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ADVERTORIAL

Kurumsal hediyeleriniz
haz›r m›?
eknolojinin h›zla geliﬂmesi ile teknolojik ürünler de
hayat›m›z›n birer parças› oldu. Hemen her gün yeni
bir teknoloji ürünü ç›k›yor ve kullan›ma sunuluyor.
Ak›ll› cep telefonlar›, kiﬂisel bilgisayarlar ve bilgisayar
çevre birimleri bu ürünlerin baﬂ›n› çekiyor. Son y›llarda
teknolojik ürünlere olan yo¤un taleple birlikte bu ürünlerin
kiﬂiselleﬂtirilmesi ya da kurumsal kimlik kazand›r›larak
promosyon ürün olarak sunulmas› da promosyon
sektöründe yeni bir pazar oluﬂturdu.
Yenilikçi çözümler
Bu alanda sahip oldu¤u nitelikli iﬂgücü ve bilgi
birikimi ile Doyuk Promosyon pazara yenilikçi
ürünler sunuyor. ﬁirket, baﬂta usb bellek olmak
üzere mouse, usb çoklay›c›, seyahat adaptörü,
güneﬂ enerjisi ürünleri ve tablet pc
aksesuarlar› gibi ürünleri çeﬂitli bask›
teknikleri ile kurumsal müﬂterisine yönelik
olarak özelleﬂtiriyor. Tasar›m›n
sonucunda ortaya tamamen yeni
kurumsal ürünler ç›k›yor. Bu segmentte
300’ün üzerinde usb bellek modeline sahip
olan Doyuk Promosyon,
müﬂterilerine çok zengin
alternatifler sunabiliyor. ﬁirket
bunun yan› s›ra müﬂterinin
logosuna ya da herhangi bir
ürününe yönelik özel kal›p usb
belleklerin üretimini de yap›yor.
Doyuk Promosyon, usb bellek üretimi yapt›¤› Çin’deki
fabrikas›ndan y›l›n her haftas›nda yo¤un ithalat yap›yor. Ayr›ca
farkl› kalitedeki ürün taleplerine yönelik olarak Güney Kore ve
Tayvan’da da fason üretim gerçekleﬂtiriyor. Doyuk Promosyon,
uluslararas› alanda lider portal Alibaba.com gold üyesi olman›n
yan› s›ra Azerbaycan, Gürcistan ve çeﬂitli Avrupa ülkelerine de
sat›ﬂ yap›yor.
Ürün ve hizmet
Doyuk Promosyon, usb bellek ve di¤er teknoloji ürünleri
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Promosyon sektörüne yeni iﬂ modelleri
sunan Doyuk Promosyon, ‹zmir’in ticaret
merkezi G›da Çarﬂ›s›’nda faaliyet
gösteriyor. EXPO ‹zmir tan›t›m
faaliyetlerinde kullan›lan promosyon
ürünlerini de tedarik eden Doyuk
Promosyon, özellikle firmaya özel
kiﬂiselleﬂtirilmiﬂ usb bellek modelleri ile
dikkat çekiyor. Yeni y›la girerken ﬂirketlerin
müﬂterilerine göndermek üzere kurumsal
hediye aray›ﬂlar›n›n yo€unluk kazand›€› ﬂu
günlerde Doyuk Promosyon’un sundu€u
ürünler en iyi çözümleri sa€l›yor.

konusunda geleneksel ürün sat›ﬂ› mant›¤›ndan
farkl› bir iﬂ modeli ile hareket ediyor.
Teknolojik promosyon ürünlerinde sadece
“ürün” mant›¤› yerine “ürün+hizmet”
mant›¤›n› sektörle tan›ﬂt›ran ﬂirket, usb bellek
ürünlerinde firman›n tan›t›m materyali verilerini silinebilir ya
da silinemez olarak yükleme, usb bellek disk ismini de¤iﬂtirme,
özel disk ikonu kullanma gibi
hizmetleri de ücretsiz olarak
sunuyor. Böylece donan›m ve
yaz›l›m ö¤elerini içinde
bar›nd›ran usb bellek ürünü,
hem donan›m hem de yaz›l›m
olarak kurumsal bir kimlik
kazanm›ﬂ oluyor.
Doyuk Promosyon sundu¤u uygun fiyatlar,
yüksek çip kalitesi, ücretsiz bask› ve tüm Türkiye’ye
ücretsiz nakliyat avantajlar› ile promosyon ürün
talep eden müﬂterilerinin iﬂini kolaylaﬂt›r›yor.
www.doyuk.com

