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a good idea...



BizKimiz?

HAKKIMIZDA
Marka olmak yada marka oluşturmak. Bizim tasarıma 
“Shakespeare” gözüyle bakışımız bu. Öncelikle kendi 
alanımızda iyi bir marka olmak için çalışıyoruz. Hep 
daha iyi fikirlerle daha iyi şeyler tasarlıyoruz. O ned-
enle kendi sloganımızda “iyi fikir” diyoruz. İşte biz bu 
iyi fikirleri tasarıma dönüştürürken de marka 
oluşturuyoruz. Var olan markalarımızı daha iyiye 
taşımak, oluşturduklarımızı zaten iyi tasarlamak. İşte 
bütün mesele bu…

NE YAPARIZ?
Tasarım ve buna bağlı tüm ihtiyaçlarınızda her 
hizmeti sunuyoruz aslında. Ama ne iş olsa yaparız 
değil bu, işiniz tasarım olursa yaparız.

GRAFİK TASARIM
WEB TASARIM
MARKA YARATMA VE GELİŞTİRME
DİJİTAL VE OFSET BASKI HİZMETLERİ
PROMOSYON

ideaGraphic
ideaWeb

ideaCorporate
ideaPrint

ideaPromotion



ideaMatbaa
Kurumsal Kimlik

İhtiyaça göre istenilen tüm kurum-
sal kimlik çalışmalarının toplu 
olarak veya kartvizit, antetli kağıt, 
zarf, sunum dosyası, fatura, irsaliye, 
CD zarfı-kutusu, CD baskısı, mak-
buzları vb. olarak ayrı ayrı tasarımı, 
baskısı ve sevkiyatına kadar olan 
tüm aşamalarıyla hazırlanması.



ideaMatbaa
Katalog, Dergi

İhtiyaça göre istenilen tüm kata-
log, ürün kataloğu, dergi çalışma-
larının fotoğraf çekimi, tasarımı, 
baskısı ve sevkiyatına kadar olan 
tüm aşamalarıyla hazırlanması.



ideaMatbaa
Broşür, El İlanı

İhtiyaça göre istenilen tüm broşür, 
el ilanı, flyer, insert çalışmalarının 
fotoğraf çekimi, tasarımı, baskısı 
ve sevkiyatına kadar olan tüm aşa-
malarıyla hazırlanması.



ideaWeb
Web Tasarım

Kurumsal Kimlik ve modern 
tasarım anlayışına uygun, 
istediğiniz tüm ekstra özelliklerde 
hazırlanabilen, kontrol paneli, 
kullanıcı girişi, iş takip sistemi, in-
ternet satış özellikleri gibi 
entegrasyonlarıyla modüler olarak 
zenginleştirilebilen web sitesi 
tasarımları.



ideaAmbalaj
Köşe Koruyucular

İhtiyaca göre istenilen tüm ebat-
larda hazırlanabilen karton köşe 
koruyucular.

L Köşe Koruyucular
U Köşe Koruyucular
Yuvarlak Sarım Köşe Koruyucular
Kilitli Köşe Koruyucular



ideaAmbalaj
Ara Kartonlar

İhtiyaca göre istenilen tüm ebat-
larda hazırlanabilen gri, kroma 
veya kraft ara kartonlar.

Gri Karton Bobin
Gri Karton Ebatlama
Gri Karton Mukavva
Kroma Karton
Kraft Karton
Pres Karton



Petek Panel farklı kalınlıkta üretilmiş petek kağıtların 
alt ve üstlerine, yine kağıt malzemenin ya da MDF, 
ahşap gibi malzemelerin lamine edilmesi ile oluştu-
rulur. Bu şekilde üretilmiş Petek Paneller hem yüksek 
mukavemet gücüne sahiptir, hem de hafif oldukları 
için taşıma konusunda büyük avantaj sağlarlar.

Petekten imal edilen mamullerde, dönme olayı mey-
dana gelmez. Ekonomiktir, son maliyeti düşürür. 
Ürünün kalitesini yükseltir. Yüksek basınca dayanıklı-
dır. Çok yüksek mukavemet dağılımı vardır. Özgül 
ağırlığı çok düşüktür. Taşımada imalatta ve kulla-
nımda kolaylık sağlar. Her metreküpte çok geniş iç 
yüzey sağlamaktadır. Ses ve ısı izolasyonu sağlar. 
Petek paneller, ihraç sırasında öncelikli tercih edil-
mektedir.

İstenilen ölçülere uygun üretilmektedir. Özellikle 
sergi standları, mağaza içi uygulamalar, pop malze-
meleri için ideal bir malzeme çözümüdür.

ideaAmbalaj
Petek Panel



Dünya standartlarında ve ebatlarında üretilen kağıt 
paletler, plastik ve ahşap paletlere göre bir çok 
avantaj sunmaktadır. Ahşap ve plastik palet ile kıyas-
landığında çok daha ekonomik, ekolojik ve sağlıklı 
bir üründür. Kağıt paletler, Avrupa Birliği’nin de 
destek ve kararıyla Avrupa ülkelerinde kullanılmaya 
başlanmıştır. ABD’nin bazı eyaletlerinde ise ahşap 
palet kullanımı yasaklanmaya başlanmıştır.

Diğer paletlere göre daha hafif olduğundan, özellik-
le uçak kargoda ve ihracat palet ağırlıkları masrafla-
rında büyük oranda maliyet avantajı sağlar. Buna 
ürünün fiyat avantajı da eklendiğinde satın alma 
maliyetlerinde önemli bir kazanç sağlamaktadır.

Plastik hammaddenin doğada yok olmama özelliği, 
ahşabın ise fümigasyon işlemi gördükten sonra, 
zararlılara karşı kendini ancak kısa bir süre için koru-
yabilme özelliği, ahşap ve plastik palet tercihlerinde 
sorun yaşanmasına neden olmaktadır.

ISPM 15 standardı gereği, nakliye sırasında kullanı-
lan bütün ahşaptan oluşan ambalaj malzemeleri 
(palet, sandık, kasa, takoz vs.) ısıl işleme tabi tutul-
muş ya da metil bromür ile fümigasyon yapılmış 
olmalıdır. Kağıt Palet, ISPM 15 standartlarına tabi 
değildir, fümigasyon ve ısıl işlem gerektirmez.

Kağıt paletler son derece düz bir yüzeye sahip 
olduğu için, ürünleriniz palet üzerinde düz bir biçim-
de durur. Her iki yönden trans palet veya forklift ile 
kaldırılabilir özellikte olup, ayak sistemleri standart-
ların yanı sıra, ihtiyaca göre de üretilebilmektedir.

Kağıt paletler dinamik olarak (forklift ya da trans 
palet ile kaldırılması durumunda) 1500 kg’a kadar, 
statik olarak (nakliye ve stok durumunda) 4500 kg’a 
kadar yük taşıyabilme özelliğine sahiptir. Yük kapasi-
tesi 600 kg ile 1200 kg arasında değişmektedir. Özel 
durumlarda ise bu kapasite 3 tona kadar çıkabilmek-
tedir.

ideaAmbalaj
Petek Palet



Genellikle üst üste istiflenen ürünlerin arasında ara 
bölme olarak kullanılır. Koli veya palet içerisinde 
koruyucu ve ayırıcı raf görevi görür.

Ürünlerin arasında bağlantı sağlayarak dağılmasını 
ya da yıkılmasını engeller. Mukavemeti arttırır. Tercih 
edilen palet ya da kolinin, içten içe ölçülerine göre 
istenilen ebatlarda üretilebilir.

Seperatörler ağır ve kırılma riski yüksek olan tüm 
ürünlerin taşınması sırasında da kullanılabilir.

Seperatörlerin darbe emici özelliği sayesinde nakliye 
sırasında ortaya çıkan titreşimler emilir. Taşınan mal-
zemelerin devrilmesi ya da birbirine çarpması duru-
munda ürünleriniz güvenle nakil edilir ve zarar gör-
mesi önlenmiş olur.

ideaAmbalaj
Petek Seperatör



İhtiyaca göre istenilen tüm ebatlarda 
ve özelliklerde hazırlanabilen baskılı 
veya baskısız, kullanım amacına göre 
ihtiyaç duyulan dalga türlerine göre 
üretilebilen oluklu mukavva kutular.

Baskılı Oluklu Kutular
Baskısız Oluklu Kutular
Yiyecek Kutuları (Pizza, Lahmacun vb.)
Stand-Display (Ayaklı, Masaüstü)
Sıvamalı Oluklu Kutular
Oluklu Tava ve Seperatörler

ideaAmbalaj
Oluklu Mukavva Kutular



İhtiyaca göre istenilen tüm ebatlarda 
ve özelliklerde hazırlanabilen baskılı 
veya baskısız, kullanım amacına göre 
ihtiyaç duyulan dalga türlerine göre 
üretilebilen oluklu mukavva kutu ve 
koliler.

Baskılı Oluklu Koliler
Baskısız Oluklu Koliler
Sıvamalı Oluklu Koliler
Beyaz Oluklu Koliler

ideaAmbalaj
Oluklu Mukavva Koliler



ideaAmbalaj
Ofset Kutular

İhtiyaca ve kullanım amacına göre tüm ofset veya sıvamalı 
karton kutular. Tasarım, maket, prova, baskı, selefon, 
gofre, varak, kesim-özel kesim ve isteğe göre sevkiyat.



İhtiyaca ve kullanım amacına göre tüm
ofset veya sıvamalı karton kutular.
Tasarım,maket,prova,baskı,selefon,
gofre,varak, kesim-özel kesim ve
isteğe göre sevkiyat. 

Sıvamalı Ofset Kutular
Baskılı Ofset Kutular
Stand Ofset Kutular
Display Ofset Kutular
Şeker Kutuları

ideaAmbalaj
Ofset Baskılı ve Sıvamalı Kutular



İhtiyaca göre istenilen tüm ebatlar-
da ve özelliklerde hazırlanabilen 
baskılı veya baskısız karton çanta-
lar, kese kağıtları ve ambalaj kağıt-
ları.

Karton Çantalar
Kraft Çantalar
Kese Kağıtları
Körüklü Kese Kağıtları
Ambalaj Kağıtları

ideaAmbalaj
Karton Çanta ve Kese Kağıtları



Ambalaj ve paketleme alanında ih-
tiyaç duyulan tüm yan ürünler.

Baloncuklu Poşet
Streç Film
Baskılı veya Baskısız Koli Bantları 
Fiber Bidonlar
Spiral Borular
Göbek Kartonlar

ideaAmbalaj
Yan Ürünler

Klips
Plastik Kablo Bağı



ideaPromosyon
Ajanda

İstenilen tüm özelliklerde, dış 
kapak ve iç sayfalarda baskılı veya 
baskısız, ihtiyaca göre uygulanabi-
lecek çeşitli aksesuarlarla en kali-
teli ajandalar.



ideaPromosyon
Takvim

İstenilen tüm özelliklerde, baskılı 
veya baskısız, kullanım amacına 
göre özel olarak düzenlenmiş tak-
vimler.

Masa Takvimi
Gemici Takvimi
Duvar Takvimi
Masa Sümen Takvimi



ideaPromosyon
Kalem, Anahtarlık, Çakmak

İstenilen tüm özelliklerde ve çeşitlerde 
farklı aksesuarlara sahip (pusula, ışık, çakı 
özellikli) baskılı, en kaliteli tanıtım ürünleri.

Kalem (çeşitli boy,renk ve özelliklerde)
Çakmak (çeşitli boy,renk ve özelliklerde)
Anahtarlık (çeşitli boy,renk ve özelliklerde)



İstenilen tüm özelliklerde, baskılı 
veya baskısız, kullanım amacına 
göre özel olarak düzenlenmiş, ak-
sesuar seçenekleriyle saatler.

Analog Duvar Saati
Dijital Duvar Saati
Analog Masa Saati
Dijital Masa Saati
Buzdolabı Saati

ideaPromosyon
Saat



İstenilen tüm özelliklerde, baskılı 
veya baskısız, kullanım amacına 
göre özel olarak düzenlenmiş 
aksesuar ve malzeme seçenekle-
riyle masa aksesuarları.

Bloknotlar
Küp Bloknotlar (Kutulu, Kutusuz)
Masa Setleri
Masa Sümen Setleri

ideaPromosyon
Masa Aksesuarları



İstenilen şekle göre kesilip, ebat-
landırılabilen, renkli baskılı, çeşitli 
aksesuarlara sahip (termometre, 
not defteri, çerveve olarak kullanı-
labilen, kalemli vb.) magnetler.

ideaPromosyon
Magnet



İhtiyaca göre bir çok şekil, renk ve 
özelliklerde, 2-4-8-16-32 GB de-
polama kapasitelerine sahip, iste-
nildiğinde aksesuarlarla zenginleş-
tirilebilen en kaliteli ve şık USB bel-
lekler.

ideaPromosyon
USB Bellek



MakinaParkurumuz

Ofset Baskı Makinası
Bobst Kesim Makinası
Yapıştırma Makinası
Ebatlama Makinası
Giyotin
Dijital İç Mekan Baskı Makinası
Dijital Dış Mekan Baskı Makinası
Ozalit Makinası



Yaptığımızİşler


