Hakkımızda;
DEPO Reklam olarak 2004 yılından itibaren çeșitli firmaların saha içi
aktivitelerini gerçekleștiriyoruz. 1500 m2 alanımızda demirhane,
marangozhane ve aplikasyon hizmetleri verilmekle birlikte,
Türkiye’nin neresinde olursanız olun saha içi uygulama
ekbimizle sizlerin hizmetinizdeyiz. Sizlere daha iyi hizmet
vermek amacıyla faaliyetlerimize bașladığımız ilk günden bu
yana, AR-GE üzerinde yoğunlaștığımız en önemli konumuzdur.
Ar-ge sayesinde sizler için daha iyi ve daha kaliteli projeler
gerçekleștiriyoruz. 30 kișilik saha ekbimiz, uzman pazarlama
ve tasarım ekbimiz, ayrıca yönetim kadromuz siz değerli
müșterilerimiz için uygun fiyat, yüksek kalite standartını
yakalayabilmek için çalıșmalarını yoğunlaștırarak
sürdürmektedir. Ülkemizde reklamcılık sektörü her geçen gün
gelișmekte olmasının avantaj ve dejavantajları olduğunun
farkındalığı ile yolumuza devam ediyoruz.
Reklamcılık sektörünün her geçen gün gelișmesiyle
rakiplerimizde artmaktadır. Bizler müșterilerimize, köșe
bașlarını tutan küçük ișletmeler gibi genel geçer gözü ile
bakmıyoruz. Küçük ișletmelerin ellerinde olmayan
çözümleri aracılık yaparak çözüme ulaștırdığı ve bu
nedenle maliyetlerin arttığını varsaydığımızda, DEPO
Reklam'ın farkını ortaya koymuș oluruz.
Indoor-Outdoor reklamcılık, basılı reklam ürünleri ve
görsel reklamcılık çözümleri gibi, hedef kitlenize
ulașabileceðiniz
her
yolu
bünyemizde
barındırıyoruz. Ayrıca DEPO Reklam olarak siz
değerli müșterilerimize organizasyon, sunum,
lansman, prodüksiyon gibi diğer konularda da
hizmet vermekteyiz. Ayrıca bünyemizde
bulundurduğumuz profesyonel fotoğraf
stüdyomuzla da hizmetinizdeyiz.

Yönetim
DEPO Reklam Yönetim kadrosu, diğer firma ve kurulușlardan farklı olarak ișlemektedir.
Yönetim kadromuz indoor-outdoor reklamcılık, organizasyon alanında her konuya
vakıftır. Bunun getirisi olarak proje bitiminde extra bir maliyet, isteğiniz dıșında bir
çalıșma veya projeniz içerisinde kullanılacak extra bir materyal olmaması demektir.
Yönetim kadromuzda, size verilecek hizmetin her așaması, kullanılacak malzeme ve
nelere ihtiyaç duyulacağı gibi konular ayrı ayrı ele alınır ve değerlendirilir. Bu
değerlendirme sonunda sizlere uygun fiyat ve yüksek kaliteli bir hizmet sağlanır.

Pazarlama
Uzman pazarlama ekbimizle șirketinizin ihtiyaç duyabileceği tüm reklam alanları ve
metaryalleri ile size uygun çözümler üretiyoruz. Ofset baskı, dijital baskı, görsel
yayınlar gibi konularda sizlere yol göstererek, hedef kitlenize daha kısa ve etkili yoldan
ulașmanızı sağlayacaktır.

Tasarım
DEPO Reklam, uzman tasarım ekibi ile de yanınızda. Tasarım ekibimiz sizlere sürekli
daha iyisi ve farklısını sunabilmek için sürekli olarak kendini geliștirmekte ve sürekli
değișen bilișim sektöründeki teknolojileri yakından takip etmektedir. Araștıma ve
geliștirmelere amatör ruhuyla yaklașıp, çalıþma ve tasarımlarda profesyonelliği ile
sonuca ulașmaktadır. Bu sayede DEPO Reklam'ın gücü bir kat daha artmaktadır.
Tasarım ekbimiz grafik tasarım ve modelleme konularında gerekli bilgi ve yeteneğe
sahip olmanın yanýnda, hedef kitlenize sizi daha iyi anlatmanın yollarını aramaktadır.
Hedef kitlenize ulașmanın yalnızca tabela yapmak olmadığının bilincinde olan tasarım
ekibimiz, kendisi ile sürekli olarak rekabet halindedir.
Tasarım ekbimiz tabuları ve kuralları yıkmayı sever. DEPO Reklam Tasarım Ekibi
alıșılmıșın dıșında tasarımlar olușturarak, sizleri rakiplerinizdan farklı kılmaya çalıșır.
Bir tasarımı bir kaç müșteriye değil, her müșteriye ayrı tasarımlar sunarak kendi
çeșitliliğini sürdürmektedir.

Aplikasyon
Uzman Aplikasyon ekibimizle Türkiyenin neresinde olursanız olun, çalıșmalarınızı hızlı
ve sorunsuz bir șekilde uygulamalarınızı sonuca ulaștırıyoruz. Deneyimli kadromuz,
stand uygulamaları, stüdyo uygulama, vitrin uygulamaları, tabela uygulamaları,
modüler pano, araç filo kaplama gibi yerinde uygulama gerektiren çalıșmalarda
aplikasyon ekibimizle sizlere sorunsuz sonuçlar sunuyoruz.

Hakkımızda : Giriș
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Faaliyetlerimiz

Depolama - Nakliye ve Montaj Dijital Baskı - Matbaa - Organizasyon

Depolama
Gerçekleștirmiș olduğumuz fuar stand çalıșmaları, sergi, cinevision ve
diğer çalıșlamarınızın bir sonraki aktivitede kullanılmak üzere 2000 metre
kare alana sahip depomuzda muhafaza ediyoruz.

Nakliye ve Montaj
Yapmıș olduğumuz çalıșmalarda, aplikasyon ekibimizin de desteği ile
proje gereçleri ve malzemelerinizin nakliyesi, kurumulu ve aktivite
sonunda demontaj ișlemi gibi lojistik destek gerektiren konularda da
siz müșterilerimize sağladığımız hizmetler arasında yer almaktadır.

Faaliyetlerimiz : Bașlıklar
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Dijital Baskı

Matbaa

İki adet iç mekan, bir adet dıș mekan dijital baskı makinelerimizle siz
değerli müșterilerimize dijital baskı çözümleri sunmaktayız. Yüksek
çözünürlüklü olan makinelerimizle gerçeğine yakın görüntüler çarpıcı
renkler olușturmakla birlikte, yüksek kaliteye sahip baskılar elde
etmekteyiz. Makinelerimizin rutin bakımları ile birlikte, aldığımız
profesyonel destek ile sürdürülebilir kalite standartlarımızı daha ileri
tașımaya gayret etmekteyiz. Siz müșterilerimize sunacağımız kaliteli
baskılarımızla, sizlerinde kalite anlayıșınızı ortaya koymaktayız.

Günümüzde hızlı geliımeler gösteren baskı çözümleri sayesinde bizlerde
sizlere farklı sunumlar gerçekleștirebilmekteyiz. Baskı makinelerinin
dijital platforma tașınması ile eskiye nazaran daha gerçekçi, daha canlı
renklere sahip çalıșmalar sunulmaya bașlandı. Bir çok baskı tekniğinin
bașlangıç noktası olan ofset baskı tekniğide bu gelișimlere kaygısız
kalmamıș, gelișimine devam etmiștir. Her 4 rengin ayrı ayrı basıldığı
dönemlerdeki makinelerden farklı olarak, günümüzde 4-6-8 rengi tek
seferde basabilen makineler oldukça kullanıșlı olarak hizmet vermektedir.
Bunun yanında ofset baskının gelișmesiyle birlikte yan yöntemlerde
gelișimini sürdürmektedir.
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Faaliyetlerimiz : Bașlıklar

Organizasyon
Șirket içi, bayii toplantısı, lansman, Özel kutlamalarınız gibi projelerde de sizlerin
yanınızdayız. Șirketinizin müșterilerine verdiği değeri kalitesiyle ortaya sunmak için en
iyi ve en çarpıcı organizasyonları hazırlaya bilmek adına Profesyonel Organizasyon
ekibimiz, teknolojinin her așamasını takip etmektedir. Sunumlarınızda kullanacağınız
görsel sunum yöntemlerini sürekli olarak araștırarak, teknik olarak kendimizi
geliștirmekteyiz. Bütçenizi; en doğru mekanik ve en iyi hizmet alacak șekilde, sizin
adınıza harcar, markanıza değer katarız.

Faaliyetlerimiz : Bașlıklar
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Hizmetlerimiz

Grafik Tasarım - 3D Modelleme - Fuar Stand Tasarım ve Uygulama
- Stüdyo Tasarım ve Uygulama - Aplikasyon ve Uygulama - Vitrin
Tasarım ve Uygulama - Dijital Baskı ve Uygulama - Ofset Baskı Tabela Tasarım ve Uygulama - Lightbox Tasarım ve Uygulama- Özel
Tasarımlar - Dıș Cephe Uygulama - Mağaza ve Ofis Kurulumu

Grafik Tasarım
Grafik Tasarım departmanı, Șirketimizin mutfağıdır. Bir çok çalıșma ve proje bu
departmanımızda tecrübeli ekibimiz sayesinde gereçekleșmektedir. Makine parkı olarak
sürekli olarak yenilikleri takibi ile kendini sürekli olarak güncel tutmaktadır. Gelișen grafik
programlarının gelișmesiyle birlikte departman çalıșanlarıda kișisel gelișimlerini bu
eksende sürdürerek, program dağarcıklarını genișletmekte, yeni teknik ve yöntemler
geliștirmektedirler. Bu gelișimler sayesinde siz müșterilerimize yeni, farklı tasarımlar
sunmaktayız.

3D Modelleme
Modelleme departmanımız da, grafik departmanımız ile eș zamanlı olarak gelișimini
sürdürmektedir, 3 boyutlu ve 2 boyutlu programların gelișimini yakından takip ederek
yeni yöntemler geliștirmektedir. Bu departmanımızda siz değerli müșterilerimizin fuar
dönemleri içerisinde fuar standları için yeni ve eșsiz tasarımlar olușturulmakla birlikte,
șirket veya showroom ofisleriniz için vitrin tasarımı, ofis mobilyaları tasarımı, sekretarya
banko tasarımları gibi iç mekan tasarımları ve dıș cephe tasarumları gibi konular üzerinde
yoğunlașarak çalıșmalarını sürdürmektedir.

Fuar Stand Tasarım ve Uygulama
Modelleme departmanımızın sürdüğü çalıșmalar içerisinde ki fuar stand tasarım ve
uygulama konusu, grafik departmanı ile birlikte eș zamanlı ve takım ruhu ile çalıșarak,
siz müșterilerimizin diğer rakiplerinizle bir araya geldiğiniz tek ortam olan fuar alanlarını,
farkınızı ortaya koyabilmek ve sizi diğer rakiplerinizden farklı olduğunuzu
gösterebileceğimiz bir fırsat olduğunu düșünerek, bu fırsatı hem sizin hemde bizlerin
görsel bir show alanı olarak değerlendirip, sizleri tanıtacak ve akılda kalıcı bir görsellik
sunacağımız, hedef kitleniz ile aranızdaki bağı kuvvetlendirecek farklı ve çarpıcı
tasarımların hazırlanacağı bir konu olarak görmekteyiz.

Aplikasyon ve Uygulama
Bir çok projemizin son ayağı olan aplikasyon ve uygulama, uzman ekip üyelerinden
olușmaktadır. Her bir ekip üyemiz takım ruhu ve özveri ile proje sonunda ortaya çıkacak
olan çalıșmanın sorunsuz olarak sonuçlanmasına odaklanarak çalıșmaktadır.

Hizmetlerimiz : Bașlıklar
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Vitrin Tasarım ve Uygulama
Șirketinizin, müșterilerine sergilediği ürünlerin daha çok ön plana çıkmasını sağlamak
ve ürünlerinizin, hazırladığımız vitrin sunumu ile ilgi çekici hale getirmekteyiz. Bir çok
tasarım firması gibi vitrin tasarımlarımızı kendimizi göstermek adına ön plana çıkarmaktan
ise müșterimizin ürünlerini ortaya çıkarmayı düșünür ve değerlendirmemizi bu kural
üzerine yoğunlaștırırız. Yapmıș olduğumuz tasarımlar, kendini gösterdiği kadar, ilgiyi
sunulacak olan ürüne de yöneltmektedir.

Dijital Baskı ve Uygulama
Binaların dıș cephelerinde, bilboard ve ıșıklı raketlerde, üç boyutlu görsellerde,
pankartlarda, araçlarda, ıșıklı, ıșıksız, çatı ve yönlendirme reklamlarında, mağaza cam
vitrinlerinde kolaylıkla uygulanmaktadır. Kullanılan malzemenin kalitesi ve dijital baskı
makinelerinde kullanılan boya kalitesine göre yoğun günește ve kötü hava koșullarında
dayanıklılık gösterir.
Aynı zamanda tanıtımını yapmak istediğiniz bir ürünü veya görseli istediğiniz boyuta
getirmenizi sağlar.

Ofset Baskı
Günümüzde hızlı gelișmeler gösteren baskı çözümleri sayesinde bizlerde sizlere farklı
sunumlar gerçekleștirebilmekteyiz. Baskı makinelerinin dijital platforma tașınması ile
eskiye nazaran daha gerçekçi, daha canlı renklere sahip çalıșmalar sunulmaya bașlandı.
Bir çok baskı tekniğinin baþlangıç noktsı olan ofset baskı tekniğide bu gelișimlere
kaygısız kalmamıș, gelișimine devam etmiștir. Her 4 rengin ayrı ayrı basıldığı dönemlerdeki
makinelerden farklı olarak, günümüzde 4-6-8 rengi tek seferde basabilen makineler
oldukça kullanıșlı olarak hizmet vermektedir. Bunun yanında ofset baskının gelișmesiyle
birlikte yan yöntemlerde gelișimini sürdürmektedir.

Tabela Tasarım ve Uygulama
Sizin isteklerinize göre Grafik veya Modelleme departmanlarımız, sizleri hedef kitlenize
biraz daha yaklaștırmak için farklı tasarımlar ve uygulamalar gerçekleștirmektedirler.
Bu tasarımların uygulanmasında da aplikasyon ve uygulama ekibimizin tecrübesi ile
yüksek kalitede projeler ortaya çıkmaktadır. Bir çok çeșide sahip olan tabela çeșitlerimizle
sizlerede hizmet vermek bize mutluluk verecektir. Lightbox, led tabela, kutu harf tabela,
ıșıklı ıșıksız tabela, germe vinyl gibi çeșitlerle sizlere bu hizmeti sağlayabilmekteyiz.
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Özel Tasarımlar
Aslın sizin için gerçekleștirdiğimiz tüm projeler özeldir. Ancak özel tasarımdan kastımız,
özel ativitelerinizde size özel, sizi anlatan tasarım ve uygulamalar gerçekleștirmektir.
Organizasyonlarınızda, sunumlarınızda, fuar standlarınızda kullanabileceğiniz tasarımlar
veya fuar stanlarınızı özel tasarımlar olarak gerçekleștirebiliriz. Sosyal sorumluluk veya
sunum projelerinizde cinevizyon alanları, reklam ativitelerinizde oyun alanları, promosyon
dağıtım standları gibi fuar dıșı projelerinizde sizleri temsil edecek her türlü metaryel
bizim için özel tasarım alanına girmektedir.

Dıș Cephe Uygulama
Dıș cephe tasarım ve uygulamaları, bünyemizdeki modelleme departmanımızın ilgi
alanına girmektedir. Grafik Tasarım ekibimiz, modelleme ekibimizin isteği doðrultusunda
yardımcı ekip olarak görev almaktadır. Aplikasyon ekibimiz son așamada ekip tecrübesi,
kișisel beceri ve tecrübelerini ortaya koyarak, șirketinizi, mağazanızı veya showroomunuzu
farklı bir görüntüye kavușturarak sizleri hedef kitleniz içinde farklı bir noktaya tașımaktadır.
Her bir projemizde tüm ekiplerimiz üzerine düșen görevi özverili bir șekilde beyin takımına
bağlı olarak gerçekleștirdiğinden dolayı, porjelerimizde, sonuç olarak en iyisini
bulacaksınız.

Mağaza ve Ofis Kurulumu
Piyasa stratejiniz doğrultusunda olușturduğunuz șubelerinizin, mağazalarınızın veya
ofisinizin her șeyi ile sizi yansıtmasını sağlamak için kurulum ve dekorasyonunuzun her
bir așamasıylada ilgileniyoruz. Kurumsallığınızın bir yansıması olarak ofisinizin veya
mağazanızın müșterilerinize ürünlerinizi ve kendinizi daha iyi tanıtabileceğiniz bir saha
olarak gördüğümüzden kurulumlarınızda da tecrübe ekiplerimizle yanınızda yer alıyoruz.
Bizler gerçekleștirdiğimiz her projede sizleri, proje sonunda hizmet bedelini alacağımız
bir müșteriden çok, projeniz sonuçlanana kadar iș ortağımız olarak görmekteyiz.

Hizmetlerimiz : Bașlıklar
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3D Modelleme
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Fuar Stand Tasarım ve Uygulama
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Hizmetlerimiz : Schneider Electric

Fuar Stand Tasarım ve Uygulama
Hizmetlerimiz : Fuar Stand Tasarım ve Uygulama
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Stüdyo Tasarım ve Uygulama
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Hizmetlerimiz : Dıș Mekan Uygulama
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Araç Kaplama
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Hizmetlerimiz : Araç Kaplama
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Tabela Tasarım ve Uygulama
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Lightbox Tasarım ve Uygulama
Hizmetlerimiz : Lightbox Tasarım ve Uygulama
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Lightbox Tasarım ve Uygulama
Hizmetlerimiz : Lightbox Tasarım ve Uygulama
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Özel Tasarımlar
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Display Ürünler
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İș Ortaklarımız

FINAL BRODE

