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Kişiye Özel Çorapta güvenin ve kalitenin adresi MAS
ÇORAP, sizlerin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda
üretim bandını şekillendirip size en kaliteli ürünü
sunmak için günün her saati AR-GE çalışmalarına
devam etmektedir. Bizler BAMBU ipinin tüm avantaj ve
dezavantajlarını göz önüne alıp en üst seviye dikkatle
sizlere hizmet etmek için kurduğumuz tesisimizde
üretiğimiz çoraplarımızın üzerine yazdığımız size ait
yazıları asla sonradan baskı veya nakışla
yapmamaktayız. Ürünlerimiz siz sipariş verdikten sonra
üretime alınır, %100 bambu ipleri sizin siparişiniz
doğrultusunda çalışmaya başlar ve çorap üzerine ne
yazılması gerekiyorsa o bölüm çorapla beraber örülür.
Üretim tamamlandıktan sonra asla bir potluk oluşmaz
ve asla yıkamalardan etkilenmez. Kokulu olarak
ürettiğimiz özel katlama tekniği ile kutuladığımız çorap
çeşitlerimiz;
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%100 BAMBU

ERKEK ÇORAP
İtalyan Stil ( Diz altı Erkek Çorap)
Standart Erkek Çorap
Standart Patik Çorap (TENİS BOY)
Konç boyu özel Patik Çorap (ÖZEL TENİS BOY)
Babet çorap (SİLİKONSUZ)

%100 BAMBU

KADIN ÇORAP
Standart Patik Çorap (TENİS BOY)
Konç boyu özel Patik Çorap (ÖZEL TENİS BOY)
Babet çorap (SİLİKONSUZ)

DİABET ÇORAP

U N I S E X

%100 BAMBU

DİABETİK Standart Erkek Çorap
DİABETİK Standart Patik Çorap (TENİS BOY)
DİABETİK Konç boyu özel Patik Çorap (ÖZEL TENİS BOY)
Kişiye özel diabetik çorap ile ayak bilekleriniz artık daha sağlıklı. Mas Çorap,
Sıkmayan BİLEK LASTİKLİ Diabetik çorap ile sağlınızı düşünüyor. Kişiselleştirilebilen

Diabetik Çorap TÜRKİYE'de İLK ve TEK

SPORCU
ÇORAPLARI
ÇOK

DA

U N I S E X

%100 BAMBU

YAKIN

Dizüstü Aktivite Çorap
Standart antrenman Çorabı ( TENİS BOY)
Konç boyu özelleştirilmiş Çorap (ÖZEL TENİS BOY
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Üretim kapasitemizin tamamı

BAMBU İPİNDEN KİŞİYE ÖZEL ÜRETİLEN çoraplardan oluşur.
Kişiye özel çorapların başlıca özellikleri şöyledir.
%100 Bambu ipinden üretilir
( Müşterimiz talep etmez ise LİKRA kullanılmamaktadır)
Çoraplarınız üzerinde İSMİNİZ / MARKANIZ / LOGONUZ
veya İMZANIZ bulunur.
İstediğiniz renkte üretim yapılmaktadır

Bambu ipinden üretilen çoraplarımız terletmez ( doğru kullanımda)

Bambu ipinden üretilen çoraplarımız koku yapmaz. (doğru kullanımda )

Bambu ipinden üretilen çoraplarımız Anti-bakteriyeldir.

Kişiye özel çorabınız AYAK NUMARANIZA ÖZEL ÜRETİLİR.
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Ürünlerimiz son kullanıcılarımız tarafından tercih
edilmeye başlandığından bu yan, ürünümüzün
hediyelik noktasında kullanılabilir bir ürün olduğu
gerçeği bizleri mutlu etmiştir.
Birinci sınıf ahşap kutusunda sunumunu
tamamladığımız çoraplarımızı, değer verdiklerinizin
ayaklarında istediğiniz yazı ile görebilirsiniz.
Markanızı, logonuzu,

hatta sloganınızı

işleyeceğimiz %100 bambu ipinden ürettiğimiz size
özel çoraplarımızla özel günlerinizde çok şık kalıcı ve
kaliteli bir hediye sunmuş olacaksınız.
Ahşap kutusu üzerine özel cihazlarla FİRMA ADINIZI
LOGONUZU ve İSMİNİZİ basıyor iç kutu içine
koyacağımız sizin oluşturacağınız özel not ile
sunumu tamamlıyoruz.
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PROMOSYON

Kişiye özel çorabı sadece kendinize veya yakın çevrenize verilecek bir hediye olarak
düşünmeniz bu kadar kıymetli bir ürün için çok doğru olmayacaktır.
Bu sebeple, Kişiselleştirilebilen ve %100 bambu ipinden üretilen bu çoraplar üzerine

ﬁrmanızın adını, markanızı, ve hatta logonuzu işleyebilir (*), ticari çevrenize çok kaliteli
promosyonel bir ürün olarakda kullanabilirsiniz. Promosyon ürün dağıtmak, işlerin en
durgun olduğu zaman da işletmenize verilen kan takviyesi gibidir.
1.sınıf Ahşaptan ürettiğimiz, seçeceğiniz renklerde ki (SİYAH -BEYAZ- MAUN) kutularımız
üzerine Firma logonunuzu / Firma İsminizi özel yöntemlerle işliyor ve unutulmayacak bir
hediye haline getiriyoruz.

Promosyon olarak seçilecek ürün; sizi en üst seviyede temsil etmeli, hatırda kalmalıdır ki,
hediyenin ulaştığı kişi kendini özel hissetsin ve promosyonel olarak verilen ürün başarılı
olsun. Bu sebeple tercih edeceğiniz, %100 Bambu ipinden üretilen MAS ÇORAP ürünleri;
sağlıklı, uzun ömürlü ve prestijlidir. Muhattabına kendini çok özel olduğunu hissetiren
hediyelerin başında gelmektedir.
Çorap deyip geçmeyin, ayak sağlığını korumak vucüd sağlının ilk adımıdır.
* Çoraba işlenecek Firma Logosu önceden tarafımızdan onaylanmadır.

SUNUM KUTULAMA
Kişiye Özel Çorap üretmenin belkide en zor tarafı herşeyiyle 1. Sınıf ürettiğimiz

çorapları bir o kadar kaliteli şekilde sunumunu ayarlarmaktı. Çoraplar 1. Sınıf ise
sunumda en az o kadar kaliteli olmalı, mantığıyla yola çıktık ve uzun zaman
harcadığımız çalışmalar sonunda üst kısmı (13x25 cm) tamamen müşterimizin
isteğiyle donatılacak (Logo / Marka / Firma İsmi ) AHŞAP KUTU da karar kıldık.
8mm mdf kullanarak tasarladığımız bu kutu içine özenle, %100 bambu ipinden
üretilmiş çoraplarımızı yerleştirdik, sonuç mu harika oldu. Ekonomik segment
olarak alternatif bir kaç kutuda bulundurmak ise Müşteri tercihi ve ekonomisine
saygı duymamızdandır.
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DAMAT BOHÇASI
Günümüz damatları artık çok
şanşlı, çünkü Damat Bohçası çok
daha dolu. Kişiye özel çorapları
artık damatlar içinde tasarladık
ve üst düzey kutulara koyarak o
tarihi günü unutulmaz yaptık.
İster Beyaz İster Siyah Extra Ahşap
kutularımızla Damatlar artık çok
daha mutlu...
İç plaket hediyesi bizden.
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Abdi İpekçi Cad. Çizmeci İş Merkezi
No:87/185 Bayrampaşa / İSTANBUL
0534 711 74 34

info@mascorap.com
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