Hakkımızda

Etiket ve ambalaj ürünleri sektöründe uzun yıllar
geçirmiş olmanın verdiği tecrübe, deneyim ve bilgi
birikimini 1998 yılında Otomasyon Etiket Baskı
Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti. ismi altında birleştiren
firma ortakları başlangıç olarak, 100 m2 imalat alanında
kurulu birer adet 3 renk flexo baskı ünitesi ve rulo
sarım/sayım makinesi ile ilk üretimlerini
gerçekleştirmeye başladılar.
Misyon - Vizyon

Etiket ve ambalaj sektöründe müşterilerimizin ihtiyacı
olan en doğru ürün ve hizmeti dilediği tasarımlarla
birleştirerek istenilen yer ve zamanda sunmak için
çalışıyoruz.
Her sektöre ve firmaya uygun ürün ve hizmeti en doğru
şekilde belirleyen, dilenen tasarımlarla birlikte iyi fiyat,
iyi hizmet ve en iyi kaliteyle müşterilerine ulaştıran
sektöründe ki vazgeçilmez
firma olabilmek için çalışıyoruz.

1

Biz Kimiz

T oplam kalite standardını yakalama ve koşulsuz müşteri
memnuniyeti sağlayabilme anlayışı ile siz değerli
müşterilerimizin taleplerini, başlangıç tasarım aşamasından
itibaren ele alarak kullanıma hazır ürünün tarafınıza teslim
edilmesine kadar geçen bütün işlem safhaları elemanlarımız
tarafından büyük bir dikkat ve titizlikle ele alınır.
Bütün aşamalarımız ISO 9001 Kalite Standartları’na
uygun olarak ilerlemektedir.

Üretim
Sahip oldukları çalışma azmi ve titizlikle takip ettikleri
kaliteli üretim politikasının bir sonucu olarak kısa sürede
yaşanan gelişmelerle, 2000 yılı başlarında,
imalathane 600 m2 lik üretim alanına sahip bugünkü yerine
taşınarak makine parkına yeni 3 renk flexo baskı üniteleri ve rulo
sarım/sayım/kesim makineleri eklendi. Makine parkında
yapılan değişimler bununla da sınırla kalmayarak
artan üretim ihtiyacı, gelişen kalite standartları ve piyasa
şartlarındaki değişim de göz önünde bulundurularak,
modern teknoloji ürünü, fonksiyonel 7 renk flexo baskı ünitesi,
kalite kontrol sarım/sayım/kesim makineleri ile
yıllık üretim kapasitesi 480.000 m2 den
3.000.000 m2 ye çıkartıldı.

Kalite Politikası
Ürün ve hizmet kalitesini sağlamayı,
Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak müşteri beklentilerini karşılamayı,
müşteri şartlarına uymayı,
Mevzuat şartlarına uymayı,
İş ahlakı ve dürüstlükten taviz vermeden çalışmayı,

Çalışanlarımızın sürekli eğitimlerle gelişmesini ve memnuniyetini sağlamayı,
Her işimizi öncekinden daha iyi yapmaya çalışarak işimizi sürekli iyileştirmeyi,
Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uymayı ve sürekli iyileştirmeyi
taahhüt ederiz.
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Üretim
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Hizmetlerimiz
İlaç Etiketleri
Gıda Etiketleri
Tekstil Etiketleri
Kuyum Etiketleri
Hologram Baskılı Etiketler
Güvenlik Etiketleri
Lojistik Etiketleri
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Otopark Biletleri
Organizasyon Biletleri
Soğuk Yaldız
Barkod Makinaları ve
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Hizmetlerimiz
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Hizmetlerimiz
İlaç Etiketleri
Ülkemizde gelişmekte olan ilaç sektörü ile ürün çeşitliliği oldukça artış göstermektedir.
Bizler istenilen her ürüne uygun kalite standartları ile etiketleri hazırlayıp sizlere sunmaktayız.
İstenilen tutkal ve kağıt cinsi ile birlikte; kolilere, kutulara, şurup şişelerine
prospektüslere ve bunlar gibi bir çok talebe uygun etiketler üretmek için çalışıyoruz.

Gıda Etiketleri

Bilindiği gibi gıda sektörü her zaman hayatımızın vazgeçilmezleri arasında olmuştur.
Binlerce ürün çeşitliliği ile sektör günden güne daha da büyümektedir. Bu çeşitliliğin içinde elbette
ürünlerin üzerindeki etiketlerin çeşitliliği de oldukça fazladır. Hangi ürünün nasıl dikkat çekeceği,
hangi ortamlarda bulundurulup nasıl muhafaza edileceği gibi farklı koşullar
düşünülerek etiketlerimiz siz müşterilerimizin kullanımına sunulur.

Tekstil Etiketleri
Üzerimizdeki kıyafetlerin kalitesini gösteren kumaşı, markası, modeli bizler
için önemlidir değil mi? Aynı şekilde bu faktörlerden biri de şüphesiz etiketinin yani
markasının müşteriye sunumudur. Biz markanızın ve ürünlerinizin kalitesini
en doğru şekilde yansıtmak için varız.

Kuyum Etiketleri
Kuyumcuların ürünlerinin üzerinde bulunan fiyat-barkod etiketlerini dilediğiniz
renkte ürünlere uygun olarak hazırlayıp sizlere sunuyoruz.
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Hizmetlerimiz
Lojistik Etiketleri

Son yıllarda oldukça fazla gelişmekte olan lojistik sektörü her geçen gün
daha da büyüyerek vazgeçilmez hale gelmiştir. Bizler lojistik sektöründe lider firmalarla
çalışmanın gururunu yaşıyoruz. İstenilen tutkal ve kağıt cinsi ile birlikte kolilere,
kutulara ve ürünlerin üzerine etiketlerini sizlere sunmak için hazırız.

Otomotiv Sanayi Etiketleri
Otomotiv sektöründe yedek parça olmazsa olmazlardandır.
Yedek parçalarınız kalitenin devamı açısından çok önemlidir, bizler bu kaliteyi kutu
ve ambalajlarınıza yansıtmaya hazırız.

Otopark Biletleri
Kullandığınız her marka ve modele uygun olan otopark biletlerini
sizlere en doğru kalite ve fiyatta hazırlayıp teslim edelim.

Organizasyon Biletleri
Ülkemizde bulunan çeşitli fuar, davet, gösteri, sinema ve benzeri organizasyonlarda
kullanılmak üzere, konsepte uygun tasarımda biletler hazırlayıp sizlerin
kullanımına sunmak bizim işimiz.
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Hizmetlerimiz
Güvenlik Etiketleri
Ürünlerinizin güvenliğini de bizler
sağlayabiliriz! Ürünlerinizin kutusu yada
ambalajı açıldığında bundan haberdar
olmak istemez misiniz ? Bunu sağlamak
sizin elinizde! Bu güvenliği sağlamak
için özel olarak hazırlanan etiketlerimiz,
yerinden kaldırıldığında bunu zeminde
belli ederek ürünün açıldığını
anlamanızı sağlar.

Hologram Baskılı
Etiketler
Kalitenin yanında güvende her zaman
önemlidir. Ürünlerinizde markanıza olan
güveni sağlamak ve bunu sürdürmek
için hologram baskılı etiketlerinizi
sizler için hazırlayalım.

Soğuk Yaldız
Ürünlerde göz alıcılık ve kalite
en önemli unsurlardan biridir.
Otomasyon Etiket 'in sizlere
sunduğu bu hizmet, ürünlerinizin
çok daha gösterişli olmasını
sağlayacaktır. İstediğiniz ürünün
etiketine soğuk yaldız uygulaması
yapılarak çok daha kaliteli ve
göz alıcı hale getirebilirsiniz.
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Barkod Makineleri ve Ribonlar

Siz değerli müşterilerimizin istediği marka ve modellerde barkod makinalarını biz
temin edelim ve sizlere ulaştıralım. Bunlarla birlikte, yine bu makinalara uygun
dilediğiniz ribonu da sizlere sunuyoruz ve
tabi ki hiç şüphesiz istediğiniz her çeşit etiketiniz de bunlarla birlikte olacak.

Barkod Makinaları
Argox
Zebra
Dymo
Godex
Epson
TSC
Citizen
CAB

Ribon Çeşitleri
Wax
Wax Resin
Resin
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Referanslarımız
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Ürünlerinizin Farkını Yansıtır.

www.otomasyonetiket.com.tr

