
FABRİKA VE DEPOLARDA İŞ GÜVENLİĞİ AMAÇLI
LOGO , YAZI , RESİM YANSITMAK İÇİN 

LOGO YANSIT CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

www.logoyansit.com



VİNÇ ÇALIŞMA ALANLARI İÇİN
AŞAĞIDAKİ CİHAZLARI KULLANABİLİRSİNİZ

 SABİT : 1 adet Sabit Logo Yansıtır

 DÖNEN : 1 adet 360 derece Yansıdığı Yerde Dönen Logo Yansıtır

 STROP : 1 adet logo Yanıp Söner , zaman Ayarlıdır





CİHAZ FİYATLARI

 SABİT : 200w 300$

 DÖNEN : 200w 350$

 STROP : 200w 350$

200w Cihazlarımız
20.600 lümen

Ürünler Kargo teslim bazında olup fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Teklif edilen fiyatlar ödeme tarihlerinde geçerli olan 
T.C. Merkez Bankası Efektif Döviz Satış kuru baz alınarak Türk Lirası'na çevrilecektir. Teslimat süresi 1 gündür.





200w Cihazımız
20.600 lümen





YERDE OLUŞAN
LOGO BÜYÜKLÜĞÜ

Uzaklığın yarısı kadar Logo Büyüklüğü Oluşur
Örnek : 4 m uzaklıkta 2mye 2 m Görüntü Oluşur.

10m uzaklıkta 5mye 5 m Görüntü Oluşur.

Mesafe Arttıkça Görüntü Kalitesi Azalır

YERE LOGO YANSITINCA OLUŞAN 
LOGO BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR OLUR ?





CİHAZLARIMIZIN AMPULÜ VE TRAFOSU

 Cihazlarızda 2006 yılından beri Samsung marka led ampul 
kullanılmaktadır.

 Trafo olarak Mean Well Trafo kullanılmaktadır.





LED AMPULÜN ÖMRÜ

 Led Ampullerin standart hava koşullarında 10.000 saate yakın ömrü 
bulunmaktadır.

 200 w Led : Max 215w , 4140ma , 52v

 40 w Led : Max 60w , 2760ma , 34.6v

 6500 Kelvin Soğuk Beyaz Işık Rengi

Led Ampullerimizin
İnsan Gözüne Bir Zararı
Bulunmamaktadır

https://www.logoyansit.com/wp-content/uploads/Eye_Safety_LC080D.pdf




GARANTİ KAPSAMI

 Cihazlarımız 2 yıl garanti kapsamı altındadır.

 Cihaz ampulleri garanti kapsamı dışındadır.

 200w ampul fiyatı 50$ dır.

 40w ampul fiyatı 30$ dır.

Cihazlarımız özel imalat olup Sipariş verildikten sonra geri iade alınmaz.





ASETAT LOGOLAR İLE SINIRSIZ LOGO TASARLAYIN
ŞABLONU İNDİR

• Her Cihaz ile 24 adet logo göndermekteyiz.
• Logolar fiyatlara dahildir. 
• Logonuzu info@logoyansit.com adresine mail atınız.
• Logoların etrafına istediğiniz yazılarıda belirtiniz.
• Logoları cdr , png , pdf , jpeg olarak gönderebilirsiniz.
• Dilerseniz yandaki şablonu indirip logoları kendiniz 
Hazırlayıp bize mail atabilirsiniz.
• Logolar asetat baskı olup logoları kendinizde 
Renkli lazer yazıcıda ozalitçilerde veya kırtasiyelerde
Bastırabilirsiniz.

LOGOLARIN HAZIRLANIŞI

https://www.logoyansit.com/wp-content/uploads/Logo-Tasar%C4%B1m-%C5%9Eablonu.pdf
https://www.logoyansit.com/wp-content/uploads/Logo-Tasar%C4%B1m-%C5%9Eablonu.pdf
mailto:info@logoyansit.com






LOGONUZUN ETRAFINA GELECEK YAZILAR
Logonuzun etrafına Aşağıdaki Gibi Yazıları yazdırabilirsiniz.

❑Dikkat Forklift Çalışma Alanı

❑Dur – Bak - Geç

❑Önce İş Güvenliği

❑Dikkat Vinç Çalışma Alanı

❑Kaza Geliyorum Demez

❑Güvenlik Önlemlerini Alın

❑Güvenlik Kıyafetlerinizi Giyin

Cihazla gönderilecek logo tasarımları

Sizin için biz yapıyoruz.





CİHAZDAKİ LOGOLAR NASIL DEĞİŞİR ?
Cihazın içinde Ana merceğin ön tarafında
logo koyma yuvası vardır.
Logoyu tutan tel sekman çıkartılıp logo alınır.
Yeni logo takıldıktan sonra ortadaki mercekle
Netlik ayarı yapılır.

Mercekleri birbirine yaklaştırarak Logonun
Büyüklük küçüklük ayarınıda yapabilirsiniz.





DUVARDA OLUŞAN
LOGO BÜYÜKLÜĞÜ

Uzaklığın yarısı kadar Logo Büyüklüğü Oluşur
Örnek : 4 m uzaklıkta 2mye 2 m Görüntü Oluşur.

10m uzaklıkta 5mye 5 m Görüntü Oluşur.

Mesafe Arttıkça Görüntü Kalitesi Azalır

DUVARA LOGO YANSITINCA OLUŞAN 
LOGO BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR OLUR ?





EN : 17 cm

BOY : 50 cm

YÜKSEKLİK : 18 cm

AĞIRLIK : 7 kg

DESİ : 5

ÖLÇÜLER





CİHAZ NASIL KULLANILIR









CİHAZ NASIL MONTE EDİLİR
ÖNCE DUVARA
MONTE EDİN SONRA İSTEDİĞİNİZ

AÇIYA GETİRİN





CİHAZLAR DIŞ ORTAMA UYGUNMU

 Dış ortam cihazlarımızın tamamı IP66 olup su geçirmezdir.

 Yağmura , Rüzgara , Fırtınaya , Güneşe karşı dayanaklıkdır.

 Cihazın alt tarafında havalandırma delikleri mevcut olup su girmeyecek 
şekilde tasarlanmıştır.

 Cihazın kapağı delikli tarafı alt tarafa gelecek şekilde monte edilmelidir.

 Cihaz gündüz dış ortamda kullanılmamalıdır.

 Cihaz gündüz fabrika alanı ve depolar gibi kapalı alanlarda kullanılabilir.





NETLİK IŞIK GÜCÜ İLE ALAKALI

 40w cihazmı kullanmalıyım ?

 200w cihazmı kullanmalıyım ?

Ortam çok karanlıksa ve Cihazı Asacağınız mesafe 2,5m civarında ise
40w cihaz yeterli olur. Ama ortamda vitrin ışıkları,Spot ışıklar ve sokak
lambaları varsa ve asacağınız mesafe 2,5m yi geçiyorsa mutlaka 200w
cihaz kullanmanız gerekmektedir. 40w ve 200w arasında 5 kat ışık gücü
farkı bulunmaktadır. Işık ne kadar güçlü olursa yansıyan logo o kadar
net olur.

40w200w





GÜNEŞ IŞIĞINDA LOGO YANSIRMI ?

LOGO YANSIT CİHAZLARI LOŞ VE KARANLIK YERLERDE 
KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞTIR.

GÜNDÜZ GÜNEŞ IŞIĞINDA GÖRÜNTÜ ÇOK SİLİK GÖZÜKÜR.
GÜNEŞİN DİREK GELMEDİĞİ FABRİKA , DEPO , AVM , İŞ HANI 

GİBİ ALANLARDA KULLANABİLİRSİNİZ.













Geleceğin Güvenlik Anlayışı
www.logoyansit.com
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DUVARA YANSITMAK İÇİN CİHAZI NEREYE 
ASMALISINIZ ?

 Bahçe Duvarına

 Direğe

 Yerden 1m Yüksek Bir Yere

✓ Tavsiye ettiğimiz mimimum uzaklık 8m dir. Daha 
uzağa asarak görüntüyü büyütebilirsiniz.

✓ Cihaz ne kadar yakından yansıtırsa görüntü o kadar 
net olacaktır.

✓ Cihazı asacağınız yükseklik yansıtacağınız yükseklikle 
aynı mesafede olmasına gerek yoktur.

✓ Cihazın montaj ayağında yukarı aşağı ayar 
yapabileceğiniz açı delikleri mevcuttur.

Cihazı asabileceğiniz en ideal yükseklik 3 m dir.





SAYIN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI
Sanayileşmeye bağlı olarak çalışanların maruz kaldıkları iş kazası ve meslek hastalıklarında artışlar olmaktadır. İş kazaları, 
işçilerin eğitimsiz olması ve dikkatli çalışmaması ile işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almamasından 
kaynaklanmaktadır.
İş sağlığı ve güvenliği dünyada en önemli konular arasında yer almaktadır. Ülkemizde her 6 dakikada bir iş kazası olmakta, her 6
saatte de bir işçimiz hayatını kaybetmektedir. Bu evlerinden çıkan ve çocuklarının geçimlerini sağlamak için çalışmaya giden 4 
işçimizin akşamları evlerine dönememeleri anlamına gelmektedir. İstatistikler her 2,5 saatte 1 işçinin iş göremez hale geldiğini
açıklamaktadır. Bu çok acı bir durumdur. İş kazaları istatistiklerinde Avrupa’da ilk sırayı, dünyada ise 3. sırayı almaktayız. 
Hayatlarımız bu kadar ucuz olmamalı. Yapılan araştırmalarda iş kazalarının yüzde 50’sinin kolaylıkla önlenebilecek kazalar 
olduğu, yüzde 48’inin sistemli bir çalışma ile önlenebileceği, yüzde 2’sinin ise önlenemeyeceğini ortaya çıkmıştır. Bu da bizlere iş 
kazalarının yüzde 98 önlenebileceği gerçeğini ortaya koymaktadır. Önlemek ödemekten ucuzdur mantığı ile hareket ederek 
işyerlerinde tehlike kaynaklarını ortaya çıkartıp bunlardan oluşabilecek riskleri kontrol altına alabilirsek olabilecek kazaları
azaltmış ve tehlikeli ortamları ortadan kaldırmış oluruz. Tabii bu çalışma bir ekip çalışması olmalı ve tüm ekip uyumlu bir şekilde 
çalışmalıdır. İşte bu uygulamalar işyerlerinde risk değerlendirme çalışmaları olarak adlandırılmaktadır.
İşte, hem işçilerimizin daha sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlamak, hem de beden ve ruh sağlıklarını korumak için mutlaka 
mevzuatta belirtilen iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması gerekmektedir. İşletmelerde iş güvenliği önlemlerinin 
alınmaması sonucunda iş kazası veya meslek hastalıkları meydana gelebilmektedir. İş kazaları ve meslek hastalıklarından 
korunmanın en etkin yolu işyerlerinde iş güvenliği prensiplerine uygun bir çalışma düzeni kurmaktır. Bu konuda iş güvenlik 
ışıkları iş kazalarının önüne geçmekte büyük fayda sağlayacaktır.
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Logo Yansıt Güvenlik Işığı Nedir ?
Logo Yansıt Güvenlik ışığı Cihazları Uyarı ikaz Logolarını 
Yansıtmaya yarayan bir cihazdır. Logonuzu Duvara , Yere , 
Forklift Geçiş Yollarına, Depo Duvarlarına, Kumlu Camlara ve 
Tavana Yansıtabilirsiniz.

Logo Yansıt Güvenlik Işığı  ile Ne Yansıtılabilir ?
Logo Yansıt Cihazı sizin hayal ettiğiniz herşeyi yansıtmaya 
yarayan bir cihazdır. Firma logonuzu yansıtabileceğiniz 
gibi,Yazı,Resim,Grafik,Efect ve Renk Yansıtabilirsiniz.

Güvenlik Uyarı ışıklarını uygun yerlere asmak?
Logo Yansıt İş güvenliği ışıklarını kullanmak için önceden tespit 
etmiş olduğunuz yerlere cihazları asabilirsiniz. Logoları 
istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. İş güvenliği logoları siz neyi 
hayal ediyorsanız onu yansıtmaktadır. Doğru cihazı doğru 
yerde kullandığınız sürece iyi sonuçlar alacaksınız. Doğru 
mekanda doğru logolarıda kullanmanız gerekmektedir.

HAYAL EDİN VE YANSITMAYA BAŞLAYIN
www.logoyansit.com      info@logoyansit.com



TEHLİKELERİ GÖZARDI ETMEYİN
İş güvenliği için Logo Yansıt iş güvenliği ışıkları ile bildiğiniz 
tehlikelerin önlemini alabilirsiniz.
Önceden yapmış olduğunuz tehlike analizlerini gözardı etmeden 
cihazlarımızı kullanabilirsiniz.
Tehlikeleri önlemenin yolu işçileri uyarmaktan geçiyor , işçileri 
uyarmanın en sağlıklı yolu onların sağlıklı çalışmasını sağlamaktır. 
Unutmayınki işçilerin hayatı sizlerin ellerinizde.

GÜVENLİK UYARI IŞIKLARINI UYGUN YERLERE ASMAK
Logo Yansıt İş güvenliği ışıklarını kullanmak için önceden tespit etmiş 
olduğunuz yerlere cihazları asabilirsiniz. Logoları istediğiniz gibi 
değiştirebilirsiniz. İş güvenliği logoları siz neyi hayal ediyorsanız onu 
yansıtmaktadır. Doğru cihazı doğru yerde kullandığınız sürece iyi 
sonuçlar alacaksınız. Doğru mekanda doğru logolarıda kullanmanız 
gerekmektedir.
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Uyarı ışıkları Çeşitleri
o Yürüyüş yolları uyarı ışıkları
o Duvar ve Yer Yönlendirme ışıkları
o Forklift Geçiş güzergahları Yaya Işıkları
o Vinç alanı Uyarı Işıkları
o Yasak oda Uyarı Işıkları
o Tehlikeli Madde Uyarı Işıkları
o Elektrik Panoları Uyarı Işıkları
Fabrika ve Depo işçilerini güvende tutmak sadece kask ve gözlüklerden daha fazlasını 
gerektirir. Logo Yansıt Güvenlik Işığı cihazları , işçilerinizin çalışacağı güvenli bir 
çalışma ortamındaki bant, boya veya yapışkan etiketlerden daha üstün bir kullanıma 
sahiptir. Fabrikanız , deponuz veya endüstriyel alanlarınızda Logo Yansıt Güvenlik Işığı 
Cihazlarının etkili bir şekilde nasıl projelendirileceği hakkında bilgi almak için bizimle 
iletişime geçebilir ürünlerimizi inceleyebilirsiniz.
En yüksek güvenlikli çalışma ortamlarında bile, ekibinizin ve mürettebatınızın 
güvenliğini sağlamak için, bu cihazları kullanın.
Logo Yansıt Güvenlik Işıkları en stresli koşullar altında bile, yıpranmaz, her ortamda 
kolayca görülebilir ve her yüzeye yansıtabilirsiniz. Duvarlara ve yürüyüş yollarına veya 
kullandığınız parçaların üzerine yansıtma yapabilir işçilerinizi uyarabilirsiniz.
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Güvenlik Uyarı ışıkları Nasıl çalışır ?

Eski tabelaları sürekli değiştirmek yerine, tabelayı bir Logo Yansıt Güvenlik 
Işığı cihazı ile yansıtabilirsiniz. Bilgisayarda tasarlayacağınız logoları asetat a4 
kağıdına renkli lazer yazıcıdan çıktı alıp Cihazın logo yuvasına yerleştirip 
istediğiniz yere yansıtma yapabilirsiniz. Kullanımı son derece basittir.
Öncelikle kullanacağınız yeri tespit etmelisiniz.
Sonra kullanacağınız logoyu tespit etmelisiniz.
Son olarak Logoyu cihaza yerleştirip yansıtmalısınız.
Sonuç olarak işçilerinize ve misafirlerinize istediğiniz uyarıyı yapabileceksiniz.
Onların iş kazası geçirmesini önlemiş olacaksınız.

www.logoyansit.com      info@logoyansit.com
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Güvenlik Uyarı ışıkları Avantajları Nelerdir ?

Yüksek dayanıklılık – Ayak trafiğinden aşınma ve yıpranma olmaz. Daha uygun maliyetli – Yeni güvenlik etiketlerinin yeniden 
boyanması veya satın alınması ihtiyacını ortadan kaldırır. Depolar genellikle güvenlik levhaları için bant, boya ve yapışkanlı 
güvenlik etiketleri kullanırlar, ancak makine yağı boyayı veya etiketleri bozabilir ve günlük aşınma ve yıpranma sonunda 
işaretlerin sönmesine neden olur. Kötü aydınlatma koşulları, çalışanların solmuş tabelalarını görmesini özellikle 
zorlaştırır. Bu, tekrar boyama veya yeniden işaretleme için tekrarlanan harcamalar gerektirir ve kötü işaret, bir çalışan veya 
ziyaretçinin yaralanma riskini artırır. İşçilerin ve ziyaretçilerin yaralanmaması için logo yansıt iş güvenliği ışığını 
kullanabilirsiniz.
Son derece gözle görülür – Aktif bir projeksiyon olduğu için daha fazla dikkat çeker.
Kolayca değiştirilebilir – Yeni tabelaları yansıtmanız gerektiğinde logoyu dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.
Elektrik sarfiyatı çok azdır – Cihazlarımız led olduğu için elektrik sarfiyatı oldukça azdır.
İnsanların algısını cihazları yakıp söndürerek çoğaltabilirsiniz. Cihazların çalışması için sensör kullanarak çalışma zamanını 
ayarlayabilirsiniz. Kaç dakika ve kaç saniye çalışacağını ayarlayabilirsiniz.

www.logoyansit.com      info@logoyansit.com
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Güvenlik Uyarı ışıkları Nerelere Kurulur ?

. Yaya Yürüyüş Yollarına

. Forklift Geçiş Yollarına

. Vinçle malzeme taşınan alanlara

. Yüksek ısı olan ocak gibi yerlerde

. Tehlikeli Makinalar üzerinde

. Fabrika alanları duvarlarında

. Depolama alanları duvarları ve koridorlarında

. Girilmemesi gereken odalar ve Bölümler önünde

. Çalışan insanların toplanma alanlarında

. Acil çıkış gerektiren alanlarda

. Çalışan işçilerin Yönlendirilmesi gereken yerlerde

. Açılır kapılar ve asansör önlerinde

. Fabrika ve depo Dış Bina Duvarında

Bunlar gibi bazı kullanım alanlarda işçilerinize vereceğiniz güvenlik mesajları 
ile kazaların azalmasını sağlayabilirsiniz.
Logo Yansıt Güvenlik Işıkları en stresli koşullar altında bile, yıpranmaz, her 
ortamda kolayca görülebilir ve her yüzeye yansıtabilirsiniz. Duvarlara ve 
yürüyüş yollarına veya kullandığınız parçaların üzerine yansıtma yapabilir 
işçilerinizi uyarabilirsiniz.
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Dikkat Edilmesi Gereken Faktörler

İstenilen Logo Boyutu
Cihazın nereye asılacağı
Logoların hangi renkte olacağı
Logonun parlaklık kalitesi
Logo Yansıt İş güvenlik ışığı seçerken, istenen yansıtma boyutu en önemli faktördür çünkü gerekli watt
ve projeksiyon mesafesini büyük ölçüde etkiler. Parlak endüstriyel ortamlarda, Logo Yansıt İş güvenlik 
ışığını projektörlerimizden en güçlü olanını seçerseniz en net görüntüyü alırsınız.

Logo Yansıt İş güvenlik ışığı seçerken, hem yansıtma mesafenizi hem de istediğiniz görüntü boyutunu 
dikkate alın. Genellikle, mesafe ne kadar uzun olursa, görüntü boyutunuz o kadar büyür ve netlikte o 
kadar azalır. Netliği artırmanın yolu cihazı yakın mesafeden yansıtmaktdır.
Bir cihazın açılı durması veya dik durması görüntü kalitesini etkiler , ne kadar dik açı ile yansırsa o 
kadar güzel görüntü oluşur.

Bir açıyla yansıtmak zorunda kalırsanız, önce açıyı mümkün olduğunca azaltmaya çalışın. Bazen bunu, 
projektörünüzü deponuzun tavanındaki gibi daha yüksek bir seviyeye monte ederek 
gerçekleştirebilirsiniz. Tek seçeneğiniz, dik olmayan bir açıda aşağıdan yansıtmaksa, yansıtma 
mesafesi ne kadar büyük olursa o kadar iyidir. Bu, projeksiyon açısını düzleştirir ve kilitlenme 
distorsiyonunu engeller.
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Ortam Aydınlığı Çok Önemli

İstenilen Yansıtılan güvenlik işaretinizin netliği, aynı 
zamanda, rekabet etmesi gereken ortam ışığının 
miktarına da bağlıdır (bir pencere veya çatı 
ışığından alınan suni ışıklandırma veya doğal ışık 
gibi). Projeksiyon yüzeyinizin parlaklığını ölçmek için 
ucuz bir ışık ölçüm cihazına yatırım yapmanızı 
öneririz. Ortalama olarak, depo zeminlerinin 
parlaklığı üretim katları için yaklaşık 10-25fc ve 20-
35fc’dir. Projeksiyon yüzeyindeki ortam ışığının üç 
katı bir projeksiyon parlaklığı öneririz.

Nemli ve Tozlu ortamlarda Nasıl Kullanılır
Fabrika ve Endüstriyel ortamlar genellikle nemli 
veya tozludur. Kapalı projektör modelleri, goboyu
hava akışına maruz bırakarak, gobo ve mercek 
üzerinde kir birikmesine ve görüntüyü gizlemesine 
izin verir. Neme maruz kalmak da gobo’nun
ömrünü kısaltabilir. Tozlu ortamlarda, kapalı bir 
projektördeki soğutma fanlarının da düzenli olarak 
temizlenmesi gerekir.
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Hareket Sensörleri Kullanın Dikkati Artırın

Bazen, yukarıdaki tüm ipuçlarını düzgün bir şekilde uygulasanız bile, 
büyük, cesur renkli bir görüntü hala yeterli değildir. Çalışanların her zaman 
açık kalan işaretleri göz ardı etmemelerini sağlamak için, kazaları önlemek 
ve işçi yaralanmalarını azaltmak için hareket sensörü, yanıp sönen veya 
döndürme özelliği gerekli olabilir.
Bir hareket sensörü, örneğin bir forklift bir kapıdan veya bir köşenin 
etrafından geçmek üzereyken bir ‘dikkat’ işareti oluşturabilir. Trafiği 
yönlendirmek için de kullanılabilir . Bunu gerçekleştirmenin en kolay yolu, 
projektöre hareket sensörü kontrollü bir çıkış yapmaktadır. Logo Yansıt İş 
Güvenlik ışıkları çok hızlı bir iyileşme süresine sahiptir ve neredeyse 
anında açılarak özel “algılama girişleri” gereksinimini ortadan kaldırır.
Logo Yansıt Cihazını sürekli olarak göz kırparak, çalışanların ve 
ziyaretçilerin dikkatini çekecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
Endüstriyel güvenlik ışığı Logo Yansıt Cihazı, çalışma ortamınızın 
güvenliğini büyük ölçüde artırabilir ve geleneksel tabelalardan daha 
ekonomiktir. Tavsiye ettiğimiz Zaman rölesi crouzet veya Entes Markaları 
olabilir , Fotosel olarak biltec markasını kullanabilirsiniz.
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İş Kazalarının Hukuki Boyutları

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmamasının bazı yaptırımları bulunmaktadır. Bunlar;
* İşyerinde işin durdurulması ve işyerinin kapatılması,
* İşin durdurulması ve işyerinin kapatılması durumunda işçilere ücret ödenmesi,
* Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı’nca yapılan masrafların işverenden tahsili,
* Bünyece elverişli olmadıkları işlerde çalıştırılanların masraflarının ödenmesi,
* İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu’ndan doğan idari para cezaları,
* Hapis cezası,
* Tazminat ödeme yükümlülüğü,
olarak sayılabilecektir.
Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak toplumu bilinçlendirmek amacıyla her yıl İş Sağlığı 
ve Güvenliği Haftası etkinlikleri düzenlenmektedir. Bu yıl, 26. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası 04-06 
Mayıs 2012 tarihleri arasında kutlandı. Hafta etkinlikleri kapsamında yapılan toplantılarda;
Çeşitli konular tartışmaya açıldı. İşletmelerin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemleri almaları, 
gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle meydana gelecek iş kazaları, meslek hastalıkları ve 
hastalıkların sonuçlarını telafi etmekten daha kolay, daha ucuz ve daha insancıldır.
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Geleceğin Reklam ve Güvenlik Anlayışı

Logo Yansıt,Güvenlik Işığı,Logo Lazer,Gobo,Resim,İmaj,Yazı,Grafik, Video Animasyon ,Reklam ve Marka Yansıtma Sistemleri

Adres: Mimarsinan Caddesi Dizdariye Mahallesi Havuzbaşı Mevki Topçuoğlu İş Merkezi No:26 Kat:1 
Daire:4 Büyükçekmece / İSTANBUL

Telefon: 0212 657 24 96

Gsm : 0544 309 97 04

Web: www.logoyansit.com

E-Posta: info@logoyansit.com

https://www.logoyansit.com/
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