




Gelişim Ofset, sektörde 35 yıllık deneyimiyle kendini bir 
kez daha yeniledi..

Basılı ürün konusunda gelişen yeni trendleri, yeni 
teknolojileri izliyor ve sizlerle paylaşıyoruz.

35 yıldır bir matbaadan fazlası olmak için çalışıyor, 
yepyeni fikirler ve projeler sunuyoruz.

Bugün Gelişim Ofset, birçok ajans, matbaa ve firmaların 
çözüm ortağı olup, müşterilerinin öncelikli tedarikçisi 
konumunda, üstün makine parkuru ve güvenirliliği ile 
hizmet vermektedir.

Ürünlerimizi, hizmetlerimizi sunarken müşterilerimizin 
memnuniyetine, ürün ve hizmet kalitesine özen 
gösteriyor, yüksek teknoloji ve donanıma sahip makine 
parkurumuz ile değişimi, gelişimi ve büyümeyi yakından 
takip ediyoruz. Karşılıklı güven ile firmaya, kişiye, işe ve 
emeğe saygılı; sektöründe uzman firma olarak hizmet-
lerimizi sürdürüyoruz.

Bize düşen sizi düşünmek, size düşen kendinizi 
düşünmek. Arayın, uğrayın veya uğrayalım, tanışalım. 
İhtiyacınız olan veya olabilecek konularda size bilgi ve 
tecrübemizle ışık tutalım...



GRAFiK
Fark edilmenin
ayrıcalığını yaşayın.

TASARIM
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OFSET
Renklerin ve çizgilerin
anlamını biliyoruz.

BASKI

Katalog, broşür, dergi gibi reklam ve tanıtım dokümanları, afiş, dönkart, 
ayaklı stant gibi malzemeler firmalara özel olarak üretilmektedir. 
Ajanda, takvim, bloknot gibi özel gün promosyonlarına uygun baskı 
teknolojilerinden yararlanılmaktadır.

Varak, gofre, lokal lak, kabartmalı lak, sıvama sert kapak gibi 
uzmanlık gerektiren birçok işçiliği, titizlikle organize etmekteyiz.

Organizasyon gücümüz sayesinde sevkiyatın tam zamanında ve eksiksiz 
yapılması sağlanır. Teknolojiyi yakından takip edişimiz ve nitelikli çalışan
politikamız sayesinde, işçilik kalitesi ve tecrübenin ön plana çıktığı baskı
sonrası işlemleri kusursuzca tamamlanmaktadır.
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DiJiTAL
İç ve dış mekan baskı çözümleri

BASKI
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AMBALAJ
Zarar görmeden ürün tesliminin 
en kolay yolu
Ambalaj sektörünün en önemli araçlarından 
koli ve kutu alanında faaliyet gösteren Mor 
Ambalaj bütün dalga tiplerinde, bir çok ebatta 
ve çeşitli adetlerde üretim yapmaktadır. Her 
ölçü ve ebatta kesimli kutu, seperatör, 
baskılı – baskısız koli çeşitleri imalatı ile ham 
madde tedarikinden mamulün müşterimize 
teslimine kadar uyumlu bir koordinasyonla 
çalışıp hızlı ve sorunsuz üretimi gerçekleştir-
mekteyiz.
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PROMOSYON
Sıklıkla yıl sonlarında taleplerin daha 
yüksek olduğu çalışmalardır. Ajanda, 
masa takvimi, gemici takvimi, bloknot, 
küpnot gibi çalışmaları içermektedir. 
Set olarak hazırlanabileceği gibi her 
materyalin bireysel olarak da üretimi 
yapılabilmektedir.



Beşiz Yayınları, yayın hayatına yeni bir 
soluk, yeni bir umut olabilmek için 2010 
yılında kurulmuştur. Türkçe ve yabancı 
dillerde hazırlanan yüzlerce eser, yayı-
nevimiz tarafından basılmaktadır.

Beşiz Yayınları; uluslararası 
standartlarda, gerek yerel 
gerekse ulusal yazar adayla-
rına destek vermekte, yayın 
hayatımıza yetenekli yazarlar 
kazandırmaktadır.
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WEB
TASARIM & YAZILIM
Web sayfanızın sizi ve işinizi en iyi şekilde yansıtması önemlidir. Sayfanız sizin-
le özdeşleşmeli, işinizle uyumlu olmalıdır. Tüm kurumsal web tasarımı proje-
lerimizde modern arayüze sahip, seo uyumlu, responsive, güvenli ve yönetile-
bilir işler çıkartıyoruz.

Her Şeyi Size Özel Tasarlıyoruz. 
Bu konuda çok ciddiyiz. Standartlar, kalıplaşmış tasarımlar, özgünlüğünü 
yitirmiş bakış açıları her şeyden önce bize uygun bir işleyiş değil.
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E-TiCARET
YAZILIMLARI
İşinizi Bugün E-Ticarete Taşıyın!
Anahtar Teslim Profesyonel E-Ticaret Çözümü 
Alan adı, hosting, e-mail, güvenlik, yedekleme, ödeme altyapıları ve diğer 
birçok hizmet size Gren Interactive tarafından bir bütün olarak sunulur.

Kullanıcı Dostu Kolay Kullanım Özellikleri 
Akıllı E-ticaret Yazılımları ile sitenizin yönetim süreçleri hem hızlı, hem de çok 
kolay. Online satış sitenizi yönetirken zamandan kazanın!

Tam Arama Motoru Optimizasyonu (SEO)
Bir e-ticaret sitesi için arama motoru optimizasyonunun önemini unutmayın. 
Reklam dışında da başarılı sonuçlar alabileceğinizi unutmayın!

Markanızı Yansıtan E-ticaret Tasarım Seçenekleri
Sizin için hazırladığımız hazır e-ticaret tasarımlarından birini seçerek sanal 
mağazanızı dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.
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