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Eser Bayrak, açık hava reklam sektörüne 30 yıl önce 

bayrak, tekstil baskı olarak giriş yapmış ve geçen süre 

boyunca ihtiyaç ve talepler doğrultusunda ileri görüşü, 

yenilikçi düşünce yapısı ile Türkiye’nin en iyi 3 rması 

arasına girmiştir. Yine talepler doğrultusunda kurulan 

reklam ve tabela bölümü ile en ufak folyo kesimlerden 

en büyük projelerinize kadar tüm hizmetleri profesyonel

bakış açısı ile komplike olarak sağlamaktadır. Yenilikçi,

açık görüşlü ve profesyonel bakış açısı tüm çalışma 

arkadaşlarımızın ortak anlayışıdır. Sizlere tüm ihtiyaç 

ve gereksinimleriniz doğrultusunda  tek tedarikçi ile 

profesyonel çözümler bulmanın rahatlığını verecektir. 

Eser Bayrak Reklam San. ve Tic. Ltd. 2015 yılından 

sonra ESE REKLAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak 

ünvanını değiştirmiştir.
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GÖNDER BAYRAKLARI
Ürünlerimizde mutlak suretle kaliteden ödün vermemeyi 

ilke edinmiş bulunmaktayız. Bu nedenle gönder bayra-

ğının dış mekan koşullarında uzun yıllar dalgalanabil-

mesi için kaliteli kumaş ve baskı sistemlerinden fayda-

lanmaktayız. Oldukça ince bir işçilikle son teknoloji ma-

kine parkurumuz ile ürettiğimiz gönder bayraklarımız 

sayesinde artık korkmanıza gerek kalmayacak. Özellik-

le de yağmur ve kar yağışlarında boyasının akması, 

güneşli havalarda renklerin solması, rüzgarlı havalarda

 ise uçup gitmesi gibi bir sorun ile asla karşılaşmaya-

caksınız. Bu nedenle her daim dalgalanacak olan kali-

teli bayraklarımızdan sizler de faydalanabilirsiniz. 



FLAMALAR
Flamaların kumaşları kalite kalite değişmektedir. 

Maliyeti düşürücü bir unsur olan kumaş kalitesi 

seçiminde s iz in terc ihler inize göre baskı lar ı 

gerçekleştirmekteyiz. Genel olarak ama basımlarında 

kullanılan kumaşlar belli başlıdır. Bu kumaşlar; raşel, 

alpaka ve saten olabilmektedir. İstenilen kumaş türünde

imalat ve üretimi gerçekleştirebilmekteyiz. Bunun yanı 

sıra kendi dizaynlarınızı da bizlere sunabilmektesiniz.

Veya tüm tasarım işlemlerinizi de sizlerin yerinize bizler 

gerçekleştirebilmekteyiz. Bu sayede kimsede olmayan 

oldukça farklı amalara sahip olabilmeniz mümkün 

olacaktır.
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MAKAM BAYRAKLARI
Makam bayraklarının standart bir ölçüsü vardır.

(100x150cm) kullanılan kumaş ise genellikle saten 

kumaştır. Bağlı bulunduğunuz kurum/kuruluş için 

makam bayrağı hizmeti almak istiyorsanız ve makam 

bayrağı ile ilgili detaylı bilgiye ihtiyacınız varsa bunu en

kısa sürede en pratik şekilde öğrenebilirsiniz. Makam

bayrağı kalitesi birbirinden farklı çeşitlere sahip olabilir.

Kullanılacak olan malzemelere göre değişiklik 

gösterebilir, fakat bu önemli değildir. Siz makam 

bayrağı siparişi vereceğiniz zaman nasıl bir kalitede

istediğinizi söylediğiniz zaman sizin için uygun olan,

sizin istediğiniz şekilde olan bayraklar sizin için 

üretilmektedir. Bu sayede kullanacak olduğunuz 

yerlerde makam bayrağınız en kaliteli, en şık şekilde 

görünebilmektedir. Kullanılacak olan mekânı 

taçlandıracak bir özelliğe sahip olacak hem de son 

derece şık duracaktır.
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SÜSLEME BAYRAK
Süsleme bayraklar genelde açılışlarda kullanılan bir 

bayrak türüdür.Dernek toplantıları, açık hava 

eğlenceleri, seçim propagandaları gibi alanlarda 

üçgen süs amaları kullanılmaktadır.Gönder bayrağının

kumaşından Raşel  kumaş seçeneğiy le ama 

üretilmektedir.
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MASA BAYRAKLARI
Bulunduğunuz mekân her neresi olursa olsun masa 

bayrağı kullanmak istiyorsanız kullanacak olduğunuz 

masa bayrağının son derece kaliteli olmasını isterseniz. 

Masa bayrağı yapımında kullanılmakta olan malzemeler 

oldukça kaliteli bir şekilde tercih edilmektedir. 

Fakat bu kalite de yine sizin taleplerinize bağlı olarak 

şekillenmektedir. Kalite oranına ve kullanılacak olan 

malzemelere göre yat farklılığı yaşanmaktadır. Elbette 

bu farklılıklar çok fahiş yatlardan ibaret olmamaktadır. 

Bu sayede masa bayrağı siparişi vereceğiniz zaman 

aklınızda herhangi bir soru işareti kalmayacaktır. Masa 

bayrağı ile ilgili merak ettiğiniz, aklınıza takılan sorular 

varsa bunları en kısa sürede en ayrıntılı şekilde öğrenme

şansına sahip olabilir ve talep ettiğiniz hizmeti alabilirsiniz.
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TÜRK BAYRAĞI

BAYRAK

Türk bayrakları T.C Bayrak Kanunu ve TSE boyutlarına

göre göre belirlenmektedir. Verilen bu ölçülere uymak

şarttır. Raşel, Alpaka ve Paraşüt olarak 3 farklı kumaş 

kullanılarak üretimleri gerçekleştirilir. Genel olarak 

kullanılan baskı sistemi ağartmadır. Bazı standart ölçü-

ler aşağıdaki gibidir. 

1 x 1.5 cm Türk Bayrağı

2 x 3 cm Türk Bayrağı

3 x 4.5 cm Türk Bayrağı

4 x 6 cm Türk Bayrağı

5 x 7.5 cm Türk Bayrağı

6 x 9 cm Türk Bayrağı

7 x 10.5 cm Türk Bayrağı

8 x 12 cm Türk Bayrağı

10 x 15 cm Türk Bayrağı

12 x 16 cm Türk Bayrağı

v.s.



ATA POSTERİ
Atatürk posteri ağırlıklı olarak resmi törenlerde,milli 

bayramlarda, okul duvarlarında, resmi dairelerde,geçit

törenlerinde sık sık kullanılmaktadır. Atatürk poster 

imalatı ancak Türk halkının Atatürk’e duyduğu saygı

ve sevgi nedeniyle Atatürk posterleri evlerdeki yerini

almıştır. Hemen hemen her evde bir Atatürk posteri 

bulunmaktadır. Atatürk posterleri özellikle mili 

bayramlarda kendini göstermektedir. Ata’sını anmak 

isteyen küçük, büyük, yaşlı herkes bayrağını alarak 

sokaklara dökülmektedir. Atatürk posterleri üreten 

rmamız sizlere hizmet sunarken daha kaliteli ürünler 

almanızı  sağlamak için özel baskı yöntemleriyle 

hazırlanmış Atatürk posterlerini satışa sunmuştur. 

Firmamız vasıtasıyla kaliteli Atatürk posterlerini alabilir 

ve uzun yıllar kullanabilirsiniz.
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PLAJ / DAMLA BAYRAĞI
Plaj / Damla Bayrağı; tıpkı bir yelkenliyi andıran bir 

dizayna sahiptir. Bu bayrak bir reklam bayrağı 

kategorisinde yer almaktadır. Özellikle de rmaların 

kampanyaları hakkında bilgiler veren, renkli, göz alıcı 

olan bu bayraklar reklam dünyasının eğlenceli bir 

kısmıdır. Özellikle de mağazaların kapılarının önünde 

kullanılarak içerideki ürünlerin kampanyaları hakkında 

dikkat çekici bir unsur oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra 

kapı önü süslemelerinde, organizasyonlarda, açılış ve 

fuarlarda kullanılmakta ve büyük ilgi görmektedir.

Plaj / Damla Bayrağı reklam sektörünün en renkli 

seçeneklerindendir. Plaj / Damla Bayrağı aynı zamanda

yelken bayrak, olta bayrak, plaj bayrağı ve dubalı 

r e k l a m  b a y r a ğ ı  o l a r a k  b i l i n m e k t e d i r .

BAYRAK



SOPALI BAYRAK
Sopalı Türk Bayrağı ve Bayrakları genellikle bayramlar, 

törenler, kutlamalar, açılışlar, davetler, okullar, rmalar, 

süslemeler vb. organizasyonlarınızda kullanabilirsiniz.
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BEZ AFİŞLER
Firmanızı en iyi şekilde temsil edecek bir poster - aşe 

ihtiyacınız varsa en doğru adrestesiniz! Farklı boyut ve 

tasarımlarda, tamamen size özel olarak hazırlanacak 

en kaliteli aşler sayesinde siz de “biz buradayız” 

demeye hazır mısınız? Aş üzerinde logonuz, rma 

isminiz, telefon numaranız vb şirket bilgileriniz yer 

alacaktır. Promosyon ürünleri arasında en çok tercih 

edilen ve her rmanın olmazsa olmazı arasında yer 

alan aş ürünleri ile siz de şirketinizin ismini duyurmak 

için zaman kaybetmeyin.
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TAKDİM FLAMALARI
Sportif Etkinliklerde, Dernek ve Kurumlarında düzen-

lemiş olduğu yardım günlerinde, üyesi bulunduğu 

kurumun tanıtımın yapmak amacıyla tercih edilmektedir.

Takdim Flamaları, değişik ebatlarda ve şekillerde 

üretilmektedir. Çift taraı kumaş üzerine baskı yapıl-

makta ve içerine dik durması için sert karton koyulmak-

tadır. Kenarları sıcak kesim ile yapıştırılır. Etrafı Püskül 

ile dikilir. Baş kısmına ip geçirilerek bir yere kolay asıl-

masını sağlar. Püsküllü ya da püskülsüz olarak tercih 

edilebilir. 15x22,5cm, 20x30cm, 25x35cm olarak 

kullanılır.
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