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LOJİSTİKTEN ÇOK DAHA FAZLASI

1998'den beri, müşterilerimizin hizmetindeyiz: markalar, moda evleri,
üreticiler, ithalatçılar.
Uzman ve tutkulu kadromuz imajınızı iyileştirmek için özgün ve spesifik
geniş bir yelpaze arasından çeşitli hizmetler teklif eder.

DETAY İNCELEME VE PAKETLEME:

BERRY SERVICES ürünlerinizin kusursuz sunumunu garanti etmek için
uzmanlığını ortaya koyarak dünyanın her yerine %100 güvenilir
teslimatlar sağlar.

UYGUN HALE GETİRME:

BERRY SERVICES kendini, giyim ve moda aksesuarlarını yeniden uygun
hale getiren bir uzman olarak konumlandırır.

LOJİSTİK VE DEPOLAMA:

BERRY SERVICES hazır giyime özel lojistik uzmanlığını ortaya koyarak
%100 güvenilir teslimatlar sağlar.

15 yıldan fazla deneyim 
50 kalifiye çalışan 10 000 

m2 depolama alanı

Hizmet: Yıllık 10 

milyon üzerinde 

giyim ürünü



LOJİSTİKTEN ÇOK DAHA FAZLASI

Lojistik

Detay inceleme ve paketlemeyi BERRY SERVICES'e emanet etmek, marka

imajınızın değerini ortaya çıkarmanın en garanti yoludur. Ekibimizin

deneyim ve bilgi birikimi ile birleştirdiğimiz ekipman yatırımı stratejisi size

tam bir hizmet yelpazesi sunmaktadır. Askılı ve katlamalı paketleme,

ütüleme, kırışık giderme, etiketleme, spesifik sunum... Ve daha bir çok

kişiye özel hizmet!

DETAY İNCELEME & PAKETLEME

DepolamaYıkama



DETAY İNCELEME & PAKETLEME

PAKETLEME

Müşterilerinize ulaştığında, ürünlerinizin ambalaj ve görsel öneminin bilinci

ile, şartnamenize de uyarak gereken tüm uygulamaları yerine getirip
teslimatlarınınızın kusursuz sunumunu garanti ediyoruz.

• Askı ve kılıf uygulamaları

• Çıtçıt, beden ve kumaş türü etiketi ekleme

• Katlama ve poşetleme

• Otomatik gömlek katlama

• Size ait ambalaj ile ürünün paketlenmesi

• Paketleme ürünlerinin tedarik edilmesi.

ETİKETLEME

Kıyafet, ayakkabı, moda aksesuarı, kozmetik ürünleri, gözlük, çanta vb

ürünlerinizin güvenilir ve estetik olarak etiketlenmesini garanti etmek için

sıkıntılarınıza ve ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz.

En sade yapışkanlı stikerden, ürün koruma veya dikilebilen RFID etikete kadar
taleplerinize cevap verir şartnamenize uyarız.



ÜTÜLEME, KIRIŞIK GİDERME
Profesyonel ekipmanlarımızın çeşitliliği ve ekibimizin yetkinliği, her çeşit kıyafeti 

bize emanet etmenizi sağlar.

• Vakumlu ütü paskaraları, 12 ünite

• Buharlı manken ütü

• Pantolon şişirme robotu

• Buharlı fırça apre izleri silmek için.

• Saatte 1000 ürün işleme kapasiteli kırışık giderme tüneli.



STAND - RAF

Promosyon ve hediye paketlerinizi gerçekleştiriyoruz ve standları hazırlayıp

doldurup doğrudan mağazalara teslimatlarını organize ediyoruz.

KİŞİSELLEŞTİRME

Kıyafetlerinizi kişiselleştiriyoruz: rozet, arma, çıtçıt koyma ve kişiye uygun

hale getirmek için her çeşit rötuşu gerçekleştiriyoruz (bacak, kol daraltma,

paça boyu kısaltma...).



LOJİSTİKTEN ÇOK DAHA FAZLASI

Lojistik

Konfeksiyon mesleği kökenli operasyonel ekibimiz ve düzenli olarak yatırım

yaptığımız ekipmanlarımız Moda dünyasının ihtiyaç ve sıkıntılarına cevap

vermektedir.

Ürünlerinizi gümrükte karşılayıp işleme imkanına sahibiz.

YENİDEN UYGUN HALE GETİRME

DepolamaYıkama



KALİTE KONTROL VE İPLİK TEMİZLEME

Konfeksiyon mesleği kökenli bayan teknik elemanlarımız, ürünlerinizi

spesifikasyonlarınıza uygun olarak ve kalite derecelemenize göre inceleyip
kontrol ederler.

• Kumaş ve dikim defo tespiti

• Leke tespiti

• Ölçü kontrolü

• İplik temizleme

TADİLAT TERZİLİK

Uzman terzilerimiz ürünlerinizi tamir etmek ve rötuş yapmak için en iyi

çözümü belirlemeyi başarırlar. Bu amaçla, komple bir dikiş makinesi
parkuruna sahibiz.

• Düz makina

• Overlok

• Paça dikme makinası

• Reçme

• Punteriz

• Çakma makinası

• Karyokalı etek reçme makinası

• Düğme çakma

• Düğme dikme makinası

• ve elle tadilat



YIKAMA, LEKE ÇIKARMA, HAVALANDIRMA

Zorluk derecesine göre çeşitli uygulamalar önermekteyiz:

• Kokulardan arındırmak için havalandırma

• Bölgesel uygulamalar için leke giderme.

Rutubet lekesi olan ayakkabılarda manüel olarak uygulanır.

• Leke giderme biriminde, tekstil ürünü ve kıyafetlerde izole lekeler için 

uygulamalar.

• Yıkama lekeler için uygulandığı gibi boya sabitleme ve kusma 

sorunları için de uygulanmaktadır

Uygulama bitiminde, kurutma sonrası, ütüleme veya kırışık giderme
ünitesinde veya manken ütü ile sonlandırılır.

Günde 1000 ürün kapasiteli, yeni nesil makina parkurumuz, etkili çözümler

sunarken çevreye de duyarlıdır.



ETİKETLEME DÜZELTME

Her çeşit etiket baskısı ve eklenmesi, içerik, yıkama talimatı, fiyat değişikliği, 
Made In, RFID...

• Yapışkanlı stiker

• Yapışkanlı saten stiker

• Kılçık etiketleme

• İpli güvenlik etiketi

• Dikilmiş karton etiket

• Ürün etiketi dikimi
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BERRY SERVICES, Moda ve hazır giyim dünyasında uzmanlaşmış bir lojistik

firması olarak, teslimatlarınızın zamanında ve güvenilir bir şekilde

gerçekleşmesi konusunda memnuniyet taahhüdünde bulunmaktadır.

LOJİSTİK VE DEPOLAMA

DepolamaYıkama



DEPO VE ANTREPOLARA YÖNELİK LOJİSTİK HİZMETİ

Adınıza her türlü dağıtım merkezine teslimatları gerçekleştiriyoruz.

Ürünleri müşterilerinizin şartnamesine uygun etiketli kolilerde paketleyerek 

şrinklenmiş olarak paletliyoruz. Gerektiğinde, askılı olarak her biri veya toplu halde 

kılıflı olarak teslim edilirler.

Merkez ile randevuları, nakliyenin takibi ve organizasyonu üstlenmekle birlikte, 

merkezin şartnamesine uygun olarak çeki listesi düzenliyoruz.

MAĞAZALARA LOJİSTİK HİZMETİ

Dükkan veya mağazalara teslimat: ürünleriniz itinalı şekilde referanslarına,

renklerine ve bedenlerine göre dolaplarda stoklanır. Askılı ürünler bar

üzerinde stoklanır.

Gönderi yapılmadan önce, siparişinizde hazırlanması talep edilen miktarları

belirleyip, sevk irsaliyelerini ve koli referanslarını hazırlarız.



E-TİCARET LOJSİTİĞİ

Sitenizin işletilmesi için anahtar teslim çözümler:

• Ürünlerinizin teslim alınması

• Ürünlerin toplanması

• Siparişlerin hazırlanması ve nakliyeciye kolilerin teslimi

• Stoklarınızın ve olası iadelerin güncellenmesi

• Kullanım malzemelerinin tedarik edilmesi (örneğin 

ambalajla ilgili)

• Nakliyenin organize edilmesi

• Doğrudan sitenize dosyanın dijital olarak gönderimi 

nedeniyle ayrıca bilgisayarla veri girişi gerekmemektedir.

STOKLAMA

Hazır giyimin ihtiyaçlarına adapte edilen antrepomuz APSAD (yangın ve 

hırsızlık) güvenlik normlarına titizlikle uymaktadır

Stok kapasitemiz:

• Palet olarak, stoklanmış 1500 palete kadar,

• Askılı olarak (yaklaşık 50.000 ürün).

Ürünlerinizi gümrükte depolama imkanına sahibiz.



TERSİNE LOJİSTİK veya iade lojistiği

Ürünlerin alımını sağlarız veya satış yerlerinden getirilmeleri için nakliye ve

toplanmasını organize ederiz.

Alınan miktarların sayımını referans, beden, renk olarak gerçekleştiririz.

Gerekirse, ürünlerin kalite kontrolünü sağlayıp tekrar paketleyip

etiketliyoruz.

İadelerinizin detaylı bir listesi hazırlanır ve ürünleriniz tercih edeceğiniz

dolaşım ağına yeniden yönlendirilir.



LOJİSTİKTEN ÇOK DAHA FAZLASI

Otoyoldan Paris'e 2 buçuk saat ve trenle 1 saat 50 dakika mesafede.


