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Esko; 

Esko onlarca yıldır markaların, tasarımcıların, 
premedia firmalarının, matbaaların, etiket 
üreticilerinin daha iyi ambalaj, tabela ve standlar 
geliştirip üretmelerine ve tüm süreçlerini daha iyi 
yönetmelerine yardımcı oluyor. Esko’nun entegre 
yazılım ve donanım çözümleri tüm dünyada 
sektörel standart olarak kabul ediliyor.

10 büyük 
markadan 
9’unun 
ambalajları Esko 
müşterileri tarafından 
üretiliyor

endüstrinin kalite standartı  
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Baskı öncesi ve Klişe 
üreticileri için Esko

Piyasa liderinin sunduğu kullanımı kolay baskı 
öncesi araçlarıyla ambalaj tasarımlarını bas-
kıya hazır dosyalara ve klişelere dönüştü-
rün. İş akışı otomasyon yazılımı, operatörleri 
kıymetli zamanlarını çok tekrarlı günlük işlere 
harcamaktan kurtarır. Ön kontrol ve kalite kont-
rol araçları, hatalara göz açtırmaz. Web tabanlı 
işbirliği ve onay yazılımı, fikrin ortaya çıkışın-
dan ürünün raftaki yerini almasına kadar baskı 
öncesi hizmetleri tüm ambalaj tedarik zinciri 
ile sıkı biçimde entegre eder. Esko flekso klişe 
üretim çözümleri daima birinci kalite klişeler 
çıkararak baskı makinesinde maksimum istikrar 
ve sınıfının en iyi flekso baskı kalitesini sağlar. 

Matbaalar ve Etiket Üreticileri 
için Esko

Küçük hacimli işlerde etkileyici baskı bece-
rileri.İş akışı entegrasyonu, iş sonrası oto-
masyon ve çevrimiçi işbirliği yazılımı, baskı ve 
üretim işlerinde muazzam bir kapasiteyi açığa 
çıkarır. Güvenilir sipariş tahmin işlevi üretim 
planlamasını iyileştirerek ve basılı materyal 
üretiminde atıl süreleri azaltarak zamanında 
teslimat yapmanızı sağlar ve kâr marjınızı korur. 
İşin, tedarik zincirinin iki farklı halkası arasında 
daha kontrollü bir şekilde akmasını sağlayarak 
karışıklıkları, hataları ve maliyeti azaltır. 5, 6 
veya 7 mürekkepli sabit setlerle baskı sürecini 
standartlaştırır ve baskı makinesinin kesinti-
siz çalışma süresini %50’ye kadar artırır. Esko 
dijital kesim makineleri küçük hacimli karton, 
stand ve tabela üretimleri için mükemmel bir 
yardımcı üründür. 

 

Marka Sahipleri için Esko

Esko marka yönetimi çözümleri görünürlük 
ve kontrol sağlar. Günümüzde dünyanın her 
geçen gün daha da karmaşık bir hale geldiği 
bir gerçek. Pazara başarılı bir giriş yapmak için 
tüketiciyle dijital ve fiziksel iletişimin birleştiril-
mesi gerekiyor. Esko marka yönetimi çözüm-
leri, ürünün fikir aşamasından mağazadaki 
rafa ulaşmasına kadarki tüm süreç boyunca, 
dijital ambalaj varlıklarına ve fiziksel ambalaj 
üretimine görünürlük ve kontrol kazandırıyor. 

Tasarımcılar için Esko

Ambalajı ve ürün teşhir standlarını daha 
kolay ve daha hızlı tasarlayın. Akıllı strüktü-
rel tasarım araçları, raftaki ürünün cazibesini 
maksimuma çıkaran ambalaj varlıkları yaratır.  
Malzeme ve tasarım kütüphaneleri, nakliye 
kutuları ve palet yüklerinin tasarımını kolay-
laştırır. Hiper gerçekçi 3D maketler, bir yandan 
marka sahipleri ile iletişim ve onay sürecini 
kolaylaştırırken diğer yandan da çapraz medya 
kampanyaları için içerik oluşturulmasını sağlar. 
3D sanal süpermarket raflarında kreatif amba-
laj konseptlerini onaylamak her zamankinden 
daha kolay.
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Ambalaj Üretimi 

Günümüzün iş ihtiyaçlarına hitap 
eden bir çözüm 
Markalar, daha iyi ambalajlara sahip olmanın öne-
mini net olarak görüyorlar. Daha iyi ambalajların 
ürünlerini daha çok sattırarak başarılı olmalarını 
sağlayacağını biliyorlar.

Ama daha iyi ambalaj, daha iyi etiketler, daha iyi 
tabelalar, daha iyi standlar çoğu zaman çeşitlen-
dirme, özelleştirme ve hatta zaman zaman da kişi-
selleştirme gerektiriyor. Bu ise daha fazla SKU, sık 
ama daha küçük hacimli baskı işleri ve daha hızlı 
teslim süreleri anlamına geliyor; hem de fiyatta 
artış olmaksızın...

Öte yandan uyum yükümlülükleri de her geçen 
gün daha daha zorlu hale geliyor. Ambalaj, içindeki 
ürünün bir parçası olarak görüldüğünden kalite 
ihtiyaçları artıyor ve müşterilerimiz de vasıflı ope-
ratörler ve nitelikli kullanıcılar bulmakta giderek 
daha fazla güçlük çekiyor.

Ambalaj süreci her geçen gün daha da karmaşık 
bir hal alıyor. Esko ise tüm bu süreci kolaylaştır-
mak istiyor.

Esko bu sorunların üstesinden 
gelmenize yardımcı oluyor
Bu trendler tüm dünyada geçerli ve ürün fikrinin 
doğuşundan ürünün rafa ulaşmasına, markadan 
tasarımcıya; baskı öncesi operatöründen matbaalar 
ve üreticilere kadar tüm ambalaj sürecini etkiliyor.

Esko, bu zorlu meselelerin üstesinde gelmek 
için ambalaj yönetimi, tasarım, baskı öncesi ve 
üretim süreçlerinin tüm adımlarını entegre ederek 
kolaylaştırıyor. 

Sunduğu olağanüstü kullanıcı deneyimi ile Esko, 
hem yazılım hem de donanım operatörleri için 
öğrenme eğrisini önemli ölçüde kısaltıyor. Ama 
Esko sadece sunduğu çözümleri daha pratik hale 
getirmekle kalmıyor; şirketlerin esnekliğini, hızını, 
verimliliğini ve baskı kalitesini artırmak için de 
çalışıyor.

Esko olarak, ambalaj dünyasının her geçen gün 
daha da karmaşık hale geldiğini görüyoruz. Sun-
duğumuz uzmanlık ve yeniliklerle, şirketlerin bu 
karmaşayla başa çıkmakta karşı ustalık kazanma-
larına ve yarının dünyasında başarılarını sürdür-
melerine yardımcı oluyoruz.

Kolaylaştırıldı 
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Spesifikasyon yönetimi
Spesifikasyon yönetiminde, ambalaj projesinin 
kapsamını doğru biçimde tanımlamak için dijital 
formlar kullanılır. Bu yönetim süreci, içeriklerin 
toplaması sürecinde gereksinimlerin derlenmesi 
ve işbirliği için çevrimiçi araçlar sunar.

Süreç Yönetimi
Karmaşık iş süreçleri, bir süreç yönetimi kanvası 
kullanılarak haritalanır ve uygulanır. Süreçteki 
her adım için kullanıcılara görevler atanır, veriler 
tasarım araçları içinde sunulur ve görevler 
otomatikleştirilir. Yapılandırması kolay bir 
çerçeve, 3’üncü taraf sistemlerle entegre olarak 
verilerin bütünlüğünü korur. Geçmiş verileri 
analiz etmek ve sürece sürekli iyileştirmeler 
yapmak için gerçek zamanlı izleme ve güçlü 
raporlama araçları kullanılır.

Onay yönetimi
Grafiksel ve strüktürel dosyalar standart bir 
tarayıcı içinde görüntülenebilir ve onaylanabilir. 
Esko’nun gerçek ambalaj üretim dosyalarına 

yönelik güçlü 3D görüntüleyicisinin sektörde 
eşi benzeri yoktur. Görüntüleyici, rakipsiz 
karşılaştırma işlevi sayesinde çok sıkı teslim 
sürelerinde bile tüm kullanıcılara gönül rahatlığı 
sağlar.

Dijital varlık yönetimi
Ambalaj varlıklarının bir Dijital Varlık Yönetimi 
(DAM) sisteminde düzenlenmesi logoları, görün-
tüleri, renk spesifikasyonlarını, CAD tasarımla-
rını veya metin dosyalarını bulmaktan ibaret 
değildir. Asıl mesele, tüm paydaşların doğru 
ve onaylanmış varlıkları kullandıklarından emin 
olmaktır. Önemli olan, ambalaj varlıklarının 
kampanyaları ve satış destek çalışmaları için 
kolayca paylaşılmasını sağlamaktır.

Marka fikrinin olgunlaşmasından mağaza raf-
larına ulaşması ve sonrasına kadar, varlıkların 
yaşam döngüleri boyunca nerede olduklarını 
bilmek şirketlerin en değerli varlıkları olan 
“marka”nın performansını ve tutarlılığını daha 
kolay izlemelerini sağlar.

Ambalaj projelerinde 
dizginleri ele alın ve 
piyasaya çıkış süresini 

%35  
kısaltın

Ambalaj  

Tasarımdan üretime kadar ambalaj sürecinde 
dizginleri ele alın. Yasal içerikleri yönetin. Hem dijital 
hem de fiziksel değerli varlıkları takip edin. Çok kanallı 
pazarlama çalışmalarını kolaylaştırın.

Yönetimi 
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Anında 3D 
Ambalaj tasarımcıları üç boyutlu düşünmek 
zorundadır. Esko yazılımları, anında ve doğru 
3D geri bildirimle tam anlamıyla üç boyutu bir 
görüntü sunar. Tasarımcılar tek bir fare doku-
nuşuyla sıfırdan yeni ambalajlar ve POP stand-
ları yaratabilir veya şablonları kullanarak yeni 
tasarımlar oluşturabilir. Çok parçalı ambalajlar 
ve POP standları tasarlamak daha basit, daha 
akıllıca ve daha verimli bir hale gelir; iş akışı 
tahmin yürütme mecburiyetinden, israftan ve 
hatalardan arındırılır.

Ambalaj tasarımı ve nakliyesine 
uyum kazandırın 
Esko’nun doğru ebatlama ve palet yükleme 
araçlarını kullanan şirketler, ambalaj tasarımı 
ve nakliye sürecini birbirini uyumlu hale getire-
rek hem zamandan hem de paradan tasarruf 
eder. Özel palet yükleme yazılımı, ürünler için 
daha iyi boyutlar belirlenmesine ve yeni kutu 
boyutları oluşturulmasına yardımcı olur. Ope-
ratörler bu araçları kullanarak en verimli palet 
tasarımını oluşturabilir ve malzemelerden ve 
küplerden daha iyi faydalanabilirler.

Strüktürel  

Karmaşık, çok 
parçalı POP standları 

İyi bir ambalaj, potansiyel alıcılara çekici bir marka 
mesajı iletir. Ambalaj, tüm pazarlama karmalarının 
temel taşıdır. Esko’nun 3D ve CAD düzenleyicileri, 
ambalaj ve stand tasarımcılarının en karmaşık çok 
parçalı POP standları tasarlarken bile daha hızlı ve 
daha akıllıca çalışmalarına yardımcı olur.

%90 
daha hızlı tasarlayın

Tasarım 
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Hiper gerçekçi görseller
Ambalaj ve POP standlarını doğrudan 3D olarak 
tasarlama imkanı, büyük bir özgürlük sağlıyor. 
Böylelikle tasarımcılar farklı grafikler ekleyip birçok 
farklı malzemeyi ve baskı ve sonlandırma efekt-
lerini gerçek zamanlı olarak test edebiliyorlar. Bu 
ise hem fikirleri deneyip yeni ve güncellenmiş 
SKU tasarımları elde etmeyi hızlandırıyor, hem 
de tasarım hatalarının sürecin erken evrelerinde 
tespit edilmesine olanak tanıyor.

Görsel etkiyi en önemli olduğu 
yerde test edin
Ambalaj konseptlerini sanal bir rafta rakip ürün-
lerle karşılaştırılmak, akla ilk gelen uygulama 
yöntemlerinden biri. Markalar ve ajanslar, amba-
laj tasarımının görsel etkisini en önemli olduğu 
yerde; yani mağazada test edebilir. Tasarımcılar, 
devasa bir sanal mağaza ortamında standlar 
ve diğer markalı ürünlerle birlikte eksiksiz bir 
ürün lansmanı sunabilir. 

Akıllı 3D 
araçları tasarım 
süresini 

%85 
kısaltırGrafik 

Ambalaj ve standlara yönelik grafik tasarımlarda 
ilk seferde doğruyu bulmak kolay iş değil. Ambalaj 
SKU’larının sayısı artıyor ve mağaza içi standlar da 
her geçen gün daha da fazla emek istiyor. Esko 
araçları ise bu tasarımların üretime girmeden çok 
önce gerçek ortamında test edilmelerine yardımcı 
oluyor. 

Tasarım 
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Operatör müdahalesi gerektirmeyen tüm görev-
ler, ambalaj üretimine özgü modüler ve dinamik 
iş akışları ile otomatikleştirilebilir. İş akışlarının 
otomatik hale getirilmesi, yalın bir baskı öncesi 
operasyonu sağlar ve baskı öncesi operatörlerine 
zamanlarını daha verimli kullanmalarını sağlar.

Ambalaj projelerini buluttan yönetin
Projelerinde ve süreçlerinde verimlilik isteyen 
şirketler, varlıklarını, ambalaj onaylarını ve proje-
lerin yaşam döngülerini yönetmek için Esko’nun 
bulut tabanlı akıllı ve merkezî platformunu kulla-
nıyor. Gerçeğe sadık 3D ortamda üretim verileri 
ile çalışmak, onay ve proje yönetimi süreçlerini 
hızlandırıyor. 

Yazılım, mevcut grafiğin güncellenmesi ve tek bir 
ürüne yönelik olarak birden fazla değişken oluş-
turulması için kontrollü ve otomatikleştirilmiş bir 
süreç de sunuyor.

Bir Yazılım Platformu
Birçok Esko yazılım çözümü süresiz bir lisansla veya 
aylık ya da yıllık bir abonelik planıyla sunuluyor. 
Şirketler, gereksinimlerine en uygun iş modelini 
kendileri seçebiliyor.

Grafik 

Küçük hacimli baskı üretim işlerinin sayısındaki 
artış, piyasaya çıkış süresinin kısaltılmasına yönelik 
talep ve tüm bunlara karşılık piyasada vasıflı 
operatör bulmanın güçlüğü, her hangi teknoloji 
kullanılırsa kullanılsın ambalaj üretim öncesi 
operasyonları üzerinde büyük baskı oluşturuyor.

Hızlı baskı öncesi 
çözümleriyle 

 
 %50  

daha hızlı iş 
bitirme becerisi

Dünya genelinde ön medya işletmeleri ve 
üreticilerin her zamankinden daha fazla sayıda 
ambalaj, etiket, stand ve tabela işini, daha hızlı 
ve daha düşük maliyetle halletmesi gerekiyor. 
Esko’nun grafik yaratımı ve baskı öncesine 
yönelik geniş yazılım çözümleri yelpazesi ile 
bu mümkün.

Hızlı ve akıllı baskı öncesi işlemler
Esko, ambalaj ve etiket üretimine yönelik yüksek 
kaliteli baskı öncesi işlemlerde küresel bir lider-
dir. Akıllı PDF’ler yerleşik baskı öncesi araçları, 
operatörlerin işleri bir çırpıda baskıya hazır 
hale getirmelerini kolaylaştırır. 

ve Repro 
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CDI flekso pozlandırma sistemleri, kalite, denge 
ve tutarlılık açısından sektörün en yüksek stan-
dardı kabul edilen üstün flekso klişeleri üreti-
yor. Esko’nun flekso klişe üretimi çözümleri, 
sektörde kullanılan tüm dijital klişe ve sleeve 
markalarıyla uyumlu.

Flekso klişe üretimi kolaylaştırıldı
Flekso baskıda küçük hacimli işlere verimlilik 
kazandırmak için, flekso klişe üretim sürecinde 
zaman ve maliyetten tasarruf sağlamak şart. 

İşte bu nedenle Esko, flekso klişe üretim süre-
cini yeniden tasarladı. Klişe tramlama ve ön ve 
arka pozlamayı tek çözümde bütünleştiriyoruz. 

Bu, birçok adımda elle yapılan işlemleri azaltıyor 
ve ekipmanların ekolojik ayakizini de küçültüyor.

Esko’nun sunduğu çözüm, klişe üretmek için 
gereken süreyi kısaltıyor ve klişenin tutarlılığını 
ve kullanım kolaylığını artırıyor.

Elle yapılan işlemleri azaltın 
Artık flekso klişe üretimi tek bir düğmeye basmak 
kadar kolay. Esko, flekso klişe üretimini baskı 
öncesi iş akışı ile entegre ediyor ve dizginleri 
tamamen baskı öncesi operatörlerinin eline 
veriyor. Böylece operatörler iş durumlarını 
izleyebiliyor, bekleyen işleri öncelik sırasına 
dizebiliyor ve iş yükünü pozlandırma sistem-
leri arasında dengeli bir şekilde dağıtabiliyor.

Operatörler için 
klişe işlemlerinde 

%73 
’e varan zaman 
tasarrufu

Flekso 

Esko, dijital flekso pozlandırmanın mucidi ve 
bu alanda global pazarın tartışmasız lideri 
konumunda. Flekso baskı kalitesinde standartları 
daha da yükselterek ve flekso klişe üretimini 
ofset klişe üretimi kadar kolay hale getirerek 
inovasyonlarımızı sürdürüyoruz. 

klişe üretimi 
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Baskı 

Genişletilmiş 
gamut baskı, baskı 
makinesinin kesintisiz 
çalışma süresini 

%50 
’ye kadar uzatır

Akıllı çıktı ve renk yönetimi çözümleri; ambalaj 
ve baskı tedarik zinciri genelinde tram, renk 
spesifikasyonu, prova ve genişletilmiş gamut 
baskı yapılmasına olanak tanıyor.

Genişletilmiş gamut baskı
Genişletilmiş gamut baskı, küçük hacimli işle-
rin konvansiyonel baskı makinelerinde kârlı bir 
şekilde üretilmesine olanak tanır. Genişletilmiş 
gamut baskı kullanan müşteriler, iş değişim süre-
lerini ve baskı makinesinin duraklama süresini 
kısaltır, gün başına daha fazla küçük hacimli iş 
üretir ve firelerini ve mürekkep stoklarını azaltır.

 • İş değişim süresinde %53’e varan azalma 
 • Esnek ambalajlarda %25 mürekkep tasarrufu 
 • İş değişimi başına basılı firede %34 azalma

Ambalaj üreticileri, farklı baskı imkanları (dijital, 
flekso, gravür, ofset) sunan ortamlarda her geçen 
gün daha da fazla karmaşayla nasıl başa çıkabilir? 
Peki ama, sayıları sürekli artan malzemeler ve 
üretim tesisleri genelinde renk tutarlılığı nasıl 
sağlanabilir? 
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Akıllı ayarlama 
özellikleri makinenin 
verimini  

%20 
’ye varan oranlarda 
artırır

Sonlandırma 

Güvenilir standart
Kongsberg kesim makinesi,  dayanıkl ı l ık, 
performans ve kalitenin endüstri ölçütüdür. 
İster yaratıcılık gerektiren çok yönlü işlerin 
üstesinden gelebilecek bir esneklik arayan, 
ister küçük hacimli işlerden oluşan yoğun bir 
üretim sürecine odaklanan bir şirket olun, her 
ihtiyaca uygun bir Kongsberg kesim ve freze 
sistemi vardır.

Üretilen iş miktarını artırın
Üretilen iş miktarını artırmak için Esko hızlı ve 
güvenilir kesim sistemleri yapmanın ötesine 
geçer. Toplam performansı optimize etmek 
için, kesim sistemine akıllı özellikler ekleriz ve 
iş akışı genelinde fazla adımları ortadan kaldırır 
veya otomatikleştiririz. 

Örneğin, tüm ayarların ortak bir sistemde depo-
lanması sayesinde, makine her zamankinden 
daha hızlı ayarlanabilir. Aparat bıçağı değiştirme 
işlemleri de büyük ölçüde otomatikleştirilerek 
daha basit hale gelir.

Otomatik tabaka yükleme ve istifleme için sunu-
lan farklı seçenekler, gözetimsiz dijital kesim 
işlemlerinde bile çok çeşitli konfigürasyonlar 
kullanma olanağı tanıyor.

İş akışı, işleri baskıya hazır hale getiriyor ve süre 
ve maliyet için de tahminde bulunuyor. Ope-
ratörler işlenmekte ve kuyrukta olan tüm işleri 
eksiksiz bir şekilde görebiliyor ve bu da onlara 
masa kuyruklarında öncelikleri belirleme, acil 
işleri araya sokma ve farklı masalar arasında iş 
yükünü dengeleme imkanı sunuyor.

Küçük hacimli ambalaj, tabela ve stand üretimindeki 
süratli artış, tamamen otomatikleştirilmiş ve entegre 
bir iş akışına yönelik talepleri de arttırıyor. İlk 
hesaplama ve zamanında üretim planlamasından 
çok çeşitli malzemelerin hassas kontör kesimi, pilyajı 
ve frezelenmesine kadar, tüm sürecin kusursuz bir 
bütünlükle akması gerekiyor.
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Esko Akademisi
Profesyonel eğitim, çalışanlarınızın becerilerini 
güçlendirir, üretkenliği arttırır ve yatırımınızdan 
daha hızlı getiri elde etmenizi sağlar.

Müşteri Hizmetleri
Maksimum çalışma süresi için, Esko müşterile-
rinin kendi dillerinde hızlı ve sürekli bir müşteri 
desteği almaları önemlidir. Esko’nun deneyimli 
destek ağı, sektörde rakipsizdir. Yetenekli per-
soneli, yazılım ve donanımla ilgili teknik sorun-
ların mümkün olan en hızlı şekilde çözülmesine 
yardımcı olur. 

Çözüm Hizmetleri
Esko’nun Çözüm Mimarları ve Proje Yönetici-
leri, Esko yazılım çözümlerini başarıyla tasar-
layabilecek, uygulayabilecek ve devreye ala-
bilecek benzersiz bir konuma sahiptir. Ayrıca 
tüm organizasyonunuzu başarı için uyumlu 
hale getirirler.

Finansman Hizmetleri
Şirketler iyi düşünüp taşınmadan yatırım adım-
ları atmaz. Esko Finans, yazılım ve donanımlar 
için çok geniş bir esnek finans çözümleri yel-
pazesi sunar.

Esko çözümleri, 7/24, dünyanın dört bir yanındaki 
üretim ortamlarında işlerin yürümesi açısından hayatî 
sorumluluklar üstlenir. 500’ü aşkın vasıflı servis 
mühendisimizle pazarın en büyük ekibi olarak müşteri 
süreçlerinin geliştirilmesine yardımcı olur ve hem 
kesintisiz çalışma süresinin hem de performansın 
maksimuma çıkarılmasına yardımcı oluruz.

Hizmetler 

500 
’ü aşkın servis 
personelimiz, müşteri 
süreçlerini geliştirmek 
ve kesintisiz çalışma 
sürelerini maksimuma 
çıkarmak için iş 
başındadır
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hakkında 

Şirketlerin daha iyi etiketler, ambalajlar, tabela-
lar ve standlar tasarlayıp üretmelerine ve tüm 
süreçlerini daha iyi yönetmelerine yardımcı olan 
ödüllü, entegre yazılım ve donanım çözüm-
leri sunan Esko, onlarca yıldır grafik sanatları 
endüstrisinin inovasyon kaynağıdır. 

Esko'nun dünya çapında 1.500’den fazla çalı-
şanı vardır. Doğrudan satış ve servis organi-
zasyonu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika, Amerika 
ile Asya-Pasifik, Japonya ve Çin bölgelerini kap-
samakta ve 50'den ülkedeki distribütör ağıyla 
bölgeler tamamlanmaktadır.

Esko'nun genel merkezi Belçika'nın Gent ken-
tindedir; AR&GE ve üretim tesisleri ise beş 
Avrupa ülkesinde, Amerika Birleşik Devletle-
ri'nde, Çin'de ve Hindistan'da yer alır.

Matbaacılar, yayımcılar ve grafik tasarımcılar 
için otomasyon çözümleri ve PDF kalite kontrol 
araçları sunan Enfocus, bir Esko iştirakidir. 

MediaBeacon da dijital varlık yönetimi (DAM) 
çözümleriyle birlikte, Esko ailesinin bir parçasıdır.

Esko bir Danaher şirketidir.
(www.danaher.com)

Ambalaj, etiket, tabela ve stand sektörleri için 
entegre çözümler sunan küresel bir şirkettir.

Esko  

Daha fazla bilgi almak mı istiyorsunuz? 

Belçika Kortrijksesteenweg 1095, 9051 Gent | Tel. +32 9 216 92 11 | info.eur@esko.com

ABD 8535 Gander Creek Drive, Miamisburg, OH 45342 | Tel. +1 937 454 1721 | info.usa@esko.com

Brezilya Rua Professor Aprigio Gonzaga, n° 78, 11° andar - Conjunto 113/114, 04303-000 - São Paulo | Tel. +55 11 5078 1311 | info.la@esko.com

Singapur 8 Changi Business Park Ave 1, UE BizHub East #07–51, South Tower, 486018 | Tel. +65 6420 0399 | info.asp@esko.com

Japonya Telecom Center Building, West Wing 6F, 2-5-10, Aomi, Koto-ku, Tokyo, 135-0064 | Tel. +81 (3) 5979 6086 | info.japan@esko.com

Çin Floor 1, #2 Building, 1528 Gu Mei Road, 200233 Shanghai | Tel. +86 21 60576565 | info.china@esko.com
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