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KUMAŞ KARŞILAMA
BANKOSU

DİSPLAY

GAZEBO
Gazebo tente çadır taşınabilir ve katlanır bir
ürünüdür. Ayrıca kişisel olarak da kullanılabilir bir
gölgelenme mekanizmasıdır. Gazebo mekanizması
alüminyum veya demirden üretilmektedir. Üzerine
baskı yaptırarak dilerseniz satışınızda, standınızda,
tezgahınızda, pazarınızda, fuarınızda veya
serginizde kullanabilirsiniz. Gazebo, çadır kısmı
oxford veya baskı yapılabilir polyester kumaştan
mamüldür. Gazebo çardaklar düğün,
organizasyon, fuar, bireysel ve kurumsal kullanım
için uygundur.. Pakette gazebo mekanizması+ana
renk kumaş bulunmaktadır.
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KARŞILAMA BANKOSU
Karşılama standı portatif ve pratik bir panel sistemine
sahiptir. 0-360° lik açıyla dönebilen alüminyum
prolleri uzun süreli kullanımlara dayanıklı ve
sağlamdır. Masa ve alınlık kısımlarında rmanızın
kurumsal kimliğini yansıtmanıza izin verir. Kolay
kurulum sayesinde istediğiniz alanda karşılama
stantlarınız bankolarınız 2,5 dk içinde hazır…
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POP-UP BANNER
Yatay açılır mekanizmalı, çift taraı reklam alanı ve kolay kurulum sayesinde her yerde farkedilir olacaksınız!
Kumaş baskı etrafında güçlendirilmiş paslanmaz çelikten imal edilmiş yaylar mevcuttur. Yay sayesinde
görselde ve kumaşda herhangi bir deformasyon, dalgalanmaz görünmez. Kesintisiz net yüzeyler elde edilir.
Ürüne özel üretilen taşıma çantaları ile birlikte gönderilmektedir. Saniyeler içinde alet kullanmadan kurulup
toplanabilir.
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ÖRÜMCEK
Alüminyum prollerden oluşturularak yapılan ve
kullanım kolaylığı sağlayan Örümcek Standlar tüm
organizasyonlarda en fazla tercih edilen stand
çeşitlerindendir. İsminin örümcek stand olmasının
nedeni iskeletinin açıldığı zaman örümcek ağına
benzer şekilde olmasından kaynaklanmaktadır.
Hızlı kurulum yapılması ile tercih edilen örümcek
stand prollerinin haf ama dayanıklı olması ile
fuar alanlarında, alışveriş merkezlerinde, reklam ve
ürün tanıtımlarında ayrıca sinema galalarında da
fazlası ile kullanılır. Yan yana bağlantı noktaları ile
bağlanarak açılan örümcek standların düz ve oval
olmak üzere iki çeşidi bulunmaktadır. Yer
kaplamayan portatif yapıya sahip örümcek
standlar kullanıcıları için daima kalıcı çözümler
sunar.Oval Örümcek Stand , ve Düz Örümcek
Stand, şekilde üretilen Örümcek Stand çeşitleri,
için baskı yapılması ile birlikte boyutlarıda
ayarlanabilir. Üzerinde kullanılacak baskının
boyutunun belirlenmesi ile pek çok seçenekleri
olan örümcek standı hızlı bir şekilde kurabilirsiniz.
Rahat kurulum sağlayan Alüminyum prollerin
birbirine tutturulması sonucu iki çeşidi bulunan
örümcek standlar talebe göre oval ve düz şekilde
hazırlanabilir.
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X-BANNER
X Banner dünyanın en çok tercih edilen ekonomik
görsel sunum sistemidir. Promosyonel olarakta
kullanılabilir. Plastik ve metal den üretilmiştir. Gergi
sitemi ile görseli gergin tutarak güzel bir görünüm
sağlar. Kullanılan baskı materyali dijital baskılı
avrupa vinil’dir (branda). Çok haf bir yapıya
sahiptir. Taşıma çantası ile kolayca taşınabilir (siyah).
Kurulum için herhangi bir el aletine gerek yoktur
geçme sistemi ile bir kaç dakika içinde kurulur.
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ANTEN KILIFI
Alarm kılıarı, mağaza girişlerinde bulunan alarmları
kapatmak için kullanılan Pop Up Stand çeşididir.
Güvenlik amaçlı olarak kullanılan bu sistemler
üzerinde kampanya sergilemek ve görüntüyü
güzelleştirmek için de kullanılmaktadır. Alarm
giydirme karton, foreks, fotoblok ve kumaş gibi
farklı malzemelerden yapılabilmektedir. Alarm
giydirme üretimi dijital baskı tekniği veya ofset
baskı tekniği ile yapılmaktadır. Kumaş alarm anten
kılıfının diğer ürünlere göre avantajı ise; sevkiyatta
olası hacim boyutları dolayısı ile sevkiyat giderleri,
mağaza personelleri tarafından takılabilen kolay
sistem yani montaj giderlerinin ortadan kalkması.
Uygun maliyetler ile değişken ve etkili reklam yeri
Anten kılıarı…
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ROLL-UP
Roll up banner mekanizmalarımız klasik ve lüks
olarak iki farklı modele sahiptir. Kısa vadeli ve uzun
vadeli kullanım için farklı bütçe alternatieri ile
herkes reklamlarıyla ön plana çıkabilir. Roll up
banner ölçüleri 60cm x 80cm 85cm 100cm 120cm
genişliğinde ve 200cm yüksekliğindedir, ayrıca çift
taraı modellerimiz de bulunmaktadır. Fuarlarda,
kongrelerde, seminerlerde, mağazalarda,
üniversitelerde ve alışveriş merkezi gibi alanlarda
kullanılabilir. Kurulum için herhangi bir el aracına
gerek yoktur, bir dakika içinde kurulur reklamınızı
etkili bir şekilde yaparsınız.
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