
İSİMLİK 
VE ROZET
KATALOĞU



Rozet üzerinde şirketinizin adı, markası 
veya sloganı

B A D G E S

Her gün binlerce ürün üretiyoruz, bunların hepsi 

müşterilerimizin istekleri doğrultusunda üretilmektedir. Bu 

aynı zamanda rozetlerimiz için de geçerlidir! 

Çok çeşitli rozetlerimiz var. Bu şekilde istediğinizi her zaman 

teslim edebiliriz! Basılı ve çıkarılabilir bir isme sahip bir rozet 

veya tamamen isteklerinize göre uyarlanmış bir rozet? Biz 

teslim ediyoruz! 

• Yüksek çözünürlüklü tam renkli baskı, kubbeyle de mevcuttur

• Standart şekiller veya kendi özel şeklinizi tasarlayın. Her 

boyutta mevcut

• Minimum sipariş miktarı 50 adet “



D A M L A
Ürünlerimizin birçoğu damla baskı ile kişiselleştirilebilir. 

Keskin bir tam renkli baskının ve şeffaf PU katmanının 

(poliüretan) eşsiz bileşimi, ürünü farklı seviyeye yükseltir 

ve üst düzey bir görünüm kazandırır.



BADGE OLIVER
Malzeme:  plastik
Renk:	 altın,	gümüş,	beyaz,	siyah
Baskı	rengi:	 olası	herhangi	bir	renk
Ek	dosya:	 mıknatıs
Boyutları:		 68	x	33	mm 
Yazdırılabilir	alan:	 62	x	11	mm
Kişiselleştirme:	 tek	taraflı,	tam	renkli	baskı
Sipariş	Miktarı:	 10	parçadan	itibaren



Malzeme:  plastik
Renk:	 beyaz
Baskı	rengi:	 	siyah,	bordo,	lacivert,	lacivert,	orman	

yeşili,	fuşya,	gri,	açık	mavi,	limon	yeşili,	
turuncu,	pembe,	mor,	kırmızı,	taupe,	
turkuaz,	beyaz,	sarı	

Ek	dosya:	 mıknatıs,	iğne
Boyutlar	ve	 
yazdırılabilir	alan:	 	dikdörtgen:	20	x	74mm	/	30	x	74mm	/	 

40	x	74mm
Kişiselleştirme:	 	 	tek	taraflı,	tam	renkli	baskı
Sipariş	Miktarı:	 10	parçadan	itibaren

BADGE JERRY

BADGE MAE DYO
Malzeme:  plastik
Renk:	 beyaz
Ek	dosya:	 mıknatıs,	iğne
Boyutlar	ve	 
yazdırılabilir	alan:	 dikdörtgen:	20	x	74mm	/	 
	 30	x	74mm	/	40	x	74mm
	 oval:	50	x	74mm
	 	mümkün	olan	herhangi	bir	şekil	 

(maksimum	100	cm2)
Kişiselleştirme:	 tek	taraflı,	tam	renkli	baskı
Sipariş	Miktarı:	 10	parçadan	itibaren



BADGE TRANSPARENT
Malzeme:  plastik
Renk:	 şeffaf
Ek	dosya:	 mıknatıs,	iğne
Boyutları:		 85	x	55	mm	
	 75	x	40	mm
	 70	x	25	mm
Sipariş	Miktarı:	 10	parçadan	itibaren

• Delikli bir A4 sayfadaki boş kartlar siparişe dahildir

BADGE STICKY

NAME BADGE STICKY

Malzeme:  tekstil etiketi
Renk:	 beyaz
Ek	dosya:	 etiket
Boyutlar	ve	 
yazdırılabilir	alan:	 	55	x	85mm	/	90	x	110mm
Kişiselleştirme:	 tek	taraflı,	tam	renkli	baskı
Sipariş	Miktarı:	 100	parçadan	itibaren

Malzeme:  tekstil etiketi
Renk:	 beyaz
Ek	dosya:	 etiket
Boyutları:		 55	x	85mm	/	90	x	110mm 
Yazdırılabilir	alan:	 27,5	x	85mm	/	45	x	110mm
Kişiselleştirme:	 tek	taraflı,	tam	renkli	baskı
Sipariş	Miktarı:	 100	parçadan	itibaren

BADGE CHALKBOARD
Malzeme:  plastik
Renk:	 	siyah
Baskı	rengi:	 olası	herhangi	bir	renk
Ek	dosya:	 mıknatıs,	iğne
Boyutlar	ve	 
yazdırılabilir	alan:	 50	x	75	mm
Kişiselleştirme:	 	 	tek	taraflı,	tam	renkli	baskı
Sipariş	Miktarı:	 10	parçadan	itibaren



BADGE MEGAN DYO
Malzeme:  plastik
Renk:	 beyaz
Ek	dosya:	 mıknatıs,	iğne
Boyutlar	ve	 
yazdırılabilir	alan:	 	yuvarlak	ve	kare:	40	x	40mm	/	50	x	50mm	

dikdörtgen	ve	oval:	74	x	40mm	
	 dikdörtgen:	74	x	30mm	/	74	x	20mm	
	 mümkün	olan	herhangi	bir	şekil	 
	 (maksimum	100	cm2)
Kişiselleştirme:	 	 	tek	taraflı,	tam	renkli	baskı
	 	 	tek	taraflı,	damla	tam	renkli	baskı	
Sipariş	Miktarı:	 10	parçadan	itibaren



Şirketinizin adı, markanız veya sloganınız 
tek bir iğnede

P I N S

Her gün binlerce ürün üretiyoruz, bunların hepsi 

müşterilerimizin istekleri doğrultusunda üretilmektedir. Bu 

aynı zamanda iğnelerimiz için de geçerlidir! Geniş bir pim 

çeşitlerimiz var. Bu şekilde istediğinizi her zaman teslim 

edebiliriz! Tamamen isteklerinize göre uyarlanmış bir iğne? Biz 

teslim ediyoruz! 

• Yüksek çözünürlüklü tam renkli baskı, kubbeyle de mevcuttur

• Standart şekiller veya kendi özel şeklinizi tasarlayın. Her 

boyutta mevcut

• Minimum sipariş miktarı 50 adet



PIN METAL
Malzeme:  metal
Renk:	 gümüş
Ek	dosya:	 pin		/	mıknatıs
Boyutları	dikdörtgen:	 19	x	11	mm	(Yazdırılabilir	alan	16,6	x	9,2	mm)
	 30	x	18	mm	(Yazdırılabilir	alan:	27,9	x	16,25	mm)
Boyutları	kare:		 22	x	22	mm	(Yazdırılabilir	alan:	20,2	x	20,2	mm)
Boyutları	oval:		 28	x	19	mm	(Yazdırılabilir	alan:	26,4	x	16,95	mm)
Boyutları		yuvarlak:		 22	x	22	mm	(Yazdırılabilir	alan	20,3	x	20,3	mm)
Kişiselleştirme:	 	 tek	taraflı,	damla	tam	renkli	baskı
Sipariş	Miktarı:	 10	parçadan	itibaren

PIN SLIM
Malzeme:  metal
Renk:	 gümüş
Ek	dosya:	 pin	
Boyutları	dikdörtgen:	 18,9	x	10,9	mm	/	30	x	18	mm
	 50,1	x	25,1	mm
Boyutları	kare:		 22,1	x	22,1	mm	/	30,5	x	30,5	mm
	 35	x	35	mm
Boyutları	oval:		 28	x	19	mm	/	50,2	x	29,2	mm
Boyutları		yuvarlak:		 22,2	x	22,2	mm	/	30,2	x	30,2	mm
	 	 55	x	55	mm	
Kişiselleştirme:	 	 tek	taraflı,	damla	tam	renkli	baskı
Sipariş	Miktarı:	 10	parçadan	itibaren



PIN	PLASTIC	DE	LUXE
Malzeme:  plastik
Renk:	 beyaz
Ek	dosya:	 pin	
Boyutlar	ve	 
yazdırılabilir	alan:	 		yuvarlak	ve	kare:	22	x	22mm	/	30	x	30	

yuvarlak:	40	x	40mm	/	55	x	55mm	/	 
50	x	50mm	oval:	28	x	19mm	/	50	x	29mm	
kare:	35	x	35mm	dikdörtgen:	11	x	19mm	/	
18	x	30mm	/	25	x	50mm

	 	mümkün	olan	herhangi	bir	şekil	 
(maksimum	100	cm2)

Kişiselleştirme:	 	tek	taraflı,	damla	tam	renkli	baskı
	 tek	taraflı,	tam	renkli	baskı
Sipariş	Miktarı:	 10	parçadan	itibaren



Benzersiz bir  is im, barkod veya QR kodu olan her öğe!

BIREYSEL KIŞISELLEŞTIRME

Özel baskılı veya lazer kazımalı promosyon ürünleri sunuyoruz. Bu seçenek rozetler, 

USB’ler, güç bankaları, kalemler, anahtarlıklar,  çıkartmalar ve daha birçok şey. 5 iş 

günü içerisinde üretilir.



5  g ü n l ü k  ü r e t i m

P r o d u c e d  i n  E u r o p e

S t a n d a r t  t a m  r e n k l i  b a s k ı


