


1994 yılında faaliyetlerine başlayan 

firmamız sizlere; Ümraniye merkezde, 

3 katlı 2.200 m² kapalı alanda, geniş 

makine parkuru ve 55 çalışanı ile 

basım ve reklam işleri konularında 

hizmet sunabilmek amacıyla her 

geçen gün büyüyerek başarılarına 

yenilerini eklemeye devam ediyor.

Amacımız, müşterilerimiz için doğruyu 

aramak değil; hitap ettikleri kurum

ya da kişiler için doğruyu aramak, 

önermek ve uygulamaktır.



BASKI ÖNCESİ
1 Adet Mac Pro
1 Adet G5
7 Adet iMac
1 Adet PC
1 Adet Canon C5030 A3 Renkli Çıkış
BASKI
1 Adet Komori 5 Renk+Lak 70x100
1 Adet Ryobi 4 Renk 35x50
1 Adet Heidelberg GTO 35x50
1 Adet Roland Perfektörlü 2 renk 70x100
2 Adet Heidelberg Maşalı (Varak+Yaldız Tertibatlı)
1 Adet Picasso Seiko 512S320 Dış Mekan
1 Adet Konica Maxima 3.20 Dış Mekan
1 Adet Mutoh SLC 1650 Otomatik Dekupe
1 Adet HP 5500 PS İç Mekan
BASKI SONRASI
1 Adet 6 İstasyon Robot (Muller Martini)
1 Adet Duplo Robot 22 Ünite
1 Adet Heildelberg Kazanlı Kesim 56x77
1 Adet 70x100 Stahl Kırım
1 Adet 64x90 Stahl Kırım
1 Adet MBO Kırım
1 Adet Polar Bıçak 78’lik
1 Adet Polar Bıçak 115’lik
1 Adet 70x100 Yarı Otomatik Serigrafi/Lak Mak.
1 Adet Selefon Makinesi
1 Adet Selefon Kopartma Makinesi
1 Adet Sıvama Makinesi
1 Adet Laminasyon Makinesi
Spiral ve Delme Makineleri





broşür, katalog, kartvizit, antetli kağıt,
cepli dosya, flyer, insert, afiş, zarf,

klasör, etiket, bloknot, küpnot,
el ilanı, takvim, defter, dergi, mönü.

full bilgisayar kontrollü, 
saatte 16.000 adet baskı kapasiteli,

 4 renk ve 5 renk+lak baskı makinelerimiz 
ile ürettiğimiz işleri, konusunda uzman 

mücellit ustalarımız, sizin beğeninize 
sunmak için bütün titizlikleri ile çalışırlar.

matbaa

matbaa



ambalaj

 özel baskılı karton ve kağıt poşet,
baskılı naylon el geçme mağaza torbaları,

hediyelik ambalaj kağıtları, özel tasarım
hediye kutuları, ayakkabı kutusu, pizza kutusu,

iç seperatörlü ürün kutuları, ürüne özel tasarımlı kutular.

fuarlarda kataloglarınızı firmanızın
prestijini yansıtacak bir karton

poşet içerisinde sunmak ya da
mağazanızda ürünlerinizi

 müşterilerinize, özel ambalaj 
ve size özel tasarlanarak basılmış 

kağıt poşetler ile sunmak istemez misiniz?

ambalajambalajambala



grafik
tasarım

grafik
tasarım
grafik
tasarım
grafik

faaliyet raporları, kurumsal kimlik oluşturma,
katalog-broşür tasarımları, bülten tasarımları,

kişiye-markaya özel özgün uygulamalar,
logo ve amblem tasarımları.

tasarımcı arkadaşlarımızın
bütün amaçları, ellerine gelen işlere
kendilerinden neler katabileceklerini
düşünmek ve düşündüklerini, sizin

o iş ile ilgili aklınızda canlandırdığınız
ama bizlere tarif edemediğiniz

hayal gücünüz ile birlikte harmanlayıp
beğeninize sunmaktır.



katalog çekimleri, tekstil çekimleri,
moda ve reklam çekimleri, ürün çekimleri,

still life çekimler, mekan çekimleri,
sanayi çekimleri, mimari çekimler.

kataloglarınıza tasarımsal anlamda
katkıda bulunduk, ancak ürünlerinize

profesyonel bir kadraj gerekli.

son teknoloji profesyonel
çekim ekipmanlarımızla,

kendi stüdyomuzda veya
şirketinizde kuracağımız set ile
ürünlerinizin ve mekanlarınızın

kalitesini ön plana çıkaracak yüksek
kaliteli fotoğraflar ister misiniz?

fotoğraf

fotoğraf



interaktif kontrol panelli e-ticaret internet siteleri,
kurumsal ve kişisel internet siteleri, internet tabanlı

online personel takip sistemleri, internet tabanlı yazılımlar.

sizler için tasarladığımız işlere o kadar
çok özeniyoruz ki, bir yandan tasarımlarımızın

müşterilerinize hitap etmesini sağlarken,
diğer yandan da içeriğinizi en iyi şekilde

sunabilme çabası içerisindeyiz.
bunu başardığımızı düşündüğümüz için de

tasarımını yaptığımız internet sitelerine
“stratejik görüntü inşaatları”

adını koyduk.

...ve internet sitenizi
aktüel tutabilmeniz için de

konularında uzman yazılımcılarımız
interaktif yapıda internet sitelerinizin

bütün kontrolünü sizin elinize vermek için
“interaktif kontrol paneli” tasarladırlar.

internet

internet



dijital
uygulamalar

dijital
uygulamalar
dijital
uygulamalar
dijital

indoor ve outdoor baskı sistemleri, one way vision,
floor graphic baskılar, özel tasarım afiş ve vinil uygulamaları,

billboard ve pano tasarımları, display ürünler.

iç ya da dış mekanlarda kullanılacak kaliteli,
uzun ömürlü, etkileyici ve çarpıcı tasarımların

en yüksek çözünürlükte ve istenilen
ebatlarda basılması ve uygulanması için

deneyimli bir kadroya sahibiz.

artık tabelalarınız daha farklı, afişleriniz
daha etkili, fuar standlarınız ve display
ürünleriniz daha akılda kalıcı olacaklar.



referanslar

referanslar

40 haramiler, athletic performance, atos, aveda, biotherm, 
cacharel, çevre okulları, dalyan club, denge kimya, diesel, 

dora iletişim, eko group,  giorgio armani, gold bilgisayar, 
hidayet türkoğlu basketbol okulları, kalkan regency hotel, 

karacan dersaneleri, kerastase, kiehl’s, latro kimya, 
loreal professionel, mag, marland, martaş otomotiv, 

massimo dutti, matrix, mcv led, muzaffer çaha, netcell, posh, 
prestige english, ralph lauren, reina, semerkand yapı, sony, 

telekom kurumsal, uterque, qvit, yves saint laurent, zara home.



renklerimizi görmeniz için bekliyoruz...



Bostancı Yolu Cad., Keyap Ticaret Merkezi 
F1 Blok No :92-93 Y. Dudullu / İstanbul

Telefon: 0 216 449 4600  Faks: 0 216 449 4650
www.hocusfocus.com.tr

info@hocusfocus.com.tr


