedir.

Özellikle taşınma gibi bir durumda bizlerin ilk aklına gelen mal-
zeme koliler olmuştur. Çünkü hem yerleşimi kolay hem de koliye 
ulaşmak kolaydır. Gerektiği zaman tedarik etmek kolay olduğu 
için insanların tercih etmelerin de öne çıkmaktadırlar.

Baskılı veya 
baskısız, standart 
ölçülerdeki koli 
çeşitlerinden, özel 
kesimli, perferajlı 
kolilelere kadar 
tüm koli ve kutu 
ihtiyaçlarınız için...
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Grafik Tasarım
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Tasarım sizce ne demek?

“İnsanlar ürün ve hizmet almazlar. Hikaye, ilişki ve büyü satın alırlar.”
Seth Godin
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Tasarım sizce ne demek?



Kartvizit
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Marka imajınızın sizin için önemli olduğunu biliyoruz. 
     Markanızın imajını yansıtarak etki uyandırmak elimizde..

Kurumsal kimliğiniz, sektörünüz, unvanınız 
gibi detayları barındıran kartvizitler, ne kadar 
doğru seçilirse, getirecekleri olumlu etkiler de o 
kadar çok olur. Fark yaratan, sıra dışı ve akılda 
kalıcı etkiler bırakmak; tasarımla, yazarlıkla veya 
reklamcılıkla uğraşan insanların vereceği ilk 
izlenim olmalı. Bunu fark yaratan bir kartvizit 
modeli seçerek ortaya koyabilirsiniz.
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İyi bir ilk izlenim bırakın...

İnsanlar sizi kartvizitinizden hatırlar.



Matbu Evrak - Kurumsal Evrak
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Bu evraklar farklı isimlerde adlandırılsada aslında hepsinin niteliği aynıdır. 

       “Bilgilendirme” yi kontrol altına alma.

Matbu Evrak Çeşitleri
Fatura
İrsaliye
İrsaliyeli Fatura
Serbest Meslek Makbuzu
Gider Pusulası
Özel Faturalar
Perakende Satış Fişi
Adisyon
Yolcu Taşıma Bileti
Taşıma İrsaliyesi
Günlük Müşteri Listesi (Oteller 
için)
Reçete
Tahsilat Makbuzu
Tediye Makbuzu
Avans Makbuzu

Matbu Evrak Çeşitleri
Fatura
İrsaliye
İrsaliyeli Fatura
Serbest Meslek Makbuzu
Gider Pusulası
Özel Faturalar
Perakende Satış Fişi
Adisyon
Yolcu Taşıma Bileti
Taşıma İrsaliyesi
Günlük Müşteri Listesi (Oteller 
için)
Reçete
Tahsilat Makbuzu
Tediye Makbuzu
Avans Makbuzu
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Kurumsal kimlik dediğimizde ilk akla gelen, kurumsal bir logo ve beraberinde kullanılan 
mecralar. bir kurumun yada kuruluşun kendine özgün bir yer edinebilmesi için antetli kağıdın-
dan zarfına, kartvizitinden promosyon ürünlerine kadar aynı kurumsal kimlikte devam etmesi 
gerekir.



Broşür
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Pazarlama için broşürler neden önemlidir?

Broşürler mesajınızı hızlı ve görsel olarak çekici bir şekilde yaymanızı 

sağlar. İşletmenizin temel fikirlerini paylaşabilir, yeni ürün ve hizmetleri 

açıklayabilir veya kuponlar ve promosyonları tanıtabilirsiniz. Fuarlarda, 

medya kitlerinde ve doğrudan e-postalarda sıkça kullanılırlar.
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Mesajınızı en güçlü ileten boyutu ve 

katlamayı seçin.

Yüksek çözünürlüklü görüntüler, 

dikkat çekici baskı, 

iletişim bilgileri ve 

etkileyici bir mesaj...



Katalog
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Eşsiz ve Modern TASARIMLAR

İyi Katalog Tasarımı Nasıl Olmalı?
Kapağından, sayfa yapısına, yazı karakterlerinden, görsellerin kullanılışına kadar her detayıyla markanın tarzını 

yansıtabilmeli. Logo tasarımınızla ve diğer marka kurgusu detaylarıyla uyumlu olmalıdır.

Katalog Tasarımında Doğru Görseller

Doğru Ebat

Renk Seçimi
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Tasarımınız Hazır, 
Peki Ya Baskı Aşaması ?

Hedef Kitlenize Odaklanın
Marka Kimliğinizi Yansıtın



Menü
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Menünüzü mükemmel tasarımla zenginleştirin

İyi bir restoran menüsü nasıl olmalıdır?
Okuması kolaydır

Mevsime uyumludur

Mantıksal bölümlere ayrılmıştır

Çok fotoğraf içermez ama ilüstrasyonları güçlüdür

Marka tipografisini kullanır ve fiyatlarda para birimini 

vurgulamaz

Yaratıcı isimler ve lezzetli açıklamalarla yemeğinizi 

daha cazip hale getirir.
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Dosyalar
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Sunumlarınız için tasarımlar

Cepli Sunum Dosyaları
Dosya tasarımlarında sözlü olarak kısa 
anlatımlar ya da başlıklar kullanılır. 
Güçlü ve tam anlamı ile bütünleşebilen 
kelimelerin seçilmesi gerekir. Bunun 
yanında tercihen firma ile ilgili fotoğraf 
çalışmaları da kullanılabilir.
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Sade fakat etkileyici bir tasarım, 
dosyalarınızın daha çok dikkat çekmesine 
yardımcı olur. 



Zarf
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Diplomat ve Torba Zarflar
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Kurumsal 
Kimlik 
Çalışmalarının 
Ayrılmaz 
Parçası

Diplomat zarf, firmaların hemen her alanda kullanabildikleri 
standart bir zarf çeşitidir. Kurumsal kimlik çalışmalarının ayrıl-
maz parçası olan diplomat zarflar firmanızı en iyi yansıtan ürün-
lerdir.

Diplomat zarf nerelerde kullanılır?
Diplomat zarf evrak trafiği yüksek olan firmalarda en çok kullanı-
lan ürünlerden biridir; firma içi yazışmalar, fatura gönderimleri, 
yapılan ödemeler, şirket dışına gönderilen yazılı evrak gibi birçok 
alanda diplomat zarf kullanılabilir.



Dergi
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Profesyonel bir dergi tasarımının 
ana amacı dergiye bir profil kazan-
dırabilmektir. Bir derginin kapağı 
sektörde büyük bir etki yapabilir. 
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Dergi Tasarımları
Dergi tasarımı yapılırken, tercih edilen yazı ve görsellerin 
iyi bir uyum yakalaması, aktarılmak istenen düşüncenin 
vurgulanması ve sade bir görüntü sunması çok önem-
lidir. Burada değinilen “sade” kavramı, basit anlamına 
gelmemektedir; anlatılmak istenen düşüncenin herkes 
tarafından anlaşılabilir olmasıdır. Tasarımda sayfada 
kullanılan yazıların punto çeşidi ve büyüklüğü en önemli 
kriterlerdendir. Sayfa tasarımının temel ilkeleri orantı, 
hiyerarşi, denge, bütünlük ve devamlılıktır. 



Kitap
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Kitap tasarımları
Genel kitap boyutları
13,0×19,5 cm
Çalışma kitabı boyutu
16,0×23,0 cm
Sehpa kitapları, prestij kitapları, tasarım kitapları
22,0×22,0 cm
Test kitapları, eğitim kitapları
21.0 x 29.7 cm (A4)
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İşin zor kısmını tamamladınız ve harika 
bir kitap oluşturdunuz. 

Mükemmel bir kapak tasarımı yaratarak 
kitabınızın satışlarını garanti altına alın!

Bölüm kapağı ve başlık vurgusu
Bilgi üst başlığı ve numaralandırma



Kullanma Kılavuzları
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Profesyonel Kullanım & Bakım Kılavuzlarının Hazırlanması Hizmetleri;

Üreticilerin; imal ettikleri makine, cihaz ve ekipmanlara ilişkin 
anlaşılır (kullanıcı profili dikkate alınmalıdır) kullanım kılavuzları 
hazırlamaları önem arz etmektedir. Özellikle tehlike arz eden ci-
hazların kullanım kılavuzlarının hassasiyetle hazırlanması, baki-
ye riskler konusunda kullanıcıları uyarması zaruridir. Kullanım 
kılavuzlarının cihazların çalıştırılması öncesi okunması ve anlaşıl-
ması uyarı etiketleri ile duyurulması gereken bir bilgidir.



Garanti Belgeleri
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Sticker
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Bir etiketi çekici kılan nedir?
Renkli ve beyaz alanı dengesi
Minimal metin kullanımı
Açık ve marka üzerinde yazı tipi stillerini kullanım
Ürün için doğru boyutlandırma
Bir daire veya kare gibi basit bir şekilde olması
Ürüne doğru şekilde yerleştirilmesi.

Bir etiket neler içermelidir?
-Ürün adı
-Şirket adı veya simgesi
-Bu malzemelerin bir listesi gibi 
üretim detayları
-Ürünün kısa bir açıklaması ve varsa 
bir ürün öyküsü
-Tipografik eşleşme ve beyaz alan gibi 
tasarım öğeleri.



Elbise Etiketleri
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Profesyonel kalite bir etiketle 
ürününüz ilgi odağı haline gelsin

Rakipleriniz arasında öne çıkın



BLOKNOT (Küp Bloknot, Taçlı Bloknot, Tutkallı Bloknot)
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AJANDA
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Bloknot
(Küp Bloknot, Taçlı Bloknot, Tutkallı Bloknot)

02

Küp bloknotlar, telefonla konuşurken acil bir not almanız gerektiğinde, masanızda 
kendinize hatırlatma notu bırakmak istediğinizde ve benzer birçok farklı durumda işinize yarayacak. 

Tutkallı Bloknot baskılarında 
A4 (21x29.7cm), 
A5 (14.8x21cm) ve 
A6 (10.5x14.8) olmak üzere 
üç boyut kullanır. 

Ürün çizgili, çizgisiz veya kareli olarak tasarlanabilir.

En temel ofis masası ihtiyacı
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MARKANIZ 

SÜREKLİ 

GÖZÖNÜNDE

Bloknot gibi 

promosyon ürünleri 

müşterilerinizin sizi 

hatırlamasını ve 

müşterilerinizle 

aranızdaki bağın 

kuvvetlenmesini sağlar.

Ofis 
masanızın 
olmazsa 
olmazı 
bloknotlar, 
birçok konuda 
hayat kurtarıcı 
bir görev 
üstleniyorlar.



Kalem
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İster metal kalem olsun, ister geri dönüşümlü, isterse plastik kalem olsun, promosyon kaleminiz 
düşünmediğiniz kadar çok kişiye sizin firmanızın veya ürünlerinizin reklamını yapabilir.

Plastik kalem, ilk akla gelen promosyon ürünlerinden biridir. Çünkü plastik tükenmez kalem gibi tanıtım ürün-
leri, herkes tarafından hemen hemen her yerde kullanılır ve her zaman göz önünde olur. 

Kalemler, fonksiyonel birer araçtır.
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İşinize değer katın



Çakmak

02

Müşteri odaklı bir promosyon faaliyeti her zaman için yüksek oranda müşteri kazanımı da getirecektir. Firma 
çalışanları, müşteriler ve potansiyel müşteri adayları bakımından çakmaklar son derece idealdir. Bu promosyon 
çalışmasının modası hiçbir zaman geçmemektedir.

Ekonomik olması ve herkesin kullanabildiği çakmaklar istenilen miktarda da üretilir.

Renk dahi bir çakmağın 
fiyatını etkilerken firmalar 
kendi reklamlarının daha net 
görünmesi için en doğru seçimi 
yapmaya özen göstermelidir. 
Genelde açık renk tonları her 
zaman için promosyon çakmak 
modelleri için uygun olan ton-
lardır. Bu tonlar sayesinde firma 
isim ve logo daha çok ön plana 
çıkacaktır.

Çakmağın Reklam Gücü
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Yuvarlak veya 
Kare Seçenekler

HER MASA
bir Mouse Pad’ e 
İhtiyaç Duyar

Mouse 
Pad



Bardak
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Promosyon Kupa kişi veya firmaların hediye verme düşüncesi ile
promosyon fikri bir araya gelince akla gelen örneklerden biri seramik 
ya da porselen kupalardır.

Müşterilerinize hediye ederek hem gönül kazanın hem de 
kendinizi sürekli tüketicinize hatırlatmış olun

Her zaman çalışmış olduğunuz 
müşterilerin sizlerden beklentileri vardır. 
Bu genellikle ufakta olsa bir hediye ile 
hatırlanma ve gönül alma düzeylerinde-
dir. İşte sizlere bu görevi başarı ile yapa-
bileceğiniz ve üreteceğimiz promosyon 
kupalar ile bir çok kişiye ulaşabileceğiniz 
bir çalışma sunuyoruz.

Markalaşmak yada ürün tanıtımı mı
yapmak istiyorsunuz?
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Hem iyi bir hediye hemde müşteri odaklı bir çalışma 
olan porselen kupalar tercihlerinizin arasında ilk 
sıralarda yer almalı. 

Üzerine her türlü baskı yaptırabilceğiniz, alternatiflerimizin çok çeşitli olduğu 

PROMOSYON KUPALAR



Defter

02

Hem maliyeti düşük hem de tanıtım etkisi büyük oranda olan Promosyon tarihsiz defter ile sizler de kurumsal 
kimliğinizi oluşturabilir, duyurabilir ve büyütebilirsiniz.

İnsanların sürekli olarak defteri kullanıyor olması ile diğer insanlara bilerek 
veya bilmeyerek sizin en doğal reklamınızı yapmış oluyorlar. 

İnternet ortamında dahi bu denli kalıcı reklam 
çalışması yapılamıyorken 

neden hala duruyorsunuz? 
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Promosyon not defterleri fiyatları konusunu et-
kileyen birkaç unsur bulunmaktadır. Defterlerin 
toplam sayısı, sayfa yapısı, kağıt kalitesi, boyutu, 
rengi ve sayfa adetleri. 

Kullanışlı olmaları sebebi ile insanların 
sürekli not tutup bir başka insana ver-
meleri sebebi ile marka kimliğiniz her 
alana ücretsiz taşınır. Bloknotlar çok 
çeşitli kullanım amaçları bulunduran 
ürün gruplarından yalnızca bir tanesidir. 
Küçük olmaları, işlevsel olmaları sebebi 
ile şirketlerin her yıl düzenli olarak sipa-
riş verdiği ürün sınıflarının arasında yer 
almaktadır.

Promosyon not defterlerinin seçeceğiniz tekniğe göre 
fiyatlandırılıyor olması sizin açınızdan ekonomik ve 
uygun olduğu anlamına gelir.



Ajanda

02

Kurumsal firm  aların 
potansiyel müşterilerine 
kendilerini tanıtabileceği 
en iyi araçtır.

Birçok firmanın tanıtım aracı haline getirdiği ürün
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Promosyon ajandalar özellikle iş haya-
tının vazgeçilmezleri arasındadır. Kimi 
zaman önemli notlarınızı aldığınız, 
organize edip yönetmenizi sağlayan, aynı 
zamanda geçmiş zamanlara baktığınızda 
bir nevi günlük görevi gören yardımcı-
larınızdır. Rengarenk ve kaliteli ajanda 
defter modelerimiz ile hizmetinizdeyiz.

Firmaların logosunu ön plana 
çıkartarak hazırlanacak bir promosyon 
çalışması her firmaya uzun vadede 
ihtiyaç duyduğu başarıyı getirir.

Kaliteli bir reklam olsun ve 
her kitleye hitap etsin diye 
düşünen firma sahipleri 
düşünmeden ajanda tercihi 
yaparak kısa sürede etkili bir 
reklam kampanyası 
başlatabilir.



Takvimler 
(Masa Takvimi  - Duvar Takvimi  - Gemici Takvim)

02

Sürekli göz önünde olun
Reklam alanının fazla ve geniş olması firmanızın tanıtım faliyetini 
rahatlıkla karşılar. Gemici, piramit, masa, duvar takvimi ve sümenler 
olarak birçok çeşidi bulunmaktadır.
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Önemli günleri 
en iyi şekilde 
hatırlamak 
mümkün
Yılbaşı promosyonu olarak 
değerlendirilen ve şirketlerin 
reklamlarını daha aktif şekilde 
yapmalarına yardımcı olan 
promosyon takvim, seçenekleri ile 
beklentilerinizi elde edebileceğiniz 
ürünler arasında yer almaktadır.



Saatler

02

7 gün 
24 saat  
mesaj
Duvar saatine bakanlar, saatin akrep 
yelkovanlarını kontrol ederken 
üzerindeki reklam baskısını da gör-
meden edemezler.

Duvar saatinin kadranına şirketin 
logosu ve kurumsal renkleri ile 
yapılan baskı, markayı tanımak ve 
bilinirliğini artırmak bağlamında 
çok etkilidir. Diğer promosyon 
ürünleri gibi; cepte, çantada veya 
çekmecelerde muhafaza 
edilmediği için rakipsiz bir 
promosyon ürünüdür.
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Hem Prestijiniz, Hem Marka Bilinirliğiniz Yükselsin!

Her işyerinde, evde, ofiste veya yaşam alanında mutlaka saate ihtiyaç duyulur. Zamanı değerlendirmek ve ona göre 
hareket etmek için ise mutlaka bir saatin duvarda olması gerekir. 



Anahtarlıklar
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Tanıtımın 
en temel amacı, 

firma için 
yeni müşteri 

kazanma isteğidir.

Özellikle iyi ve kaliteli bir ürün ile tanıtım yapmayı amaçlıyor iseniz bu ürünler en iyi biçimde 
isteğe karşılık verecektir. Promosyon anahtarlık ürünlerinin boyutları ve fiyatları promosyon 
olarak kullanılmalarına en büyük etkendir. 
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Özellikle kullanım alanlarının iyi olması ürünlerin verimlilik sağlamasına olanaklar sunacaktır. 

Promosyon anahtarlık ürünlerin kaliteli olması önemlidir. Sürekli olarak kullanılacak olan bu ürünler sayesinde en uy-
gun koşullarda tanıtım yapmanız mümkündür. 

Gündelik yaşamda önemli bir faktör olan anahtarlıkların dayanıklı olması ve farklı renkler ile donatılması son derece 
gereklidir. 



USB Bellek
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Yatırımınızı Doğru Ürüne Yapın
Usb bellek ürünleri her geçen gün farklı görüntü ve 
özellik ile karşımıza çıkıyor.

Verileriniz yüzlerce kişiye mi ulaşacak, silinemeyen 
bir PROMOSYON USB FLASH BELLEK mi gere-
kiyor, yoksa silinip her zaman kullanılabilecek mi? 
Reklamınızın sürekli olmasını istiyorsanız Baskılı 
Usb Flash Bellekler doğru serçim.

Hedefine ulaşmayan promosyon kampanyalarının maliyeti milyar dolarlar seviyesindeyken, siz her zaman aranan bir 
ürün olan Promosyon Usb Flash Bellek‘e yatırım yapın.

Baskılı Usb Flash Belleklerle 
Markanızın reklamı sürekli 
elinizde kalsın.
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Powerbank la şarjınız hiç bitmesin

Taşınabilir Güç Kaynağınız

Powerbank, günün her anında ihtiyaç duyulabilen bir üründür. 

Markanızın bilinirliğini logo baskılı promosyon 
powerbank mobil şarj cihazları ile artırın.

Po werBank



YILBAŞI ÇİKOLATASI

BAYRAM VE ÖZEL GÜN ÇİKOLATASI

BEBEK ÇİKOLATASI
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Yılbaşı Çikolatası

02

Yılbaşı Çikolatası ile Sevdiklerinizi Mutlu Edin
Yılbaşı için hazırlanan özel kutularda her damak tadına uygun çikolatalar sizi bekliyor.
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Bayram ve Özel Gün Çikolatası

02

Özel gün çikolatalarının amaca uygun seçilmesi 
Özel gün çikolatalarını hangi vesilelerle sunabileceğinizi biliyor musunuz?

Özel gün çikolatalarının en geleneksel ve alışılmış olanları arasında madlen çikola-
talar yer alıyor. Çeşitli ebatlardaki kutulara yerleştirilen madlenlerin sütlü, bitter ve 
beyaz seçenekleri bulunuyor.

Bayram, yılbaşı gibi zamanlarda..
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Kurumsal İmaja Uygun Hediyelik Çikolatalar

Yeni Nesil Hediye Seçenekleri



Bebek Çikolatası

02

Özel Kutulu 
Bebek Çikolaları

Doğum sonrası misafirlerinize ikram edebileceğiniz 
hediyelik isimli bebek çikolataları 

Metal Kutulu Modeller
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Özenle Hazırlanan İsimli Bebek Çikolatası

Erkek ve kız bebekler için özel tasarıma sahip bebek çikolatası çeşitleri

Yeni doğan bebek çikolatası ve diğer çikolata modellerini 
inceleyebilir ve uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz.

Kişiye özel etiketli karton kutu çikolata
Kutu üzerine ve çikolataların üzerine isteğe göre isim yazılır 
veya resim basılabilir.

Kutu içerisinde 50 adet sütlü madlen çikolata vardır.



DAVETİYE

NİKAH ŞEKERİ
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Davetiye

02

Düğününü Planlamaya 
Hemen Başla
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Nikah Şekeri

02

Nikah Şekeri ve Hediyelik Modelleri

Düğününüzün Rengini 
Kalıcı Birer Hediyeye Dönüştüren

Nikah Şekeri Modelleri

Klasik, modern, eğlenceli, sıra dışı... En çok beğenilen nikah şekeri çeşitleri ve modelleri
Nikah şekerini seçmeden önce mutlaka incele!

Bambu Nikah Hediyesi
Mum Nikah Şekeri
Atıştırmalık Nikah Hediyesi
Kupa Nikah Hediyeliği
Nikah Fidanı
Temizlik Kiti Nikah Hediyesi
Mini Çerçeve Nikah Hediyeliği

Son dönemlerde onları 
çantalarımızdan eksik etmez olduk! 
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Onların modası geçmiyor! 

En kullanışlı hediye seçeneklerinden

Şık ve zarif bir sunum için

Her yudumda bu özel günü hatırlasın istiyorsan!Parti tadında bir düğün yapan çiftler için

Çevre dostu tasarımlar



UV ETİKETLER

UV KAPAKLAR

METALİZE ETİKETLER

ŞEFFAF ETİKETLER

OPAK ETİKETLER

YIRTILMAZ ETİKETLER

TAMPON BASKI

3D ÜRÜN BASKILARI
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TABELALAR

CAM GİYDİRME

KAPI TABELALARI

TOTEM TABELALAR

BAYRAKLAR

AFİŞ BRANDA

KANVAS TABLOLAR
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Tabelalar
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Her işletmenin ihtiyacı

Pleksi Kutu Harf Tabela, Totem Tabela, Işıklı Işıksız 
Tabela, Krom Tabela. Ahşap tabela

Satış odaklı reklam dünyasında akılda kalıcılık en az 
satış ve tanıtım kadar önemlidir. Bu nedenle ışıklı tabela 
bu vizyonu geliştirmek isteyen kullanıcılar tarafından 
birbirinden şık ve göz yormayan ışık modelleriyle tercih 
edilmektedir.

Tabela bu işletmenin tanıtılmasını ve farkedilmesini sağlayacak en önemli etkendir. 
Ancak bununla ilgili nasıl yol izleyeceğiniz hakkında karar veremiyorsunuz değil mi? 
işlerinde profesyonel ekibimizle en kaliteli işi, en hızlı zamanda ve en uygun fiyatla sizlere sunmaya çalışıyoruz.
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Işıklı ve ışıksız reklam tabelaları markanızın görselliğini arttırır 
ve fark edilebilir olmanızı sağlar. 

Fark 
Edilin



Cam Giydirme

02

Reklam alanlarından iyi derece de faydalanmak
Marka değerinizi iyi derece de artırarak ve müşterilerinizin dikkatini çekebilirsiniz. Belki de cam kaplama bu 
mesleklerin içinde en zor olanlarından bir tanesidir ve çok ince ustalık isteyen bir meslek grubudur.
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Binaların kompozit ve cam kaplamalarının 
üzerine genellikle one way vision (owv) veya 
folyo baskı ile uygulanarak yapılan çalışmalar-
dır. Sıklıkla reklam alanı olarak kullanılır. Dış 
mekanda ürün tanıtımı, firma logo gösterimi 
gibi amaçlar için de kullanılır. Kullanılan one 
way vision malzeme delikli folyo olup, dışarı-
dan içerisini göstermeyen ama içeriden dışa-
rısını gösteren özelliğe sahiptir. Ancak delikli 
yapısından dolayı görsel kaybı yaşanmaktadır, 
bu yüzden küçük detaylı baskılar one way için 
tercih edilmemelidir.

Dijital Baskı, Cam Giydirme, Uygulamala-
rımız genellikle tanıtım amaçlı kullanılır ve 
folyo, ve one way vision, bunların vazgeçil-
mezlerin den biridir. Dışarıyı görmenize engel 
olmadan reklam ve tanıtım yapmanıza olanak 
sağlayan bu ürünler ana cadde ve arterlere 
bakan bir çok işyeri cam giydirme, ve vitrin 
giydirme, uygulamaları yaptırmayı tercih 
ederler.



Kapı Tabelaları
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Yönlendirme ürünleri
Kapı Tabela ; genel anlamıyla yer belirlemek, işaret etmek, görsel etki oluşturmak, tarzında farklı amaçlar için kullanılan 
etkili tanıtım uygulamalarıdır. 

Kapı tabelası, bir noktada insanlar üzerindeki algı bütünlüğünün sağlanmasını konusunda etkin bir araçtır. Ofis kapı 
isimleri kapınızda karşıladığını potansiyel müşterinize sizin isiminiz ile markayı bit bütün olarak algılatan basit ama 
etkin bir reklam aracıdır.
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Mimari yönlendirme sistemlerinin en önemlilerinden olan mekan 
ve makam panoları yani kapı isimlikleri, bulunmuş olduğu mekana 
hem işlevsellik kazandırmakta hem de estetik katmaktadır. 

Odalar ile birimlerin ve makamların kimlik kartı niteliğinde olan 
kapı isimlikleri, kamusal ve özel alanlarda en değerli yönlendir-
me ürünüdür. Yönlendirme tabelaları içerisinde ilk sırayı edinen 
ve hayli talep gören kapı isimliği, yazılan adreslerde konumun en 
doğru şekilde belirtilmesini sağlamaktadır.

Günümüzde kapı isimlikleri iş yerlerinde zorunlu hale geldiğinden 
firmalar, ajanslar ve ofislerde sıklık ile talep görmektedir.



Totem Tabelalar
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Totem tabelalar, firmaların ve 
markaların tanınmasını ve akıl-
da kalması için tercih edilen bir 
reklam yöntemi olmaktadır. Açık 
alan ve caddelerde ışıklı ve ışıksız 
modelleriyle reklamın daha göste-
rişli bir hale gelmesi için etkili bir 
yöntem olan bu tabelalar sayesin-
de insanların dikkatini çekmesi ve 
ürünler ve markalarla ilgili merak 
uyandırması sağlanmaktadır.

Açık alanlarda, şehirlerarası yol-
larda, büyük cadde ve sokaklarda 
reklam amacıyla tasarlanan ve kulla-
nılan totem tabelalar, işyeri, dükkân, 
mağaza ve alışveriş merkezleri gibi 
yerlerin o bölgeden geçen insanlar 
tarafından fark edilmesini sağlayan 
önemli reklam görseller olmaktadır.
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Bayraklar

02

Bayraklar ülkelerin veya şirketlerin sahip ol-
dukları değerleri sergilemek için kullandıkları 
ürünlerdir. Şirketler hem logolarının basılı ol-
duğu bayrakları hem de Türk bayrağını sıklıkla 
kullanırlar.

Kurumsallaşma yolunda atılan bir adım 
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Kurumunuzun büyümesini 
imajınız büyümesi ile taçlandırın

Şirketler genellikle fuarlar, şirket etkinliklerinde, 
ofis içinde ve mağaza önlerinde şirket logo baskılı 
bayrak kullanırlar. Bunun nedeni markanın insan-
ların aklına çok daha iyi kazınmasını sağlamaktır. 
Şirketler tarafından kullanılan birçok çeşit bayrak 
vardır. Yelken bayrak, gönder bayrak, kırlangıç bayrak 
ve masa bayrak bunlardan bazılarıdır.



Afiş Branda
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En çok kullanılan afiş boyutları 18 x 24, 24 x 36 ve 27 
x 40 inçtir. İlki, iç ve dış mekanlar için uygun orta boy 
posterlerdir. İkincisi, daha yoğun ortamlarda öne çık-
mak için mükemmeldir. Üçüncü boyut otobüs ve metro 
durakları için çalışır.

Afiş istediğiniz her şeyi içerebilir, ancak çoğu reklam 
içindir. Bu da tarih, saat ve mekan konumu gibi bir 
etkinlik hakkında bilgi; insanları içeriye çekmek için göz 
alıcı bir görüntü ve markanıza uyan yazı tipleri ve renk-
ler eklemek isteyeceğiniz anlamına gelir.

En unutulmaz afişler, beyaz alan, görsel olarak hoş bil-
giler ve dikkat çekici bir slogan ile basit ve nettir. Amaç 
insanların ilgisini çekmek olduğu için sadece görmeleri 
gereken ayrıntıların eklenmesi yeterli olacaktır.
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Branda (vinil – vinyl) PVC türünde organik bileşikli bir malzemedir.
Dayanıklı, hafif ve üzerine dijital baskı yapılır oluşu, vinili bir çok 
alanda kullanıma sunar.
Tanıtım veya reklam amaçlı afiş baskı, pankart baskı çalışmaları
Atatürk posterleri
Duvar kaplama, dekorasyon
Totem baskısı
Cephe, bina germe vinil dijital baskı
Billboard baskısı
Işıklı tablela branda baskısı
Siyasi parti başkanları resim posteri baskısı
Fuar strand baskısı
gibi pek çok mecrada branda baskı kullanılmaktadır.

Branda baskılar dış mekan reklam 
ve tanıtım ürünleri olarak oldukça 
tercih edilen bir reklam üründür. 
Meydanlarda, caddelerde, sokaklar-
da, duvarlarda, dükkan gibi işletme-
lerin önlerinde sıklıkla gördüğümüz 
pankart baskı da denilen branda 
vinil baskılar müşterilerin dikkatini 
çekmekte oldukça başarılıdır. 

Branda Baskı



Canvas Tablolar
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Kanvas tablo yaptırmak için bir sürü sebep var 
Kanvas tablolar, %100 pamuk kumaş üzerine dijital baskı tekniği ile 
istenilen resmi uygulayarak elde edilen duvar dekorasyonu ürünleridir.

Kanvas tablo elit bir özgünlük 
hissi verir ve yüksek düzeyde 
estetik çekiciliğe sahiptir. En iyi 
tuval baskı teknolojisiyle, nere-
deyse tüm fotoğrafları, çizimle-
ri, boyamaları veya resimleri el 
boyaması orijinallerine benze-
yen resimlere dönüştürebilir-
siniz. Ancak bunu başarmak 
için, yüksek çözünürlüklü 
baskı yetenekleri, dayanıklı ve 
iyi yapılandırılmış malzemeler 
kullanılması gerekir



03
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T-Short

02

Hadi Firmanızı Tanıtma Zamanı!

Promosyon tişört yerli bir üretim ürünü olan oldukça farklı renkleri içerisinde barındıran şık, kaliteli ve dijital baskılıdır. 
Tişörtler daha çok kurum ya da firmalar tarafından tercih edilir. Promosyon tişörtlerin öneminin ortaya çıkması ile bir-
likte günümüzde alışveriş merkezlerinde, eşya fuarlarında, düğün salonlarında ve daha birçok işletmenin çalışanları için 
kullandığı tişörtler haline gelmiştir.

Çünkü promosyon tişört sayesinde aynı ekipte çalışan kişiler ekip ruhunu yakalamış ve aynı zaman da bunu tişörtleri ile 
desteklemiş olurlar. Tişörtler talep edilirken hazır tişörtler, metin ya da görselli aynı zaman da marka, logo gibi baskıların 
bulunduğu tişörtler istenebilir.
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Tişörtler farklı renk, farklı beden ve farklı model üzerinden oluşturulur. Burada 
promosyon tişört isteyen kişilerin belirttikleri bilgiler önemlidir. Genellikle pro-
mosyon tişörtler reklam amaçlı büyük organizasyonlarda, açılışlarda davetlerde ve 
iş elbisesi olarak kullanılır.

Promosyon tişört bireysel, özel ya da kurumsal olarak talep edilebilir.

Tişört hakkında fiyatlar, baskı ve imalat bilgileri detaylar için danışınız.

İşinizi büyüten fırsatlar



Polar

02

Kıyafetlerin ve 
kurumsallığın 
arasındaki 
bağlantının 
gücüne inanın
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Kendi kurumsal promosyon 
tekstil ürünlerinizi oluşturun!
Kışın soğuk havalarda üzerinde sizin markanızın reklamının yer aldığı, sıcacık ve yumuşacık özelliği ile 
polarları insanların giyerek ısınması hem insanlara faydalı hem de markanızın insanların bilinçaltına 
olumlu düşüncelerle yer etmesini sağlayacaktır. Promosyon polar mont ve polar ürünlerimiz, normal 
kıyafetin üzerine veya direkt olarak giyilmek sureti ile kullanıma müsaittir. Diğer promosyon tekstil 
ürünlerimizde de olduğu gibi firmanızın hizmet ettiği sektöre uygun seçim yapabilmeniz açısından 
çeşitli polar modelleri ve renkleri bünyemizde mevcuttur.



Yelekler

02

Anorak Yelekler, diğer bir adıyla Şişme 
Yelekler dış mekanda çalışanlar için kışlık 
veya mevsimlik olarak çok tercih edilen 
bir üründür.

Promosyon yelek çeşitleri firmanızın kurumsal hayatta rakiplerine göre bir 
adım öne geçmesine büyük ölçüde katkı sağlayacaktır. İnsanların, üzerinde 
sizin reklamınızı ve logonuzu taşıyan promosyon yelek giymeleri demek, 
firmanızın reklamının aylarca hatta yıllarca farklı yerlerde yapılması anlamına 
gelir. Promosyon, firmaların eskiden sadece yılbaşında yaptırdıkları hatırlan-
ma ve prestij aracı iken, son 10 yıldır her mevsime uygun promosyon ürün-
lerinin oluşturulmasıyla firmalar dört mevsim promosyon yaptırmaktadır.

Kullanım tercihlerinize ve firmanızın hizmet verdiği sektörle 
uyumlu olması açısından; şişme yelek, anorak yelek, cepli ye-
lek, özel tasarım yelek desenli yelek gibi farklı model çeşitleri 
mevcuttur. Özellikle çok fazla cebe sahip olması açısından cepli 
yelek modelimiz, üzerinde farklı eşyaları sürekli barındırmak ve 
güvende tutmak isteyen kullanıcılarımız için idealdir. Öte yan-
dan hem şık görünüp aynı zamanda içinde sıcak kalmak için 
kullanılabilecek; kapitone desenli yelek, şişme yelek, anorak yelek 
gibi modellerimiz tercihinize sunulmaktadır.
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Rakiplerinden 
bir adım önde



Şapkalar

02

Promosyon aracı olarak 
tercih edilecek olan şapka-
lar sayesinde firma isim-
leri sürekli olarak insanlar 
tarafından taşınacaktır. 

Farklı renk seçenekleriyle
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Kışın sıcacık fark yaratın

Özellikle ilgi çekici bir biçimde yapılmış 
olan basımlar sayesinde üzerinde daha da 
çok dikkat çekici bir biçimde duracak olan 
firmanız ismi bu sayede aynı anda onlarca 
kişiye ulaşır. 

Promosyon şapka ürünleri son derece kullanışlıdır. 
İnsanlar bu şapkaları güzel olmaları halinde gündelik 
hayatta her an kullanabilirler. Bu durum verimli im-
kanları beraberinde getirir. Bu sayede aynı anda birçok 
insana şirketin tanıtımını yapmış olursunuz.



Önlükler

02 Teklif İsteyiniz.

Boyundan askılı, belden 
bağlamalı promosyon ön-
lük üretimi. İstenen renk ve 
özelliklere göre üretilebilir. 
Üzerlerine renkli logo baskısı 
yapmak mümkün.

Ham Bez ve Tela Malzemeden üretilebilir
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Her versiyon baskılı önlükler



Pantolon

02

Boya ve benzeri işlerde olsun, bahçe işle-
rinde olsun, eski pantolon ve eski ayakkabı 
ile çalışmak, oldukça zahmetlidir. 

Eski elbiselerle teknik servis hizmeti ver-
mek de, firma için kötü reklam olacaktır. 

Bahçe tulumu ve boyacılara özel iş elbisele-
ri, hem rahat çalışmanızı sağlayacak, hem 
de tertipli bir görüntü verecektir. Özellikle 
sektörde popüler bir firmaysanız, yapa-
cağınız şey, firmaya yakışır iş elbiseleriyle 
hareket etmektir. Tertipli düzenli ve işini 
iyi yapan firmalar, her zaman için popüler 
olmuştur. 

Değişik renk ve kumaşlar



03

modeller, komando, kot, sa-
fari, kargo, reflektörlü, battal 
boy, güvenlik pantolonu ve 
çok cepli pantolon olarak 
üretilmektedir. İş pantolon-
larına özel baskı yapabilen 
firmalar, firmanıza yakışır 
kışlık iş pantolonları üretimini 
gerçekleştirmektedir. Beden 
olarak özel dikim özellikleriyle 
sunulan kışlık iş pantolon-
ları, kış aylarında üşümeden 
çalışmanızı sağlamaktadır. 

Pantolon 
Rahat Olursa 
Daha Rahat 
Çalışılır

Mevsimine göre 
iş kıyafetleri 


