Kalite Politikamız

TEKİNİŞ REKLAM, öncülüğünü gerçekleştirdiği faaliyet alanında lider olmayı, süreçleri sürekli iyileştirerek,
teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve kalite standartlarını daha ileri seviyelere çıkararak müşteri
memnuniyetini sağlamayı temel prensiplerinin başında tutmaktadır. Reklam ürünleri üretimi konusunda
müşterilerine kaliteli, dayanıklı, çok fonksiyonlu ürünler üretmek ve teknik bakım destekleri ile de en iyi hizmetleri
sunmak, firmanın ilke edindiği başlıca prensipleridir.
Güçlü bir ekip ruhu ve doğru planlama
ile zaman israfını önlemek,
güncellenen bilgilerle ekiplerin
sürekli eğitim ve sürekli iyileştirme
yoluyla ‘işi ilk seferde doğru yapmak’
firmanın en önemli prensibidir.
Bu prensipten hareketle; ürün ve
hizmetlerindeki kaliteyi arttırabilmek
için çalışan ekibin mutluluğunu,
motivasyon yüksekliğini, takım
çalışmasını ön planda tutma ilkesini
benimser ve bunu her daim
uygulamaya özen gösterir.
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İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

TEKİNİŞ REKLAM, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için gerekli olan işlemleri yapmayı ve bu işlemleri
sağlamak için her türlü aracı noksansız olarak bulundurmayı hedef ilke olarak benimsediğinden, İş Sağlığı ve
Güvenliği konusunda “önce güvenlik” ilkesine inanarak yaklaşmaktadır. Bu ilkenin uygulanabilmesi için tüm
çalışanlar yaptıkları işlerde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kurallara kesinlikle riayet edeceklerdir. Çünkü hiçbir iş,
çalışanların can güvenliğini ve sağlığını tehlikeye sokacak kadar acil ve önemli değildir.
TEKİNİŞ REKLAM, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konularında tabi olduğu
ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere (kanun, kanun hükmünde
kararname, tüzük ve yönetmeliklere), imzaladığı sözleşme ve
şartnamelere uymayı taahhüt etmektedir.
Faaliyetleri sırasında kaza olasılığını kaynağında önleyerek oluşabilecek
kazaları en aza indirmeyi ve meslek hastalığı oluşmaması yönünde çaba
göstermeyi vazgeçilmez öncelikli hedefi olarak kabul etmektedir.
TEKİNİŞ REKLAM, İSG faaliyetlerindeki tüm süreçlerde çalışmalarını
sürdürerek sürekli olarak iyileştirme yapacak, böylelikle tehlikeleri
minimuma indirecektir.
TEKİNİŞ REKLAM, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konularında tabi olduğu
ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere (kanun, kanun hükmünde
kararname, tüzük ve yönetmeliklere), imzaladığı sözleşme ve
şartnamelere uymayı taahhüt etmektedir.
Faaliyetleri sırasında kaza olasılığını kaynağında önleyerek oluşabilecek
kazaları en aza indirmeyi ve meslek hastalığı oluşmaması yönünde çaba
göstermeyi vazgeçilmez öncelikli hedefi olarak kabul etmektedir.
TEKİNİŞ REKLAM, İSG faaliyetlerindeki tüm süreçlerde çalışmalarını
sürdürerek sürekli olarak iyileştirme yapacak, böylelikle tehlikeleri
minimuma indirecektir.
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Çevre Politikamız

TEKİNİŞ REKLAM, sürdürdüğü hizmet faaliyetlerinde çevreye verebileceği
olumsuz etkileri en aza indirmeyi hedeflemektedir. Faaliyetlerinde çevre ile
ilgili tabi olduğu ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve diğer
yükümlülüklere uymayı taahhüt eder.
Yürüttüğü tüm faaliyetlerinde geri dönüştürülebilir atıklarını
değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye
zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek, doğal varlıkları korumak,
canlı hayatı olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek ve olumlu yönde
geliştirmek için gerekli tedbirleri alır ve aldırır.
TEKİNİŞ REKLAM, Çevre yönetim çalışmalarını ve çevresel etkilerin
azaltılması yönünde yaptığı çalışmaları tüm süreçlerde geliştirerek sürekli
iyileştirir.
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Neler Üretiyoruz
GÖRSEL İLETİŞİM
ÜRÜNLERİ
Dış Mekan Panolar
Totem Panolar
High-Rise
Fener Panolar
Digital LED Panolar

İÇ MEKAN PANOLAR
ÖZEL TASARIMLAR
İç Mekan Panolar
Bankacılık Duvarı
Telefon Bankacılığı
İnternet Bankacılığı
Digital LED Panolar
LED Poster Panolar

ATM KABİNLERİ

Çoklu ATM Kabinleri
Lobi ATM Kabinleri
ATM Kiosklar
Yöresel ATM Kabinleri

ŞEHİR MOBİLYALARI

Taksi Durakları
Çok Amaçlı Büfeler
Bisiklet Durakları
Otobüs Durakları
Güvenlik Kabinleri
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Neler Tasarlıyoruz
TEKİNİŞ REKLAM alanında
uzmanlaşmış ve birçok yaratıcı
çalışmaya imza atmış tasarım ekibi
ile işlevsel ve ekonomik çözümlere
sahip ürünler tasarlamaktadır ve bu
tasarımlar ile işlevselliği aynı ahenk
içinde yorumlayıp, her mecrada
farklı olduğunu ortaya koymaktadır.
Tasarımlarıyla markanız için
benzersiz bir imaj yaratırken,
sanatsal estetiğin yanı sıra şehrin
çehresine de bir renk getirmektedir.
Özellikle;

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

İç ve Dış Mekân Reklam Ürünleri
Ürün Teşhir Stantları
ATM Kabinleri ve Kiosklar
Banka Ürün Tanıtım Aksesuarları
Mağaza Teşhir Standları
Şehir Mobilyaları
Kurumsal ve Kamu Kabinleri
Özel Tasarım ile Özel
Aydınlatma Elemanları

gibi birçok ürünü 3D modelleme
yöntemleri kullanarak ve ekonomik
çözümler geliştirerek alternatifli
tasarımları hizmetinize
sunmaktadır.

Markanızın zihinlerdeki imajını
profesyonel bir şekilde çevreye
yansıtmak için, sıra dışı tasarımlar
geliştirip, kurumsal bilinirliğinizin
aracısı olmaktadır.
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Montaj Hizmetleri
TEKİNİŞ REKLAM, Sektörde
uzmanlaşmış tecrübeli destek
ekipleri yönetiminde montaj ve
uygulama süreçlerini, kalite, iş
güvenliği ve çevre duyarlılığı
konularını ön planda tutarak ve bu
konuda profesyonel yöntemler
kullanarak, ürünlerin dış ve iç
mekanda en güvenli şekilde, doğal
koşullara ve erozyona dayanıklı,
garantili montajlarını
gerçekleştirmektedir.
Lojistik hizmetler konusunda
müşterilerine en iyi ve kapsamlı
hizmetleri vermektedir.
Nakliye, envanter, depolama,
malzeme idaresi ve ambalajlama,
hammaddenin coğrafik
konumlanması, sürecin işletilmesi
ve ihtiyaçlarını en düşük maliyetle
en iyi şekilde çözecek tecrübeye
sahiptir.
Müşterilerinin ihtiyaçlarını
karşılamak üzere, her türlü ürün,
servis hizmeti ve bilgi akışının
kaynağından “nihai tüketiciye kadar
olan tedarik zinciri içindeki
hareketinin etkili ve verimli bir
biçimde planlanması, uygulanması,
taşınması, depolanması ve kontrol
altında tutulması konusunda
deneyimli bir organizasyona
sahiptir.

İş Güvenliği
Çevre Duyarlılığı
Lojistik Hizmetleri
Profösyenel Ekip
Montaj Garantisi
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Bakım Hizmetleri
Bakım hizmetleri neden önemli?
Üründe doğa koşulları ve dış
etmenlerden meydana gelen
aşınma, solma, hasar ve arızalar ile
enerji kaynaklarındaki voltaj
değişimlerinden ve süreçlerden
kaynaklanan sorunlar yaşanır.
Ürünler bu süreçleri en dayanıklı
şekilde atlatacak donanım ve
teknolojiyle üretilmektedir. Üretim
kaliteleri kullanılan hammaddenin
kalitesi ile de doğru orantılı
olduğundan, üretimde dünya
standartlara uygun olarak kabul
görmüş hammaddeler seçilir ve
maksimum garanti süreçleri bu
doğrultuda belirlenir. Ayrıca
müşteriden gelen ek talep üzerine
uzatılmış garanti süresi de
uygulanabilmektedir.
Fakat her ürünün doğa koşullarına
karşı bir dayanma süresi, elektrikli
ürünlerinde belli bir çalışma süreci
vardır. Ürünlerin işlevini
uzatabilmek ve hizmete devam
edebilmesini sağlamak için, verilen
garanti süreçlerinden sonra
ürünlerin periyodik bakıma
ihtiyaçları vardır.
TEKİNİŞ REKLAM, bu periyodik
bakım süreçlerini de organize
ederek, seçenekli ekonomik bakım
servisi hizmeti sunar.

Bakım Garantisi
7/24 Bakım Hizmeti
Periyodik Bakım
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Dış Mekan Ürünleri
1
Dış mekandaki kurumsal reklam
panoları ve görsel imajların,
kamuyla iletişim sağlanacağı ilk
mecra olması ayrıca geniş kitlelere
ulaşması açısından çarpıcılığı,
vereceği mesaj ve çevre karmaşası
içinde farklılığı son derece
önemlidir.
Dolayısıyla 60 yıllık deneyimin
getirdiği tecrübenin yanı sıra
tasarım grubunun kuruma özel ve
alternatifli 3D tasarım sunumları,
aynı zamanda tasarım
mühendisliğinin ortak çalışması ile
doğa koşullarına, çevreye uygun,
y e r e l y ö n e t i m l e r i n
onaylayabileceği şartlar da dikkate
alınarak, düşük maliyetli reklam
panoları üretilir.
TEKİNİŞ REKLAM, standart kurum
kimliği panoları dışında kurumun
imajına uygun, çevre düzenine ters
düşmeyen aynı zamanda
müşterinin kurumsal binasıyla
örtüşen, estetiğin ön plana
çıkartıldığı, daha kalıcı daha çarpıcı
özel sanat eserleri de tasarlar ve
üretir.
Dış mekân reklam panoları
üretiminde, metalden betona,
ağaçtan akriliğe kadar her türlü yarı
mamul kullanılabilmektedir.
Alüminyum, çinko, bakır, çelik,
paslanmaz levhalar dışında statik
olarak da güçlendirilmiş ve dış
mekana dayanıklı, sıkıştırılarak
oluşturulan kompozit gibi
malzemelerle birlikte akrilik,
pleksiglas, PVC, PetG, cam gibi ham
ve işlenmiş malzemeler de,
tecrübeli uzman ekipler tarafından,
teknolojik makinalar ve CNC ile
şekillendirilerek reklam panoları
üretilir.
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Dış Mekan Ürünleri
2
Dış mekandaki kurumsal reklam
panoları ve görsel imajların,
kamuyla iletişim sağlanacağı ilk
mecra olması ayrıca geniş kitlelere
ulaşması açısından çarpıcılığı,
vereceği mesaj ve çevre karmaşası
içinde farklılığı son derece
önemlidir.
Dolayısıyla 60 yıllık deneyimin
getirdiği tecrübenin yanı sıra
tasarım grubunun kuruma özel ve
alternatifli 3D tasarım sunumları,
aynı zamanda tasarım
mühendisliğinin ortak çalışması ile
doğa koşullarına, çevreye uygun,
y e r e l y ö n e t i m l e r i n
onaylayabileceği şartlar da dikkate
alınarak, düşük maliyetli reklam
panoları üretilir.
TEKİNİŞ REKLAM, standart kurum
kimliği panoları dışında kurumun
imajına uygun, çevre düzenine ters
düşmeyen aynı zamanda
müşterinin kurumsal binasıyla
örtüşen, estetiğin ön plana
çıkartıldığı, daha kalıcı daha çarpıcı
özel sanat eserleri de tasarlar ve
üretir.
Dış mekân reklam panoları
üretiminde, metalden betona,
ağaçtan akriliğe kadar her türlü yarı
mamul kullanılabilmektedir.
Alüminyum, çinko, bakır, çelik,
paslanmaz levhalar dışında statik
olarak da güçlendirilmiş ve dış
mekana dayanıklı, sıkıştırılarak
oluşturulan kompozit gibi
malzemelerle birlikte akrilik,
pleksiglas, PVC, PetG, cam gibi ham
ve işlenmiş malzemeler de,
tecrübeli uzman ekipler tarafından,
teknolojik makinalar ve CNC ile
şekillendirilerek reklam panoları
üretilir.
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Dış Mekan Ürünleri
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Dış mekandaki kurumsal reklam
panoları ve görsel imajların,
kamuyla iletişim sağlanacağı ilk
mecra olması ayrıca geniş kitlelere
ulaşması açısından çarpıcılığı,
vereceği mesaj ve çevre karmaşası
içinde farklılığı son derece
önemlidir.
Dolayısıyla 60 yıllık deneyimin
getirdiği tecrübenin yanı sıra
tasarım grubunun kuruma özel ve
alternatifli 3D tasarım sunumları,
aynı zamanda tasarım
mühendisliğinin ortak çalışması ile
doğa koşullarına, çevreye uygun,
y e r e l y ö n e t i m l e r i n
onaylayabileceği şartlar da dikkate
alınarak, düşük maliyetli reklam
panoları üretilir.
TEKİNİŞ REKLAM, standart kurum
kimliği panoları dışında kurumun
imajına uygun, çevre düzenine ters
düşmeyen aynı zamanda
müşterinin kurumsal binasıyla
örtüşen, estetiğin ön plana
çıkartıldığı, daha kalıcı daha çarpıcı
özel sanat eserleri de tasarlar ve
üretir.
Dış mekân reklam panoları
üretiminde, metalden betona,
ağaçtan akriliğe kadar her türlü yarı
mamul kullanılabilmektedir.
Alüminyum, çinko, bakır, çelik,
paslanmaz levhalar dışında statik
olarak da güçlendirilmiş ve dış
mekana dayanıklı, sıkıştırılarak
oluşturulan kompozit gibi
malzemelerle birlikte akrilik,
pleksiglas, PVC, PetG, cam gibi ham
ve işlenmiş malzemeler de,
tecrübeli uzman ekipler tarafından,
teknolojik makinalar ve CNC ile
şekillendirilerek reklam panoları
üretilir.
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Dış Mekan Ürünleri
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Dış mekandaki kurumsal reklam
panoları ve görsel imajların,
kamuyla iletişim sağlanacağı ilk
mecra olması ayrıca geniş kitlelere
ulaşması açısından çarpıcılığı,
vereceği mesaj ve çevre karmaşası
içinde farklılığı son derece
önemlidir.
Dolayısıyla 60 yıllık deneyimin
getirdiği tecrübenin yanı sıra
tasarım grubunun kuruma özel ve
alternatifli 3D tasarım sunumları,
aynı zamanda tasarım
mühendisliğinin ortak çalışması ile
doğa koşullarına, çevreye uygun,
y e r e l y ö n e t i m l e r i n
onaylayabileceği şartlar da dikkate
alınarak, düşük maliyetli reklam
panoları üretilir.
TEKİNİŞ REKLAM, standart kurum
kimliği panoları dışında kurumun
imajına uygun, çevre düzenine ters
düşmeyen aynı zamanda
müşterinin kurumsal binasıyla
örtüşen, estetiğin ön plana
çıkartıldığı, daha kalıcı daha çarpıcı
özel sanat eserleri de tasarlar ve
üretir.
Dış mekân reklam panoları
üretiminde, metalden betona,
ağaçtan akriliğe kadar her türlü yarı
mamul kullanılabilmektedir.
Alüminyum, çinko, bakır, çelik,
paslanmaz levhalar dışında statik
olarak da güçlendirilmiş ve dış
mekana dayanıklı, sıkıştırılarak
oluşturulan kompozit gibi
malzemelerle birlikte akrilik,
pleksiglas, PVC, PetG, cam gibi ham
ve işlenmiş malzemeler de,
tecrübeli uzman ekipler tarafından,
teknolojik makinalar ve CNC ile
şekillendirilerek reklam panoları
üretilir.
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Dış Mekan Ürünleri
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Dış mekandaki kurumsal reklam
panoları ve görsel imajların,
kamuyla iletişim sağlanacağı ilk
mecra olması ayrıca geniş kitlelere
ulaşması açısından çarpıcılığı,
vereceği mesaj ve çevre karmaşası
içinde farklılığı son derece
önemlidir.
Dolayısıyla 60 yıllık deneyimin
getirdiği tecrübenin yanı sıra
tasarım grubunun kuruma özel ve
alternatifli 3D tasarım sunumları,
aynı zamanda tasarım
mühendisliğinin ortak çalışması ile
doğa koşullarına, çevreye uygun,
y e r e l y ö n e t i m l e r i n
onaylayabileceği şartlar da dikkate
alınarak, düşük maliyetli reklam
panoları üretilir.
TEKİNİŞ REKLAM, standart kurum
kimliği panoları dışında kurumun
imajına uygun, çevre düzenine ters
düşmeyen aynı zamanda
müşterinin kurumsal binasıyla
örtüşen, estetiğin ön plana
çıkartıldığı, daha kalıcı daha çarpıcı
özel sanat eserleri de tasarlar ve
üretir.
Dış mekân reklam panoları
üretiminde, metalden betona,
ağaçtan akriliğe kadar her türlü yarı
mamul kullanılabilmektedir.
Alüminyum, çinko, bakır, çelik,
paslanmaz levhalar dışında statik
olarak da güçlendirilmiş ve dış
mekana dayanıklı, sıkıştırılarak
oluşturulan kompozit gibi
malzemelerle birlikte akrilik,
pleksiglas, PVC, PetG, cam gibi ham
ve işlenmiş malzemeler de,
tecrübeli uzman ekipler tarafından,
teknolojik makinalar ve CNC ile
şekillendirilerek reklam panoları
üretilir.
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Dış Mekan Ürünleri
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Dış mekandaki kurumsal reklam
panoları ve görsel imajların,
kamuyla iletişim sağlanacağı ilk
mecra olması ayrıca geniş kitlelere
ulaşması açısından çarpıcılığı,
vereceği mesaj ve çevre karmaşası
içinde farklılığı son derece
önemlidir.
Dolayısıyla 60 yıllık deneyimin
getirdiği tecrübenin yanı sıra
tasarım grubunun kuruma özel ve
alternatifli 3D tasarım sunumları,
aynı zamanda tasarım
mühendisliğinin ortak çalışması ile
doğa koşullarına, çevreye uygun,
y e r e l y ö n e t i m l e r i n
onaylayabileceği şartlar da dikkate
alınarak, düşük maliyetli reklam
panoları üretilir.
TEKİNİŞ REKLAM, standart kurum
kimliği panoları dışında kurumun
imajına uygun, çevre düzenine ters
düşmeyen aynı zamanda
müşterinin kurumsal binasıyla
örtüşen, estetiğin ön plana
çıkartıldığı, daha kalıcı daha çarpıcı
özel sanat eserleri de tasarlar ve
üretir.
Dış mekân reklam panoları
üretiminde, metalden betona,
ağaçtan akriliğe kadar her türlü yarı
mamul kullanılabilmektedir.
Alüminyum, çinko, bakır, çelik,
paslanmaz levhalar dışında statik
olarak da güçlendirilmiş ve dış
mekana dayanıklı, sıkıştırılarak
oluşturulan kompozit gibi
malzemelerle birlikte akrilik,
pleksiglas, PVC, PetG, cam gibi ham
ve işlenmiş malzemeler de,
tecrübeli uzman ekipler tarafından,
teknolojik makinalar ve CNC ile
şekillendirilerek reklam panoları
üretilir.
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Dış mekandaki kurumsal reklam
panoları ve görsel imajların,
kamuyla iletişim sağlanacağı ilk
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alınarak, düşük maliyetli reklam
panoları üretilir.
TEKİNİŞ REKLAM, standart kurum
kimliği panoları dışında kurumun
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mühendisliğinin ortak çalışması ile
doğa koşullarına, çevreye uygun,
y e r e l y ö n e t i m l e r i n
onaylayabileceği şartlar da dikkate
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çıkartıldığı, daha kalıcı daha çarpıcı
özel sanat eserleri de tasarlar ve
üretir.
Dış mekân reklam panoları
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panoları ve görsel imajların,
kamuyla iletişim sağlanacağı ilk
mecra olması ayrıca geniş kitlelere
ulaşması açısından çarpıcılığı,
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çıkartıldığı, daha kalıcı daha çarpıcı
özel sanat eserleri de tasarlar ve
üretir.
Dış mekân reklam panoları
üretiminde, metalden betona,
ağaçtan akriliğe kadar her türlü yarı
mamul kullanılabilmektedir.
Alüminyum, çinko, bakır, çelik,
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olarak da güçlendirilmiş ve dış
mekana dayanıklı, sıkıştırılarak
oluşturulan kompozit gibi
malzemelerle birlikte akrilik,
pleksiglas, PVC, PetG, cam gibi ham
ve işlenmiş malzemeler de,
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teknolojik makinalar ve CNC ile
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Dış mekandaki kurumsal reklam
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mecra olması ayrıca geniş kitlelere
ulaşması açısından çarpıcılığı,
vereceği mesaj ve çevre karmaşası
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Dış mekandaki kurumsal reklam
panoları ve görsel imajların,
kamuyla iletişim sağlanacağı ilk
mecra olması ayrıca geniş kitlelere
ulaşması açısından çarpıcılığı,
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onaylayabileceği şartlar da dikkate
alınarak, düşük maliyetli reklam
panoları üretilir.
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düşmeyen aynı zamanda
müşterinin kurumsal binasıyla
örtüşen, estetiğin ön plana
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özel sanat eserleri de tasarlar ve
üretir.
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ağaçtan akriliğe kadar her türlü yarı
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paslanmaz levhalar dışında statik
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Dış mekandaki kurumsal reklam
panoları ve görsel imajların,
kamuyla iletişim sağlanacağı ilk
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y e r e l y ö n e t i m l e r i n
onaylayabileceği şartlar da dikkate
alınarak, düşük maliyetli reklam
panoları üretilir.
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kimliği panoları dışında kurumun
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düşmeyen aynı zamanda
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Dış mekandaki kurumsal reklam
panoları ve görsel imajların,
kamuyla iletişim sağlanacağı ilk
mecra olması ayrıca geniş kitlelere
ulaşması açısından çarpıcılığı,
vereceği mesaj ve çevre karmaşası
içinde farklılığı son derece
önemlidir.
Dolayısıyla 60 yıllık deneyimin
getirdiği tecrübenin yanı sıra
tasarım grubunun kuruma özel ve
alternatifli 3D tasarım sunumları,
aynı zamanda tasarım
mühendisliğinin ortak çalışması ile
doğa koşullarına, çevreye uygun,
y e r e l y ö n e t i m l e r i n
onaylayabileceği şartlar da dikkate
alınarak, düşük maliyetli reklam
panoları üretilir.
TEKİNİŞ REKLAM, standart kurum
kimliği panoları dışında kurumun
imajına uygun, çevre düzenine ters
düşmeyen aynı zamanda
müşterinin kurumsal binasıyla
örtüşen, estetiğin ön plana
çıkartıldığı, daha kalıcı daha çarpıcı
özel sanat eserleri de tasarlar ve
üretir.
Dış mekân reklam panoları
üretiminde, metalden betona,
ağaçtan akriliğe kadar her türlü yarı
mamul kullanılabilmektedir.
Alüminyum, çinko, bakır, çelik,
paslanmaz levhalar dışında statik
olarak da güçlendirilmiş ve dış
mekana dayanıklı, sıkıştırılarak
oluşturulan kompozit gibi
malzemelerle birlikte akrilik,
pleksiglas, PVC, PetG, cam gibi ham
ve işlenmiş malzemeler de,
tecrübeli uzman ekipler tarafından,
teknolojik makinalar ve CNC ile
şekillendirilerek reklam panoları
üretilir.
HSBC Bankası
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İç Mekan Ürünleri
1
İç mekanlar da kurumsal görsel
imaj reklam panoları, müşteriye
direk hizmet veren ve daha yakın bir
iletişim sağlayan işlevsel, çok
fonksiyonlu ürünlerdir.
Kurumlar, kimlik imajının dışında
bilgi, reklam, tanıtım amaçlı
mesajlarını iletebilecekleri ve aynı
zamanda da hizmet sunacakları
stant, masa, dolap, duvar panosu
gibi çok fonksiyonlu mobilyaları iç
mekanlarda kullanarak hedef
kitleye ulaşmak ister. Bu çok amaçlı
ürünlerin işlevi yanında çarpıcılığı
da oldukça önemlidir.
TEKİNİŞ REKLAM, 60 yıllık
deneyimin getirdiği tecrübe ve
tasarım grubunun yaratıcılığı ile
kuruma özel ve alternatifli 3D
tasarım çalışmalarını
harmanlayarak, tasarım
mühendisliğinin ortak çalışması ile
mekana en uygun, müşteri
memnuniyeti yüksek, düşük
maliyetli ürünler hazırlar.
İç mekân ürünleri üretiminde
metalden ağaca kadar her türlü
ürün kullanılabilmektedir.
Alüminyum, çinko, bakır, çelik,
paslanmaz levhalar veya profiller
ile ağaç, ağaç kaplama, laminant,
akrilik, pleksiglas, PVC, PetG, cam
gibi ham ve işlenmiş ürünler
tecrübeli uzman ekipler tarafından,
teknolojik makinalar ve CNC ile
şekillendirilerek işlenmektedir.
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İç mekanlar da kurumsal görsel imaj
reklam panoları, müşteriye direk
hizmet veren ve daha yakın bir
iletişim sağlayan işlevsel, çok
fonksiyonlu ürünlerdir.
Kurumlar, kimlik imajının dışında
bilgi, reklam, tanıtım amaçlı
mesajlarını iletebilecekleri ve aynı
zamanda da hizmet sunacakları
stant, masa, dolap, duvar panosu
gibi çok fonksiyonlu mobilyaları iç
mekanlarda kullanarak hedef
kitleye ulaşmak ister. Bu çok amaçlı
ürünlerin işlevi yanında çarpıcılığı
da oldukça önemlidir.
TEKİNİŞ REKLAM, 60 yıllık
deneyimin getirdiği tecrübe ve
tasarım grubunun yaratıcılığı ile
kuruma özel ve alternatifli 3D
tasarım çalışmalarını
harmanlayarak, tasarım
mühendisliğinin ortak çalışması ile
mekana en uygun, müşteri
memnuniyeti yüksek, düşük
maliyetli ürünler hazırlar.
İç mekân ürünleri üretiminde
metalden ağaca kadar her türlü
ürün kullanılabilmektedir.
Alüminyum, çinko, bakır, çelik,
paslanmaz levhalar veya profiller
ile ağaç, ağaç kaplama, laminant,
akrilik, pleksiglas, PVC, PetG, cam
gibi ham ve işlenmiş ürünler
tecrübeli uzman ekipler tarafından,
teknolojik makinalar ve CNC ile
şekillendirilerek işlenmektedir.
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İç mekanlar da kurumsal görsel imaj
reklam panoları, müşteriye direk
hizmet veren ve daha yakın bir
iletişim sağlayan işlevsel, çok
fonksiyonlu ürünlerdir.
Kurumlar, kimlik imajının dışında
bilgi, reklam, tanıtım amaçlı
mesajlarını iletebilecekleri ve aynı
zamanda da hizmet sunacakları
stant, masa, dolap, duvar panosu
gibi çok fonksiyonlu mobilyaları iç
mekanlarda kullanarak hedef
kitleye ulaşmak ister. Bu çok amaçlı
ürünlerin işlevi yanında çarpıcılığı
da oldukça önemlidir.
TEKİNİŞ REKLAM, 60 yıllık
deneyimin getirdiği tecrübe ve
tasarım grubunun yaratıcılığı ile
kuruma özel ve alternatifli 3D
tasarım çalışmalarını
harmanlayarak, tasarım
mühendisliğinin ortak çalışması ile
mekana en uygun, müşteri
memnuniyeti yüksek, düşük
maliyetli ürünler hazırlar.
İç mekân ürünleri üretiminde
metalden ağaca kadar her türlü
ürün kullanılabilmektedir.
Alüminyum, çinko, bakır, çelik,
paslanmaz levhalar veya profiller
ile ağaç, ağaç kaplama, laminant,
akrilik, pleksiglas, PVC, PetG, cam
gibi ham ve işlenmiş ürünler
tecrübeli uzman ekipler tarafından,
teknolojik makinalar ve CNC ile
şekillendirilerek işlenmektedir.
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ATM Kabinleri
1
TEKİNİŞ REKLAM,
20 senedir
çalıştığı yurt içi ve yurt dışı
bankaların ATM kabinlerini
tasarlayıp, üretim, montaj ve
bakımını yapmaktadır.
ATM kabinlerini, kamunun
ihtiyaçlarını pratik bir şekilde
karşılayacak aynı zamanda
kurumsal kimlik mesajını ön plana
çıkartacak, diğer rakip firmaların
ATM kiosk veya ATM kabin
ürünlerinden de farklı algılanacak
şekilde tasarlayıp, ekonomik
çözümlerle üretimlerini
yapmaktadır.
ATM kabinlerini kullanım yerine
göre,
Taşınabilir, Mobil, Kiosk,
Kabin, Dükkân veya Duvar Tipi gibi
ihtiyaçlara göre farklı tasarlamakta
ve üretmektedir.
Kullanım alanlarına göre; AVM dış
ve iç mekanları, oteller, benzin
istasyonları, havalimanları, eğlence
mekanları, özel iş yeri cepheleri,
banka şube cepheleri ve bağımsız
alanlarda uygulanabilmektedir.
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Kamusal Yapılar
1
TEKİNİŞ REKLAM, il ve ilçelerde
kamusal veya özel kurumsal
alanlarda, AVM içi veya çevresinde
kamuya açık alanlarda Kabin,
Kulübe, Durak, Büfe, Satış Noktaları
şeklinde ki yapıların tasarım ve
üretimini de yapmaktadır.
Bu kamusal yapıların tasarımı,
verdiği hizmet dışında ait olduğu
kurumun kimliği ve mesajını da
ulaşmak istediği hedef kitleye en iyi
şekilde vermesi gerektiğinin bilinci
ile, profesyonel tasarım ve
mühendis ekip tarafından
alternatifli olarak hazırlanır.
Özellikle bu yapıların çok
fonksiyonlu ve ekonomik olması
tasarım ekibinin özen gösterdiği
önceliğidir.

Tekiniş Özgün Reklam Sistemleri San.Tic. Ltd.Şti.
Tel: 0212 696 95 00 Pbx

Fax: 0212 471 03 99

e-mail: info@tekinis.com

www.tekinis.com

Kamusal Yapılar
2
TEKİNİŞ REKLAM, il ve ilçelerde
kamusal veya özel kurumsal
alanlarda, AVM içi veya çevresinde
kamuya açık alanlarda Kabin,
Kulübe, Durak, Büfe, Satış Noktaları
şeklinde ki yapıların tasarım ve
üretimini de yapmaktadır.
Bu kamusal yapıların tasarımı,
verdiği hizmet dışında ait olduğu
kurumun kimliği ve mesajını da
ulaşmak istediği hedef kitleye en iyi
şekilde vermesi gerektiğinin bilinci
ile, profesyonel tasarım ve
mühendis ekip tarafından
alternatifli olarak hazırlanır.
Özellikle bu yapıların çok
fonksiyonlu ve ekonomik olması
tasarım ekibinin özen gösterdiği
önceliğidir.

Tekiniş Özgün Reklam Sistemleri San.Tic. Ltd.Şti.
Tel: 0212 696 95 00 Pbx

Fax: 0212 471 03 99

e-mail: info@tekinis.com

www.tekinis.com

Kamusal Yapılar
3
TEKİNİŞ REKLAM, il ve ilçelerde
kamusal veya özel kurumsal
alanlarda, AVM içi veya çevresinde
kamuya açık alanlarda Kabin,
Kulübe, Durak, Büfe, Satış Noktaları
şeklinde ki yapıların tasarım ve
üretimini de yapmaktadır.
Bu kamusal yapıların tasarımı,
verdiği hizmet dışında ait olduğu
kurumun kimliği ve mesajını da
ulaşmak istediği hedef kitleye en iyi
şekilde vermesi gerektiğinin bilinci
ile, profesyonel tasarım ve
mühendis ekip tarafından
alternatifli olarak hazırlanır.
Özellikle bu yapıların çok
fonksiyonlu ve ekonomik olması
tasarım ekibinin özen gösterdiği
önceliğidir.

Tekiniş Özgün Reklam Sistemleri San.Tic. Ltd.Şti.
Tel: 0212 696 95 00 Pbx

Fax: 0212 471 03 99

e-mail: info@tekinis.com

www.tekinis.com

Akaryakıt İstasyonları
1
Akaryakıt istasyonları, motorlu araç
yakıtlarının depolandığı ve bu
sıvıların motorlu kara araçlarına
doldurulduğu tesis olmasının yanı
sıra, günümüzde dinlenme tesisi
olarak içinde market ve restoran
hizmeti ile müşterisine en iyi hizmeti
vererek, markalar arasında ciddi
rekabetin olduğu sektörde öne
çıkmaya çalışmaktadır. İşte bu
noktada kurumun kimlik imajı
oldukça iddialı ve önemli hale
gelmiştir.
TEKİNİŞ REKLAM, Bu konudaki
geçmişten gelen deneyimlerinden
de faydalanarak, profesyonel
tasarım grubunun kuruma özel
alternatifli 3D tasarım sunumları,
aynı zamanda tasarım
mühendisliğinin ortak çalışması ile
doğa koşullarına ve çevreye uygun,
kurumsal kimlik imajını öne
çıkaracak, kurumun standart teknik
kullanım şartlarına da uyarak, düşük
maliyetli çözümler üretir
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Akaryakıt istasyonları, motorlu araç
yakıtlarının depolandığı ve bu
sıvıların motorlu kara araçlarına
doldurulduğu tesis olmasının yanı
sıra, günümüzde dinlenme tesisi
olarak içinde market ve restoran
hizmeti ile müşterisine en iyi hizmeti
vererek, markalar arasında ciddi
rekabetin olduğu sektörde öne
çıkmaya çalışmaktadır. İşte bu
noktada kurumun kimlik imajı
oldukça iddialı ve önemli hale
gelmiştir.
TEKİNİŞ REKLAM, Bu konudaki
geçmişten gelen deneyimlerinden
de faydalanarak, profesyonel
tasarım grubunun kuruma özel
alternatifli 3D tasarım sunumları,
aynı zamanda tasarım
mühendisliğinin ortak çalışması ile
doğa koşullarına ve çevreye uygun,
kurumsal kimlik imajını öne
çıkaracak, kurumun standart teknik
kullanım şartlarına da uyarak, düşük
maliyetli çözümler üretir
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Akaryakıt İstasyonları
3
Akaryakıt istasyonları, motorlu araç
yakıtlarının depolandığı ve bu
sıvıların motorlu kara araçlarına
doldurulduğu tesis olmasının yanı
sıra, günümüzde dinlenme tesisi
olarak içinde market ve restoran
hizmeti ile müşterisine en iyi hizmeti
vererek, markalar arasında ciddi
rekabetin olduğu sektörde öne
çıkmaya çalışmaktadır. İşte bu
noktada kurumun kimlik imajı
oldukça iddialı ve önemli hale
gelmiştir.
TEKİNİŞ REKLAM, Bu konudaki
geçmişten gelen deneyimlerinden
de faydalanarak, profesyonel
tasarım grubunun kuruma özel
alternatifli 3D tasarım sunumları,
aynı zamanda tasarım
mühendisliğinin ortak çalışması ile
doğa koşullarına ve çevreye uygun,
kurumsal kimlik imajını öne
çıkaracak, kurumun standart teknik
kullanım şartlarına da uyarak, düşük
maliyetli çözümler üretir
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Dereboyu Caddesi

1

/

2.ÇEVREYOLU

Halkalı
Güneşli
Yenibosna

İKİTELLİ OSB

2.Çevreyolu / TEM

Mahmutbey / Halkalı Kavşağı

Halkalı

Halkalı

2

COURTYARD
HOTEL

E-5 Karayolu

ATATÜRK HAVALANI

Fatih Cad.

Basın Expres Yolu

Mimar Sinan Cad.

Güneşli
Yenibosna
Halkalı

1

ATATÜRK HAVALİMANI / E-5 KARAYOLU

Tekiniş Özgün Reklam Sistemleri San.Tic. Ltd.Şti.
:

Halkalı Merkez Mahallesi, Dereboyu Caddesi No:39
Küçükçekmece / İSTANBUL - TÜRKİYE

Telefon

:

+90 212 696 95 00

Fax

:

+90 212 471 03 99

e-mail

:

info@tekinis.com

web

:

www.tekinis.com
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TOPKAPI

2

Sefaköy / Yenibosna Kavşağı

AVCILAR

Basın Expres Yolu

Halkalı / Güneşli Kavşağı

Yonca Sok.

Adres

İSTOÇ

İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

MAHMUTBEY GİŞELER

İletişim

