
İşletmelerinize ve markalarınıza
tam hizmet entegre projeler sunuyoruz.

Sınırları ortadan kaldırıyoruz.

İşletmelerin ticari hayatlarına değer katmak için kendini adamış, sınırları zorlayan üretken kişilerden oluşan,
sürekli projeler üreten bir ekibiz.

geçin.
Tüm için en iyisi!
Merak ettiğiniz bir şey mi var? Bizi arayın +90 850 307 35 51 sorularınızı yanıtlayalım.

Geleneksel tasarımın, mimarinin, pazarlamanın çizgilerini yok etmek için buradayız.



Yetenek ve Kabiliyetlerimiz

Neler Yaparız?

Sahip olduğumuz yetenekler ve kabiliyetlerimiz ile
size daha fazlasını vermeyi amaçlarız

KURUMSAL
KONSEPTİNİZİ
OLUŞTURURUZ.

KURUMSALLIĞA HAZIRLANIN

MARKA
İLETİŞİMİNİZİ
GÜÇLENDİRİRİZ.

İNSANLARA ULAŞMAYA HAZIRLANIN

MEKANLARINIZI
TASARLARIZ.

YENİLENMEYE HAZIRLANIN

Mimari Tasarım
Mekanlar markanın ve işletmenin ruhunu, enerjisini ve
güvenilirliğini yansıtır. Bu sebeple mekanlar kurumsal konseptin
daima içindedir ve asla ayrı düşünülmemelidir. Nihayetinde
mekanlar işletmelerin müşterileri ile direk temas halinde olduğu
alanlardır. Mekanın doğru bir mimari tasarım ve uygulama ile
faaliyete girmesi işletme ve markaların ziyaretçilerin üzerindeki
etkisini artırır, pazarlamada elini güçlendirir.

Dükkan, mağaza, ofis ve üretim tesisi iç ve dış mekan tasarımı

Kurumsal mekan materyal standartlarının tasarımı

Raf, vitrin, teşhir ürün yerleşim planlaması ve tasarımı

Fuar, etkinlik, organizasyon alanı mimari tasarımı

Tüm mimari tasarımların uygunlaması ve inşaa iş/hizmetleri

MİMARİ TASARIM HİZMETLERİMİZ:

Grafik Tasarım
Ürün Ambalaj Tasarımı

Hizmet/Ürün Katalogları

Kurumsal kimlik materyalleri

İşletme / Marka Logosu

Afiş, Poster, Broşür tasarımları

BAŞLICA GRAFİK TASARIM HİZMETLERİMİZ:

Markaların dijital ve basılı tüm görsel iletişim materyallerini en 
doğru ve en iyi şekilde tasarlarız. Tasarımlarımızda marka ve 
işletmelerin hassasiyetlerini dikkate alır, mümkün mertebe en iyi 
sonucu elde edecek işler çıkarmayı hedefleriz. Dijital ve basılı 
görsel iletişim alanlarında grafik tasarım hizmetlerini almak 
işletmenizi ve markanızı öne çıkarmanın en etkili yöntemidir.

Web Tasarım & Yazılım
Kurumsal Web Sitesi

Online Müşteri Hizmetleri

Web Servis Reklamları

E-ticaret Web Sitesi

Dijital Ürün Kataloğu

WEB TASATIM & YAZILIM SERVİSLERİMİZ:

Dijitalleşme yolunda gelişimini sürdüren elektronik dünya yeni 
pazarlara açılmanın en pratik alanıdır. Dijital dünyada yer alarak 
veya gelişiminizi sürdürerek geleceğe doğru adım atmak için 
henüz geç değil. Ürün ve hizmetlerinizi web tasarım ve yazılım 
hizmetlerimizle tüm dünyaya tanıtın.



Farklı hizmetleri tek bir noktada buluşturan Artebir, sorunları ortadan kaldırarak kalıcı
çözümler üretmeyi hedefler.

Sosyal Medya Yönetimi
Ürün/hizmet tanıtım post tasarımı

Sponsor reklamları oluşturma ve yönetimi

Takipçi ve beğeni kazanma stratejileri

Dijital PR

Online itibar ve kriz yönetimi

SOSYAL MEDYA SERVİSLERİMİZ:

Sosyal medya, marka ve işletme için potansiyel müşterilere 
ulaşmanın, ürün/hizmet tanıtımını yapmanın, faaliyetleri 
sunmanın, yenilikleri duyurmanın en değerli alanlarından 
biridir. Artebir uzmanlığı ile markanız sosyal medyada varlığını 
hissettirir.

Matbaa & Promosyon
Ürün ambalaj baskı ve üretimi

Ürün kataloğu, broşür ve afiş baskıları

Kurumsal matbu evrak baskı ve üretimi

Özel promosyon ürünü imalatı

Outdoor reklam alanları baskı ve üretimi

BAŞLICA MATBU & PROMOSYON HİZMETLERİ:

Marka veya işletmelerin insanlarla direk temas eden, ürün ve 
hizmet hakkında öngörü oluşturan matbu ve promosyon 
işlemleri kurumsal yüzünüzün kritik düzeyde önemli unsurudur. 
Artebir, matbaa & promosyon ihtiyaçlarınızı en doğru şekilde 
yerine getirir.

Dijital Pazarlama

Reklam ve Kampanya Yönetimi

E-Ticaret ÇözümleriPazaryeri Entegrasyonu

Dijital Marka Stratejisi

Dijital Pazar Analizi

Ürün ve hizmetlerinizi en doğru strateji ile potansiyel
müşterilerinizle buluşturuyoruz.
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E-mail
+90 850 307 35 51Telefonİçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd.

Çetinkaya Sk. No:16 PK34752

ATAŞEHİR, İSTANBUL
GİYİMKENT

Nerede, nasıl, ne iş yapıyor olursanız olun,
Artebir kendine özgü girişimci ruhu ile yanınızda olacaktır.

Kurumsal iletişimin gücünü
hissedin

İşletmenizin veya markanızın tüm iletişim materyallerini elden geçiriyor, kurumsal bütünlüğü sağlıyoruz.

Birbirinden farklı sektörlere hitap eden kabiliyetlere sahibiz.

OFİSLERİMİZDE MİSAFİR OLUN >

İstanbul Ticaret Sarayı Oruç Reis Mh.
Vadi Cd. 4. Kat No: 245 PK34325

ESENLER, İSTANBUL

Artebir ile bir adım atmaya hazır mısınız? Öyleyse tanışalım. Fikrinizi bize anlatın ve size nasıl yardımcı
olabileceğimizi öğrenin.

www.artebir.com


