
ANNEX A 

Teknik Özellikler / Technical Specifications #ITB/20007 

A.) AJANDA / AGENDA :  700 adet/item 

• Kart ve Telefon Cepli / With Card and Phone Pocket

• Tarihsiz / undated

• Kapak Termoderi / cover thermoder

• Kağıt 70 gr krem / paper 70 g cream

• Sayfa yapısı çizgili / page setup with stripes

• Sayfa Sayısı 224 / number of pages 224

• Ön kapakta sıcak baskılı,gofre / hot printed on the front cover

• 15*21 cm ebatlarında / 15*21 cm in size

• Renk fume / color smoked
Not: Ön yüzünde sıcak baskı (4’lü logo olacaktır.)

B.) TÜKENMEZ KALEM / PEN :  700 adet/item 

• Metal gövde / metal body

• 350 adet mavi, 350 adet siyah renk uçlu / 350 pieces blue 350 pieces with black tip color

• Tek Yön lazer baskılı / double direction laser printed
Not: (4lü logo tek yön lazer baskı olacaktır.)

C.) USB BELLEK / USB STİCK :  150 adet/item 

• 32 gb Hafıza / 32 gb memory

• Çift Yön Lazer Baskılı / double direction laser printed

• Metal usb bellek / metal usb memory
Not:( 4’lü logo ve Türk Kızılay Ankara Logosu çift yön lazer baskı olacaktır.)

D.) HAM BEZ  ÇANTA/RAW CLOTH BAG: 700 adet/item 

• Uzun Saplı / long-handled

• 35*40 cm ebatlarında / 35*40 cm in size

• En az 60 tel ham bez çanta / at least 60 wires

• Çift yön renkli baskı / bidirectional color printing
Not: (Görseldeki resimli, çift yön renkli baskı olacaktır.)



E) KARTON ÇANTA/CARDBOARD BAG: 700 adet / item

• 35*40 cm ebatlarında / 35*40 cm in size

• Kırmızı ip askılı/ with  red rope strap

• 10 cm körüklü / 10 cm bellows

• Beyaz renk kuşe kağıt selefonlu / white color, coated paper cellophane

• Çift yön offset baskılı / double sided offset printed
Not: (Görseldeki resimli baskı Çift yön offset olacaktır)

G) PORSELEN KUPA BARDAK/PORCELAİN MUG CUP: 350 adet / item

• 8,5x10 cm ebatlarında / 8,5x10 cm in size

• 280 cc  / 280 cc depth

• Renkli sarmal baskı / color spiral printing

• Porselen Bardak / porcelain cup
Not:( Resimli renkli sarmal baskı olacaktır)

H) TERMOS / THERMOS : 50 adet / item

• 250 ml kapasite / 250 ml capacity

• Gümüş renk / silver color

• 6x13 cm ebatlarında / 6x13 cm in size

• Plastik Saplı / with plastic handle

• Çelik termos / steel thermos

• Isıya dayanıklı / heat resistant

• Çift yön Lazer baskı / laser printing
Not:( Türk Kızılay Ankara Logosu ve 4 ‘lü logo lazer baskı olarak uygulanacaktır.Çift yön)


