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HAKIMIZDA
ŞÜKRAN TEKSTİL 1992’den bu yana çanta imalatı, bayrak imalatı, baskı serigrafi, emprime, transfer, dijital, tekstil imalatı ve 
toptan satış olarak sektöre damgamızı vurmanın
haklı gururunu üzerimizde taşımaktayız. Fiyat uygunluğu ve dürüst çalışmayı kendisine ilke edinmiş olan firmamız, toplam 
kalite anlayışına sadık kalarak ve konusunda sürekli araştırma, geliştirme, kalite ve üretim standartlarına uyarak üretimde 
seçkin bir isme sahip olmuştur.

Firmamız satış organizasyonunu profesyonelce yapıp; satış ve sonrası hizmette sizleri zor durumda bırakmayacak şekilde tüm 
enerjisi ile çalışmaktadır.

Tekstil sektörüne: çanta tanıtım, çanta hurçları, takım elbise kılıfları, okul çantaları, eczane çantası, sandık tipi hurç, triko 
ambalaj çantaları, spor çantaları, kuyumcu çantası, standart hurç, gelinlik ambalaj kılıfları, kalemlik fuar tanıtım çantası, plaj 
hasırı, gömlek ambalaj kılıfı, makyaj çantası, mağaza tanıtım çantası, mutfak önlüğü, atkı ve bere ambalaj kılıfı, bel çantası, 
kozmetik ürün çantaları, flama, bayrak, kırlangıç bayrak vb ürünlerimiz de yüksek kaliteli malzemeler kullanılarak üretmekteyiz. 
Her türlü flama, bayrak, masa bayrağı, plaj bayrağı, gönder bayrağı, olta bayrak, dijital baskı, flama bayrakları bez afiş logolu 
flama bayraklar fuar bayrakları makam bayrakları yelken bayrakları süs bayrakları ve diğer Çeşitlerimiz en ekonomik fiyatlarla 
hizmetinizdeyiz… İsteginize göre her ebatta baskı yapılabilir. Dış mekan iç mekan, afiş ilan vb işleriniz, dayanıklı malzeme 
kullanılarak yüksek kaliteli ve yüksek Çözünürlüklü olarak basılır ve tam zamanında teslim bayrak, flama, bayrakçı bayrakçılar, 
masa bayrağı, makam bayrağı, plaj bayrağı, gönder bayrak, flama imalati, yabancı ülke bayrakları, olta bayrak, yelken bayrak, 
süs flaması, flama bayrak imalatı, flamacı,  İstanbul Esenlerde  bayrak, Atatürk posterleri, okul filamaları… Empirme , Serigrafi , 
Transfer Ve Dijital Baskı Olmak Üzere Tüm Bayraklarınızı Özenle İmâlat Ediyoruz. Bayrak Teslimatınızı İstenilen günde ve 
zamanda yapıyoruz. Bayraklarınızın “Teslimattaki titizliğimizin ve dakikliğimizin her zaman şirketimize büyük katkıları olduğu 
aşikardır. Pardüse ambalaj kılıfı plaj çantası Pazar çantası bilgisayar çantaları Kot vekumaş pantolon ambalajçantası bebe 
ürünleri ambalaj çantaları Çocuk giysileri ambalaj çantaları evrak çantası ayakkabı torbası pratik seccade İç çamaşır ambalaj 
çantaları yorgan nevresim ürünleri ambalaj çantaları biyeli fitilli tel fitilli Deri mont kamboçlar beslenme çantaları ilaç firmalarına 
tanıtım reklam çantaları Otomotiv sektörüne trafik seti çantaları – oto kılıfı ambalaj çantaları – zincir ambalaj torbaları Tüm iş 
yerlerine iş yerlerinin isimleri ve logoları basılı tanıtım çantaları örnek telefoncu marketler mağzalar eczane kuyumcu saatçi 
manav kasap temizlik ürünleri vb Fuara giren sektörlere fuarda katoloğlarını koymak için özel tanıtım çantaları Oyuncak 
sektörüne lego ambalaj çantaları vb Un fabrikalrı için özel tanıtım önükleri Firmaların özel tanıtım çantaları Dersanelere her 
türlü çanta imalatı Kargo ve turizm firmalarına özel çantalar Belediyelere ve partilere tanıtım ve promosyon çantaları logolu ve 
resim baskılı Bebe sektörüne 5 li ve 3 lü takımları koymak için ambalaj çantaları beşik örtüsü ambalaj çantaları ve diğer 
ürünlerin ambalaj çantaları Yukarda saydığımız örneklerden anladığınız kadarıyla tüm tanıtım ambalaj vb okul seyhat çantaları 
imalatı yapaktayız artı üzerine firmanızın logolu baskısıyla bizim diğerlerinden farkımız biz kendimiz imaltçıyız sizin için 
zamanımn ve fiyatın en önemliside kalitenin nekadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu yüzden sizinle çalışmak istiyoruz ister 
bir numune olsun ister bir milyon adet hiç fark etmez bir telofonunuz yeter. Ürünlerimizde kulandığımız kumaşlar nonwoven 
50gr ile 110 gr arası imperteks 70 den 600 den vb denyelerde amarikan ham bez 40 tel 80 tel kadar pvc biyeli fitilli vb frekans

Kalite Politikamız;
ŞÜKRAN TEKSTİL tüm çalışanlarının aktif katılımıyla sunduğu tüm ürün ve hizmetlerde müşterilerinin gereksinimlerine uygun 
beklentileri karşılayan veya aşan kalite seviyesini sağlamayı taahhüt eder. Müşteri memnuniyetine ulaşılmasını iş süreçlerinin 
titizlikle yönetilmesini sağlayarak ulaşır. Bunun için tasarım temrin ve maliyet kontrol unsurlarını müşteriye azami değer 
yaratmak yolunda sürekli iyileştirmeyi kendine politika olarak benimsemiştir.
ŞÜKRAN TEKSTİL müşteri memnuniyetini birinci prensip edinmiş bir kuruluştur.Ürünlerimiz  deneyimli personelimiz tarafından 
özenle birinci sınıf kalitede üretilmektedir.Teslimat sonrası ürünlerimizden kaynaklanan herhangi bir şikayetlerden firmamız 
sorumludur.

Değerlerimiz;
* Çalışanlar üstünlük alır, çözüm üretir ve sonuç alır. Doğru çözüme herkes yetkilidir.
* Şirketimizin uzmanlığı ve iş yapış tarzı sektördeki gururumuzdur.
* Yapılan işler kaliteli ve sistemli şekillerde gerçekleştirilir.
Amacımız;
Müşterilerine en uygun çözümleri hızlı bir biçimde sunup üstün hizmetle sunmayı amaçlar.
Vizyonumuz;
Türkiye’de lider uluslar arası uzman ve müşterinin ilk aklına gelen şirket olmaktır.
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%100 Yırtılmaz su geçirmez

salığa zararlı olmayan 
kansoroloji madde içermez
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