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 2018 senesinde ise açık hava alanındaki projelerimize ağırlık vererek, bu alanda uygulama maliyetlerini 

düşüren ve proje tamamlama süresini kısaltan alternatif bir kaplama ürünü Arayışına girdik. Rusya 

Fedarasyonu’nda yaptığımız araştırmalar ve keşif gezilerinde, inşaat sektöründe oldukça yaygın olarak kullanılan 

“fibercement” kaplama malzemesinin hem estetik hem de dayanıklılık özellikleri ile diğer yapı malzemelerine 

alternatif bir malzeme olabileceğine kanaat getirdik. Ürün araştırma ve geliştirme çalışmalarında “fibercement” 

levhaların kurumsal kimlik dış cephe projelerine uygun ve ayrıca dayanıklılık, yanmazlık, kir tutmama ve su 

geçirmezlik özellikleri ile de uzun ömürlü olduğunu tespit ettik. 

2011 senesinde 100 m²’lik çalışma ofisimizde adım attığımız reklamcılık sektörüne, Kayseri Organize Sanayi 

Bölgesi’nde 11.000 m² alanda faaliyet gösteren üretim tesisimiz ve 600 m² alanda baskı uygulamaları yaptığımız 

merkez ofisimizde devam etmekteyiz. Hizmet verdiğimiz markalara değer katmayıilke edinen anlayışımız, 

endüstriyel reklam alanındaki gelişmeleri büyük bir hız ile takip ederek uygulamamız ve en önemlisi iş 

ortaklarımızın bize duyduğu güven sayesinde büyüyerek, küçük bir baskı merkezinden büyük bir kurumsal 

kimlik uygulayıcısı haline geldik. 

 Türkiye’ de dış cephe uygulamalarında “fibercement” malzemenin kullanıldığı örnek bir proje 

bulunmamaktadır. Bu alandaki projelerde ilk “fibercement” uygulamasını “Arşın Reklam” olarak geliştirerek, 

kurumsal mağaza dönüşüm projelerinde başarıyla gerçekleştirdik. 2018 senesinde toplamda 50.000 m2 alanda 

fibercement uygulaması yaparak, mağaza dönüşüm projelerini başarıyla tamamladık. Baskı merkezimizde ise 

2018 senesini hedeflerimize ulaşarak tamamladık. 5.326.551 renkli ve 21.459.882 siyah beyaz baskı, 203.197 

metre plan & proje, 251.056 m² dijital baskı, 13.420 adet canvas tablo ve saat, 10.188 MDF üzeri UV baskı ve lak 

uygulaması yapılmıştır. 2019 senesinde, baskı merkezimizde ve üretim tesisimizde yenilikçi projeler üretmeye 

ve büyümeye devam edeceğiz.
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Ülkemizin lider fibercement levha üreticisi olan Hekim Yapı ile bayilik anlaşması imzaladık. Bu iş ortaklığı ile 
projelerimizdeki fibercement levhaların direkt tedarikçisi ve Türkiye’de endüstriyel reklam alanında faaliyet 
gösteren firmalar arasında Hekim Yapı ile bayilik anlaşması bulunan tek firma olma ayrıcalığını elde ettik.

Kurumsal kimlik cephe uygulamalarına yeni bir boyut 

kazandıran, fibercement levhaları mağaza dış 

cephelerin deuygulama projesi Türkiye’de ilk kez Arşın 

Reklam olarak ,bizim tarafımızdan geliştirilmiştir. 

Kurumsal kimlik uygulamalarındaki bu yenilikçi çözüm, 

proje bütçesini %40, proje teslim süresini ise %50 

oranında azaltılmasına olanak sağlamıştır.

NEDEN FIBERCEMENT
A1 sınıfı yanmayan ve nano teknoloji sayesinde kir 

tutmayan “fibercement”, muhtelif yapı kaplama 

ürünlerine göre çevre,doğa ve insan dostu olma 

özellikleri sayesinde belirgin bir şekilde öne çıkar. 

Fibercement levhaların kullanıldığı tüm yapılar, uzun 

ömürlüdür ve minimum düzeyde bakım maliyetleri 

vardır.

HEKİM YAPI ARŞIN REKLAM
BAYİLİK ANTLAŞMASI

KURUMSAL KİMLİK
DIŞ CEPHE PROJELERİNDE

TÜRKİYE’DE BİR İLK 
“FIBERCEMENT” KAPLAMA



Kurumsal mobilya üretimindeki bilgi ve tecrübelerimizi dekoratif aksesuar üretiminde kullanarak, mobilya 

üreticilerinin dekoratif aksesuar ihtiyacını bir bütün olarak karşılayabilen 100 farklı çeşit üründen oluşan 

“Arşın aksesuar” katalogunu oluşturduk. Yerli üretimin desteklendiği, ülkemizde sıkıntısı duyulan aksesuar 

ürünlerinin devamlılığını garanti ettiğimiz koleksiyonumuz güncel trendlere göre yenilenmektedir.
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ARŞIN REKLAM
YENİ ÜRETİM TESİSİMİZE TAŞINDIK

Üretim tesisimizi
Kayseri Organize Sanayi
Bölgesi’ne taşıyarak
üretim kapasitemizi tüm dünyaya hizmet
verecek standartlara
ulaştırmaya başardık



2018 yılı sonunda aktif olarak uygulamaya 

geçtiğimiz “Süreç yönetim sistemi” ile 

müşterilerimiz tüm bilgi ve iş akış 

süreçlerini yönetim ekibimiz ile eş zamanlı 

olarak takip edebilmektedir. Sistem giriş 

yetkileri sayesinde müşterilerimiz, 

projelerinin hangi aşamada olduğunu anlık 

olarak izleyebilmektedir.
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