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Neden isimsiz ürünler yerine bir ‘‘marka’’ satmayasınız? 

• Schneider, tüketiciler tarafından hem 
perakendede hem de promosyon 
alanında yüksek bilinirliğe sahip bir 
‘’marka’’dır.  

• Promosyon kalem ürün gamınız 
Schneider ile çok daha çeşitli hale 
gelir.  

• Schneider kaliteyi en ön sıraya koyan 
%100 Alman üretimi bir markadır.     

• Tüketici gözüyle promosyon kalemler 
isimsiz ve ucuz ürünlerdir. Bu algıyı 
Schneider ile yıkabilirsiniz. 
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Gelenek ve deneyim…

• Schneider 1960’dan beri tüketici 
ihtiyaçları doğrultusunda baskılı kalem 
üretmektedir.  

• Aynı çatı altında tüm ihtiyaçlara cevap 
vermekteyiz: yeni ürün tasarımından 
üretimine ve baskısına kadar.  

• Uzmanlık alanlarımız: serigraf baskı, 
tampon baskı, kabartma, sarmal baskı 
ve kazıma.
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Kalite...

• Kaliteli ürün & güvenilir marka.  

• Schneider’in mükemmel yazma 
performansı ve uzun ömürlü oluşu 
müşterilerinizin markasına değer 
katar.  

• Memnuniyet yaratır ve iş ilişkilerinizin 
uzun soluklu olmasını sağlar.  

• Kaliteye bağlı olarak sadık müşteri 
davranışı oluşur. 



Schneider Schreibgeräte GmbH, www.schneiderpen.de, Marke strategisch nutzen, Sandra Kunz, September 2015      5

Alman üretimi

• Schneider kalemlerinin üretimi %100 
Almanya’da yapılmaktadır. 

• «Alman üretimi» yalnızca ürüne değer 
katan bir kavram değil aynı zamanda 
üretimin, düşük bütçeli ülkelere 
kaydırılmayacağına dair bir taahhüttür.  

• Bu da Schneider’in diğer üreticilerden 
ayrılmasını ve ürünlere gerçek bir artı 
değer katmasını sağlar.  



Schneider Schreibgeräte GmbH, www.schneiderpen.de, Marke strategisch nutzen, Sandra Kunz, September 2015      6

Sürdürülebilirlik

• Çevreyi önemsiyoruz…  

• Schneider 1998’den beri EMAS 
sertifikalı sektördeki tek firmadır.    

• Sınırlı ürün gruplarını «eco-ürünler» 
olarak ayıran diğer üreticilerin aksine, 
Schneider tüm ürünlerinde 
sürdürülebilirlik ilkesini 
uygulamaktadır.  

• Çevre ile uyumluluk, yeni anlaşmalar 
imzalamada giderek daha büyük 
öneme sahip olmaktadır.  

• Schneider, kaçınılmaz emisyonları, 
uluslararası kabul görmüş projeleri 
destekleyerek dengelemeye 
çalışmaktadır.    

Bu logo ile işaretlenmiş tüm ürünler için, 
emisyon oranları bir iklim koruma projesi 
aracılığıyla dengelenmiştir. 
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Sonuç: Marka her şeydir! 

Schneider güçlü ve güvenilir bir markanın 
tüm avantajlarını sunmaktadır. Bu sebeple 
Schneider ürünleri, kurumsal 
müşterilerinizle, yeni ve devamlılığı olacak 
anlaşmalar imzalamanızı sağlayacaktır.   
 
Bunun en iyi örneklerinden biri yıllardır 
promosyon alanında satışı sürdürülen ve 
binlerce kurumsal müşteri ile buluşmuş olan 
K15 tükenmez kalemleridir.  
 
Sade dizaynı, kaliteli refilleri ve mükemmel 
fiyat-performans oranı ile K15 tükenmez 
kalem Schneider ürün gamındaki en 
popüler ürünlerden birisidir. 
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TEŞEKKÜRLER

Cey Promosyon ve Danışmanlık 
Schneider Pen Türkiye Distribütörü

Tel: 0 212 2447515
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