
MIMAKI SIJ-320 UV Baskı Makinesi
Türkiye’de ilk defa Mendi Reklam’a kuruldu

Sign İstanbul Fuarı’nda, Avrupa’dan önce ilk lansmanı yapılan SIJ-320UV geniş format 
baskı makinesinin Türkiye’deki ilk kurulumu Mendi Reklam’a gerçekleştirildi. Mendi 
Reklam Genel Müdürü Murat Başer yeni yatırımları hakkında sorularımızı yanıtladı

2015 yılında Antalya’da faaliyete 
başlayan Mendi Reklam, kısa 
sürede Antalya’nın en çok tercih 
edilen baskı merkezlerinden biri 
olmayı başardı. Reklam ve kongre 
dekor sektörüne yeni bir soluk 
katmayı hedefleyen Mendi Reklam, 
Antalya’nın en yeni ve kapsamlı 
makine parkuruna sahip bir firma. 
Alanında uzman, genç ve dinamik 
ekibi ile reklamcılık, dijital baskı, 
kongre dekor ve sahne tasarımları, 
internet reklamcılığı, web tasarım, 
kurumsal kimlik tasarımı ve genel 
olarak grafik tasarım alanlarında 
çalışan firma, birçok kurumsal 
markaya da hizmet veriyor.
Müşterilerinin her türlü dijital baskı 
ve folyo kesim, CNC ve lazer kesim, 
gergi tavan ve tabela ihtiyaçlarına ya-
nıt veren Mendi Reklam, artan taleple-
ri karşılamak amacıyla yakın zaman-
da MIMAKI SIJ-320UV geniş format 
baskı makinesini parkuruna ekledi. 

Sign İstanbul Fuarı’ndaki ilk lansma-
nının ardından Türkiye’de ilk defa ku-
rulan makine, Mendi Reklam’ın farklı 
iş kollarının ihtiyaçlarını karşılaması-
nı ve müşterilerine çok daha yüksek 
kaliteli baskılar sunmasını sağlaya-
cak. MIMAKI kalitesini bizzat gören 
müşterilerinin son kararlarını MIMA-
KI’den yana kullandığını dile getiren 
Mendi Reklam Genel Müdürü Murat 
Başer, son yatırımları hakkında dergi-
mizle konuştu.

AYLIK 120,000 METREKARE 
BASKI HACMİ

Öncelikle Mendi Reklam’ın kuru-
luşu ve faaliyetleri hakkında bilgi 
verebilir misiniz? 
“Mendi Reklam, 2015 yılında Antal-
ya’da reklam ve kongre dekor hizmet-
lerine farklı bir soluk katmak amacıy-
la kurulmuştur. Makina parkurumuzu,  
artan talepler ve farklı iş kollarının 
ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla her 
geçen gün genişleterek, reklam sektö-
ründeki müşterilerimizin dijital baskı-
dan seramik ve cam üzerine baskıya 
kadar her türlü ihtiyaçlarını karşılıyo-
ruz.

Pr
int 

On Demand   

November-December
2015

40



Pr
int 

On Demand   

November-December
2015

41

Müşterilerimize, kongre ve dekor çö-
zümlerinin yanı sıra folyo, vinil ve one 
way vision gibi malzemeler üzerine 
baskı imkanı ve CNC ve lazer kesim 
hizmetleri sunuyoruz. Aylık olarak 
ortalama 120,000 metrekare civarında 
baskı hacmimiz bulunmaktadır.”

Şu anda mevcut makine 
parkurunuzda hangi tip 
makineler mevcut? Parkurunuzda 
kullanmakta olduğunuz MIMAKI 
makineleri var mı? 
“Makine parkurumuzda, farklı mar-
kalara ait UV ve solvent baskı maki-
nelerimiz, optik plotter ve sıcak-soğuk 
laminasyon makinemiz ve CNC kesim 
sistemlerimiz mevcuttur. MIMAKI 
marka JV 33-160 iç mekan baskı ma-
kinası ve MIMAKI SIJ 320 UV ma-
kinalarımız da parkurumuzda yerini 
almaktadır.”

MIMAKI JV33-160 ile bugüne 
kadar ne tür uygulamalar yaptınız?
“Rutin dijital baskılarımızın yanı sıra 
duvar kağıdı ve kanvas baskılar yap-
maktayız.”

Müşterilerinizin en çok talep 
gösterdiği uygulamalar neler?
“Günün koşullarına göre değişiklik 
göstermekle birlikte vinil baskıları-
mız daha çok talep görmektedir.”

Yakın zamanda MIMAKI SIJ-
320UV modeline yatırım yaptınız. 
Firmanızı UV geniş format 
yatırımına yönelten başlıca 
gelişmeler nelerdi?
“Solvent makinaların günümüz ko-
şullarına fazla ayak uyduramaması ve 
UV teknolojisinin her geçen gün daha 
çok ilgi görmesinin yanı sıra dayanık-
lılık ve renk kalitesindeki farklılıklar, 
UV teknolojisine yatırım yapmamızı 
sağlamıştır.”

MIMAKI’yi tercih etme nedeniniz 
nedir?
“Sorunsuz ve kullanıcı dostu olması-
nın yanında, baskı kalitesi ve dayanık-
lılığı bizi MIMAKI markasını tercih 
etmeye yöneltmiştir.”

FARKI ÇOK!
Muadillerine göre MIMAKI SIJ-
320UV modelinin size sunduğu 
farklı özellikler neler?
“Diğer makinalara kıyasla operatör 
dostu olması, Rasterlink programının 
kullanımının çok kolay olması ve bas-
kı kalitesi standardının çok yüksek-
lerde olması tercih nedenimizdir.”

Bu model ile hangi uygulamaları 
yapabiliyorsunuz? Müşterilerinizin 
hangi taleplerine yanıt 
verebiliyorsunuz?

“Branda ve folyo baskılarının yanı 
sıra, gergi tavan ve duvar kağıdı mal-
zemeleri kullanabiliyoruz.”

SON KARARLAR MIMAKI’DEN 
YANA
MIMAKI SIJ-320UV kurulduktan 
sonra tesisin işleyişine, hızına ve 
kalitesine neler kattı? 
“Açıldıktan hemen sonra kullanıma 
hazır hale gelmesi dolayısıyla, acil 
baskılarımızda çok büyük yardımcı 
olmuştur. Müşterilerimize MIMAKI 
kalitesini gösterdiğimizde genelde son 
kararları MIMAKI’den yana olmak-
tadır. Müşterilerimizin MIMAKI ka-
litesi hakkındaki olumlu yorumlarını 
duymamız bizi en mutlu eden faktör-
dür.”

Önümüzdeki süreçte Mendi 
Reklam olarak hedefleriniz nedir?
“Makina parkurumuzu genişleterek 
daha farklı sektörlerde de reklam sek-
töründe olduğu gibi adımızdan söz et-
tirmek istiyoruz.”


