
Büyük Ebat Kitap Ayraçları

İnsanların ren ve desen seçeneklerinde tercihleri farklı olabildiği gibi ebatlarda da farklı 
talepler olabilir. Farklı talepleri olanlar için büyük boy kitap ayraçları iki taraflı ve 
mıknatıslı tasarımları ile bu taleplere cevap verecek ölçülerdedir. Hatta büyük boydan 
daha büyüğünü isteyenler için battal boyları da vardır. Ürünlerin iki taraflı olması sayfayı 
daha sıkı kavraması ve düşmemesi için özel bir teknik olarak kullanılmaktadır. Son 
yılların en şık ayraçları tahta ve mıknatıslı modeller olarak tercih ediliyor. 15-20-30-40-
100 hatta aynı üründen daha fazla sipariş ederek alımlarınızda maliyeti düşürebilirsiniz. 
Askılı modellerde ufak, orta veya farklı ebatlarda ürün çeşidi ve sipariş olanakları da 
vardır. 

Çift Taraflı Kitap Ayraçları

Kitap ayraçlarında artık sıradan tasarımların yerini son derece teknolojik ve modern 
tasarımlar aldı. Çift taraflı kitap ayraçları mıknatıs özelliği ile kaldığınız sayfaya ve arka 
yüzüne yapıştırılmak sureti ile kullanabileceğiniz son derece farklı desen ve renk 
seçenekleri ile sunuluyor. Farklı ebatlarda ve birbirinden ilginç resim ve yazılarla özel 
günlerde sevdiklerinizi mutlu edebileceğiniz bir hediye seçeneği olabilir. Özellikle kitap 
standı açan yazar ve kitap satıcıları bu ürünlere de kitaplarla birlikte ihtiyaçları olanlar 
için promosyon veya eşantiyon olarak verilebilir. Uzun, kısa farklı seçenekleriniz olan bu 
ürünler toptan satış fiyatları ile oldukça ekonomik fiyatlara mal olacaktır. Standınızı 
renklendirmek adına farklı çeşitlere de yer vermeniz mümkün. 

Çocuklar İçin Özel Kitap Ayracı Modelleri

Çocuklara kitap okumayı sevdirmek için son derece doğru bir hediye seçeneği olan 
Çocuk kitap ayraçları onlar için özel tasarlanıyor. Erkekler için araba, süperman, 
örümcek adam ve son yılların en popüler çizgi film kahramanlarının resmedildiği renkli 
tasarımlar hazırlanırken, kız çocukları için çiçekler barbi ve gösterişli ve süslü çizgi film 
yıldızlarının yer aldığı tasarımlar hazırlanıyor. Mıknatıslı ayraçlar sayfanın kaybolmaması 
ve daha zarif görünümü ile son yılların en moda tasarımları arasında yer alıyor. Özellikle 



kitapçı ve kırtasiyelerde bulunması gerek bu ürünlerde farklı modellerin bir arada 
sunulduğu toptan sipariş olanakları vardır. Sevimli kediler, manzara resimleri, çiçekler ve 
çocukların hoşlanacağı en özel modeller için özel sipariş verebilirsiniz. 

Hediyelik Türkiye Magnetleri

Ülkemiz doğal ve tarihi güzellikleri ile tüm dünyanın turizm alanında en çok ziyaret ettiği 
ülkeler arasında yer alıyor. Yurtdışındaki arkadaşlarınıza veya oradan gelen 
misafirlerinize hediyelik Türkiye magnetleri alarak hediyenizi ölümsüzleştirebilirsiniz. 
Tarihi öneme sahip camiler, İstanbul manzaraları ve doğal güzelliklerin fotoğraflandığı 
model seçenekleri arasından kendi tercihlerinizi belirleyip özel bir koleksiyon 
hazırlayabilirsiniz. Bunun için ihtiyaç duyacağınız özel magnet kutusu da beraberinde 
size üretici firmalar tarafından sunulacaktır. Şehir dışındaki akraba ve arkadaşlarınız için 
veya özel bir tatil merkezinden dönüşte de bu koleksiyon ile sevdiklerinizi mutlu 
edebilirsiniz. Toptan alımlarda oldukça düşük fiyatlarla birçok kişiyi mutlu edebileceğiniz 
ucuz ve kalıcı hediyelik eşya arıyorsanız magnet doğru seçim olabilir. 

Kitap Ayraçlarında Seçmeli Koleksiyonlar

Seçmeli koleksiyonlar yüzlerce farklı modelin bir arada bulunduğu kitap ayraç 
koleksiyonları olarak tanımlanabilir. Mıknatıslı, tahta, şeffaf veya karton gibi farklı 
tasarımların bir arada sunulduğu seçmeli koleksiyonlar özellikle panayır, stant ve 
kitapçılarda da oldukça büyük ilgi görüyor. Çocuklar, gençler, anneler, babalar her cins 
ve yaş grubu bu koleksiyonda kendi zevk ve ihtiyacına uygun bir model bulabilir. 
Firmalar kendi ürünlerinin tanıtımı için veya bir organizasyonda misafirlere hediye etmek 
için de kitap ayracı tercih edilebilir. Çünkü hem ekonomik hem de kalıcı bir hediye 
özelliği taşır. Kitabınızı iki taraftan veya tek taraftan kavrayacak ve seçtiğiniz sayfadan 
düşmeyecek mıknatıslı ayraçlarda bu koleksiyonların önemli bir kısmını oluşturur. 

Magnet Hakkında Bilinmesi Gerekenler?

Özellikle beyaz eşyalar başta olmak üzere evlerdeki çelik mıknatısı çeken mobilya 
türlerinde süsleme olarak kullanılır. Günümüzde hemen hemen her türlü iş sektörünün 
tanıtım için magnetler yaptırdığı görülmektedir. Evlerde buzdolabı ve kombilerin üzerinde 
renkli fotoğraflarla şık ve sevimli bir ortam yaratır. Magnetler eşyalarınızı çizmeyen ve 
zedelemeyen hafif mıknatıslı malzemeden yapılır. Markasının veya iş yerinin tanıtımı için 
bu ürünlere ihtiyaç duyan firmalar toptan satışlarda indirimli magnet fiyatları ile ekonomik 
siparişler verebilir. Firmaların ihtiyaç ve kendi istedikleri tasarımlara göre özel sipariş 
hizmetleri de sunulmaktadır. Yuvarlak, kare, çiçek şeklinde, düz, simetrik kısacası 
istediğiniz her şekilde model seçeneğiniz var. İlginç ve kalıcı hediyelik eşya arayanlar 
için de sevimli hayvan figürlerinin ve anlamlı simgelerin yer aldığı tasarımlar arasından 
seçim yapabilirsiniz. 



Magnet Ve Kitap Ayraçlarında Fırsat ürünleri

Kitap ayraçları ve magnet ürünleri tasarım, üretim ve satış hizmetleri sunan online 
alışveriş sitelerinde müşterilerin dönem dönem değişen ihtiyaçlarına magnet fırsat 
ürünleri ile toptan sipariş olanağı sunmakta. Bu kategoride çocuklar için zihin açıcı 
oyunlar, sevimli figürlerle kitap okumaya özendirecek ayraçlar. Tahta ve mıknatıslı kitap 
ayraçları gibi geniş bir ürün yelpazesi hazırlanıyor. Fırsat ürünleri kitap okumayı sevenler 
için özel olarak tasarlanıyor. Firmalar ve markalar tanıtım amaçlı promosyon magnet ile 
daha geniş kitlelere daha kolay tanıtım yapma olanağına sahip olabilir. Promosyon 
ürünlerinde hemen hemen her eve girecek ve firmaya ulaşmak için gerekli olan telefon 
numaraları ve adreste yazılabiliyor. 

Mıknatıslı Kitap Ayracı Nedir?

Çift taraflı ve tek taraflı model seçenekleri ile okuduğunuz kitabın neresinde kaldıysanız 
o sayfasına yapıştırarak kullanıyorsunuz. Çift taraflı olanlar sayfayı arkalı önlü olarak 
kavrayıp kaldığınız yere anında ulaşmanızı sağlıyor. Bu ürünler son yılların en moda ve 
en çok tercih edilen modelleri arasında olup mıknatıslı kitap ayraçları arayanlar için 
birbirinden farklı model ve desen seçenekleri ile sunuluyor. Sizin tercihinize göre farklı 
ebatlarda model ve kişiye özel sipariş olanakları da sunuluyor. Hediyelik eşya veya kitap 
standlarında okuyuculara promosyon veya eşantiyon olarak da verilebilir. Toptan satış 
olanakları ile firmalar ve markalar yüzlerce ürünü ucuza mal edip kaliteli ve geniş 
kitlelere ulaşan bir reklam ve tanıtım yapabilir. 

Mıknatıslı ve Püsküllü Kitap Ayraçları

Birbirinden özel mıknatıslı ve püsküllü kitap ayraçları kitap okurken kaldığınız sayfayı 
kolayca bulmanızı sağlayacak özel nesnelerdir. Püskülü dış kısmından estetik bir şekilde 
gözükür ve sayfayı hemen açmanızı sağlar. Sınıf arkadaşlarınıza, iş arkadaşlarınıza ve 
özel günlerinizde tüm arkadaşlarınıza toplu olarak ucuza mal edebileceğiniz çok hoş bir 
hediye olacaktır. Kitap okurken dikkatinizi çeken ve daha sonra başkalarına da 
göstermek istediğiniz bölümler için farklı ayraçlar kullanabilirsiniz. Mıknatıslı ayraçlar bu 



konuda size istediğiniz rahatlığı sağlayacaktır. Sayfalara yapışma ve tutma özelliği 
sayesinde neredeydi nereye düştü gibi bir sorun yaşamazsınız. Kitap ayraçları yalnızca 
roman veya hikâye tarzı kitaplar için değil okul kitapları için de inanılmaz kolaylıklar 
sağlar. 

Promosyon ve Eşantiyon Magnet Fiyatları

Pek çok firmanın dağıtım ve tanıtım yaparken kullandıkları promosyon ve eşantiyon 
ürünü vardır. Günümüzde firmalara ve insanlara bunu görsel şıklığı ile evlerde kullanılan 
magnetler ile sunan firmaların sayısı gittikçe artıyor. Hem reklam hem hediye ürünü 
oluşturmak için bundan daha doğru seçenek olmayacağını bilen tüm firmalar uygun ve 
toptan alımlarda indirimli olarak sunulan promosyon ve eşantiyon magnet fiyatları ile 
hedef kitleye kısa yoldan ulaşabilirler. Firmanın müşterilerin kendisine daha hızlı ve 
kolay ulaşabilmelerini sağlamalarında bu ürünlerin önemi büyüktür. Evlerde en görünür 
yerlerde mıknatıslı olarak kaybolmadan duran bu ürünler ihtiyaç duyulduğunda sipariş 
vermek ve firmaya ulaşmak için telefon yoluyla kullanılacaktır. 


