
Müşter� �stekler�ne göre �mal ed�len  raf s�stemler�  �ç�nde üret�len derg� raf s�stemler� müşter�
talepler� doğrultusunda tasarlanır.  Derg� raf s�stemler�  kullanılacakları alanın şartlarına uygun
olarak tasarlanmaktadır. Depoda kullanılacak olan derg� raf s�stemler� daha çok �st�flemeye uygun
olarak üret�l�rken mağazalarda kullanılacak olan derg� raf s�stemler� serg�leme estet�ğ� göz önünde
bulundurularak üret�lmekted�r. 

 

Derg� stand �malatı serg�leme estet�ğ� doğrultusunda yapılır. Daha çok mağaza �ç�nde ve önler�nde
kullanılan derg� standları, yerleşt�r�lecekler� alanda d�kkat çekeb�lecek şek�lde ya da mağaza �ç�nde
m�n�mum alandan maks�mum yer tasarrufu sağlanacak şek�lde tasarlanır ve üret�l�r. 

 

İstanbul bölges�nde bulunan  İstanbul Raf S�stemler�  sektörüne bağlı f�rmalar İstanbul dışı
bölgelerde de h�zmet ver�r. Türk�ye’n�n b�rçok şehr�nden müşter�s� olan bu f�rmalar arasında yapmış
oldukları dayanıklı ve kal�tel�  raf s�stemler�  �le, müşter� memnu�yet� açısından hatırı sayılır
�lerlemeler kaydeden derg� raf ve derg� stand �malatı yapan f�rmalardandır.

 

Mağaza �ç� �st�fleme �ç�n kullanılması planlanan derg� standlarıyla mağaza �ç� veya mağaza önü fark
etmeks�z�n  özel tasarım raf s�stemler�  yapılır.  Derg� stand �malatı  yapılırken alan tasarrufu ve
estet�k kaygıların yanında bu  raf s�stemler�ne ayrılacak bütçeye göre materyaller�nde seç�c�l�k
oluşur. Dayanıklılık en kal�tel� materyallerle sağlanmaya çalışılır. 

 

Derg� stand �malatı  �le �lg�lenen ve bu oluşumda h�zmet veren d�ğer  İstanbul raf
s�stemler�  f�rmalarına göre ürünler�n projelend�rme aşamasından montajlama aşamasına kadar
geçen süre boyunca üst düzey �lg� gösteren bu f�rma, h�zmette sınır tanımaz. 

 

Raf s�stemler� üret�m� aşamasında alanında uzman k�ş�lerle çalışan f�rmamız, ürün taleb� aldığı �lk
andan mağazanıza ya da �ş yer�n�ze get�r�lecek olan zamana kadar f�rma olarak taleplere karşılık
üret�len derg� standları �ç�n ver�len emeğ�n hakkı olan ücret talep ed�l�r.

 

Müşter�ye ver�len en uygun f�yat, en �nce detayına kadar derg� stand �malatı aşamalarının tamamı
da değerlend�r�ld�kten sonra bel�rlenmekted�r. Bu konuda klas�k b�r  derg� standı  �le  özel
tasarım derg� standları arasında f�yat farkı görülür. Tüm bunların yanında müşter� memnun�yet� de
en güzel şek�lde sağlanmaktadır. 

 

Hızlı üret�leb�len ürünler olmaları ve talepler� tam karşılayab�l�yor olmaları sonucunda da müşter�
memnun�yet�n� tam karşılayab�lme �mkanı olan f�rma bu sayede değer�n� yükselt�r. 
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