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Akren Ajans Anon�m Ş�rket� 2013 yılında İstanbul Anadolu Yakasında faal�yete geçm�ş olup,  “Önce güven” �lkes�nden yola çıkarak,  

portföyüne güçlü ve kurumsal ş�rketler� alan firmamız;  kal�te, uygun fiyat ve zaman konusunda gösterm�ş olduğu hassas�yetten 

tav�z vermeden s�z değerl� müşter�ler�m�z�n talep ve �stekler�n� cevaplandırmayı sürdürmekted�r.

Sektördek� gel�şmeler� yakından tak�p eden firmamız; özgün fik�rler üretmey� ve gel�şmey� kend�s�ne m�syon ed�nm�şt�r.

Ş�rket�m�z�n faal�yet alanları; Reklam, Matbaa, Promosyon, Dış Mekan Görseller� / Tabela, Grafik Tasarım ve Web s�tes� g�b� baskılı ve 

baskısız  tüm tanıtım materyaller�n�n yanı sıra 2016 yılı Ocak ayı �t�bar�yle E-t�caret alanında da Kl�ma, Kırtas�ye, B�lg�sayar/ 

B�lg�sayar Parçaları- Yazıcı ve daha b�nlerce ürün �le  Sanal Dünyada satış �şlemler�n� gerçekleşt�rmekted�r.



Matbaa
Kal�teden ödün vermeden müşter�ler�m�ze gen�ş ürün yelpazes�yle
matbaa h�zmetler�n� sorunsuz ve güven�l�r olarak sunuyoruz.

Masaüstü yayıncılığın sadece masaüstünde kalmayacağının, tasarımdan basıma tüm süreçler�n

zaman ve zamanlama kavramlarının akıl almaz değ�ş�m�n�n b�l�nc�ndey�z. Ekranda gördükler�n�z�n

b�tm�ş b�r ürün olarak yüzünüzde bırakacağı memnun�yet �fades� �ç�n �nsana, b�lg�ye ve donanıma

olan yatırımlar firmamızın da�m� öncel�ğ�d�r.

Neler Basıyoruz?

> Katalog, Derg�, Broşür, El İlanı

> Poster, Afiş, A.Serv�s, Menü

> Kurumsal Evraklar

> Kartv�z�t, Zarf, Antetl� Kağıt, Cepl� Dosya

> Fatura, İrsal�ye, Resm� Evraklar

> Karton Çanta, Klasör, Küpbloknot

> Et�ket Çeş�tler�

Bizim için kalite
Verd�ğ�n�z s�par�şle başlayıp tesl�mata kadar devam eder.
Sadece sonuç odaklı olmayıp tasarımdan baskıya
tüm süreçler� t�t�zl�kle yürütüyoruz.
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Tabela
Her �şletme kend� markasını,kurum k�ml�ğ�n� yaratmak zorunda!
Öyle k� bunu yaparken özgün ve farklı olab�lmey� de başarab�lmel�.

Neler Üret�yoruz?

> Işıklı ve Işıksız Tabela

> Kutu Harf Tabela, P�leks� Harf Tabela

> Krom Altın ve Gümüş Tabela

> Alüm�nyum Oyma Tabela

> Led Tabela, Çatı Tabelaları

> Yönlend�rme Tabelaları

Tabela Sanattır
Akren Ajans olarak amacımız, geleneksel� aşmak, ürün veya h�zmetler�n� 
son kullanıcıya en etk�l� şek�lde sunmak �steyen müşter�ler�m�z�n, rak�pler�nden 
b�r adım önde olmasının sev�nc�n� yaşamaktır.

Akren Ajans sağladığı h�zmetler �le s�zlere, s�z�n �şletmen�ze en doğru şek�lde tems�l edecek

ürünler sunmayı hede�emekted�r. Farklı olab�lmek kalabalıklar arasında fark ed�leb�lmek çoğu

zaman t�car� hayat �ç�n �y� b�r yaklaşım olmasına karşın çoğu zaman da etk�n b�r çözum değ�ld�r. 

Farklı olmayı başarab�l�rken �nsanların aklında poz�t�f b�r etk� �le kalab�lmek zor ve öneml� olandır.
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Promosyon
Kal�tey� ve hızı ön planda tutan firmamız, kuruluşunuza özel bütçe ve
çözümler�yle en �y� h�zmet� sunmayı kend�ne amaç ed�nm�şt�r.

Neler Üret�yoruz?

> Ajanda, Plast�k-Metal Kalem

> Takv�m - Masa Sümen� - Saat

> Küp Bloknot - Ayaklı Notluk

> Flash Bellek - Powerbank 

> Kartv�z�tl�k - Anahtarlık - Çakmak

> VIP Setler

> Şapka - Baskılı İş Elb�seler�

> Kreat�f Promosyonlar vb...

Hatırda Kalın
Aradığınız b�rb�r�nden farklı promosyon ürünler�n� uygun fiyatlarla s�zlerle!
Zamanında tesl�mat ve kal�teye verd�ğ�m�z önem �le markanızı en �y�
şek�lde yansıtmanız �ç�n s�zlerley�z. 
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2020
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F�rmanın adının yer aldığı ajanda, defter, kalem, usb bellek, takv�m, küp bloknot, powerbank, 

çakmak g�b� ürünler üzer�ne, firma adı yazılarak dağıtılan promosyonlarla, �nsanlar gezen

b�rer reklam aracına dönüşür ve daha etk�l� b�r tanıtım gerçekleşt�r�lm�ş olur. Böylece daha

görünür ve kullanılır kılınan firma markası, �nsanlarda güven ve tanıdıklık h�ss� uyandırır.
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Dijital Baskı
D�j�tal baskı gerek s�zden gelen gerekse b�z�m tasarladığımız görseller� farklı
materyaller üzer�ne basılmasıyla oluşan ürünlerd�r.

Neler Basıyoruz?

> Folyo Baskı

> Branda Baskı

> V�n�l Baskı

> One Way V�s�on Baskı

> Poster Baskı

> Foreks Baskı

> Bas-Kes Uygulamaları

> Uv Baskı

> Işıklı Kağıt Baskı

> Kumlama Folyo Baskı

> Folyo Kes�m

> Bayrak Baskı

Reklama Dönüssün
Görseller�n�z kal�teyle buluşşun, En hızlısından Reklama Dönüşsün.
Kal�tel� baskı h�zmetler�m�z s�z değerl� müşter�ler�m�z�n
h�zmet�nded�r.

,

Reklam uygulamaları üzer�ne �ndoor ve outdoor farketmeks�z�n kal�tel� baskı h�zmet� 

sunan Akren Ajans s�z müşter�ler�m�z �ç�n D�j�tal Baskı ürün çeş�tler�m�z� h�zmet�n�ze sunmuştur. 

Folyo , branda, v�n�l, mech, foreks (dekota) g�b� malzemeler�n üzer�ne profesyonel baskı ve 

uygulama yaparak çözüm ortağınız oluyoruz.  
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Neler Yapıyoruz?

> Roll Up Banner, X-Banner

> D�splay Çerçeve, Poster Tutacağı

> Baskılı Reklam Dubaları

> Yelken Bayraklar

> Masa, Makam ve Gönder Bayrakları

> Broşür Föyler�

> Işıklı-Işıksız Yönlend�rme Levhaları

> İş Güvenl�ğ� Levhaları

> Promosyon Standları, Örümcek Standlar

Deger Katın
Katılacağınız fuar, fest�val ya da tanıtım pazarlarında reklamınızı yapmak üzere 
hazırlanmış, mekan�zmalı ve mekan�zmasız s�stemler�m�zle markanızı ön plana
çıkarıp değer katın.

Display 
F�rmanızın fuar, sem�ner, avmler ve tanıtım organ�zasyonlarında reklam 
ve tanıtımınızı k�tlelere sunmanızda yardımcı kal�tel� çözümler.

F�rmanız �ç�n öneml� b�rer reklam alanı hal�ne gelm�ş mağazalar, marketler, �ş yerler�,

s�nemalar,  ofis ve çalışma alanları g�b� �ç ve dış b�r çok alan �ç�n duyuru, yönlend�rme, 

serg�leme konusunda firmanızın hedefine uygun, prat�k çözümler oluşturan ürünler �le

h�zmet�n�zdey�z.
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Neler Tasarlıyoruz?

> Logo

> Broşür

> İlan Afiş

> Kurumsal Materyaller

> Tanıtım ve Fuar Ürünler�

> Promosyonlar vb...

Iyi Tasarım...
yen�l�kç�d�r. İy� tasarım b�r ürünü kullanışlı yapar. İy� tasarım estet�kt�r.
İy� tasarım güven�l�rd�r. İy� tasarım dayanıklıdır. İy� tasarım çevreyle �l�şk�l�d�r.
İy� tasarım bazen eklemek yer�ne çıkarmaktır ve �y� tasarım farkındalık yaratandır.

Grafik Tasarım
S�z�n �ç�n düşünüyoruz ve hayal gücünü üret�me dönüştürüyoruz.

Görsel tasarım konusunda efekt�f ve yaratıcı çözümler sunan Akren Ajans;

Grafik Tasarım, Logo Tasarımı, Kurumsal K�ml�k, İlan Tasarımı, Afiş Tasarımı, Katalog Tasarımı, 

Broşür Tasarımı g�b� �ndoor-outdoor �let�ş�m materyaller�n�, müşter� beklent�ler� doğrultusunda,

hedef k�tle üzer�nde maks�mum etk�leş�m� oluşturacak şek�lde tasarlar.
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