"Between two products equal in price, function and quality,
the better looking will out sell the other".
“Fiyatı işlevi ve kalitesi aynı olan iki üründen
daha iyi görüneni daha iyi satar.”
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LİDYA ORGANİZASYON LTD ŞTİ
Eğitime ve iletişime önem vererek, çalışanlarımızın bilincini arttırmak,
Müşterilerimize sağladığımız ürünlerin ve hizmetlerin kalitesini sürekli olarak geliştirmek ve böylece
müşterilerimizin beklentilerini karşılamak,

İletişim her çağda değişimi de beraberinde getirir. Bu sebeple gelişen sektörün ritmine uygun farkındalık yaratan

Uluslararası mevzuat ve standartlara uygun ürün tedarik ederek, zamanında teslim etmek,

çizimler; görsel iletişiminizi tasarlar, markanızın vizyonunu yansıtan hedefler doğrultusunda ürünlerinizin pazarla-

Kalite sistemi standartlarını uygulayarak, mevzuatlara ve yasalara uyarak sürekli iyileşmeyi sağlamak

ma iletişimini güçlendirir. Özgün ve esnekliğin birleştiği tasarımlar var olan ihtiyaca göre şekillenir, verimliliğe odak-

kalite politikamızdır.

lanır.
Lidya Design olarak altına imzamızı attığımız her projenin özünde uyum ve disiplin içinde çalışan, üreten ekibimizin
enerjisi var. Biliyoruz ki; dizayn etmek yetmez. Tasarımın her aşaması bir bütünde toplanmalı, potansiyel hedef kitle
ile doğru projede buluşmalı, pazarlama stratejinize uygun hedefleri yansıtmalı. Bu fikirle yola çıkarak “kendini anlatan” tasarımların mimarı olma yolunda ilerlemekteyiz…

LİDYA ORGANİZASYON LTD ŞTİ
Increasing the quality awareness of our employess by placing education and communication at top priority,

Communication brings change in every age. Drawings that create awareness in accordance with the rhythm of the developing

Continually improving the quality of the products and the service we provide to meet our clients requirements and

sector; design your visual communication, strengthen the marketing communication of your products in line with the goals that

to produce finished work that we can justifiably be proud of.

reflect your brand's vision. Designs that combine originality and flexibility are shaped according to existing needs, focusing on

Supplying products that are pursuant to international law and standarts and delivering on due time,

productivity.As Lidya Design, we have the energy of our team working in harmony and discipline of every project that we put our

It is the quality policy of Lidya Organization to maintain consistent improvement of our quality pursuant to laws and

signature under. We know; Design is not enough. Every step of the design should be summed up in one piece, meeting the

regulations to continually improve the service.

potential target audience with the right project, and should reflect the goals appropriate to your marketing strategy. With this
idea we are on our way to becoming an architect of "self-describing" designs ...
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AHŞAP STAND

Ahşap standlar görsel yapısı açısından prestijli, ürünlerinizi ön plana çıkaran konsept şeçeneklerle desteklenerek
tasarlanan pazarlama hedeflerinize en uygun fuar standı türüdür. Ahşap stand üretim aşamasında ahşap plakalar,
CNC ve ebatlama kesim aracılığı ile hassas bir şekilde işlenmektedir. Kaliteli malzemenin sorunsuz bir şekilde fuar
alanına montajı ve söküm esnasında malzemeye zarar vermeden demontajından nakliyeye kadar ustalık ve titizlik
gerektiren çalışmalarla uygulanmaktadır...
WOODEN EXHIBITION BOOTH

Wooden exhibition booths are the type that is most suitable for your marketing goals, which are designed with the
prestigious visual elements and may supported by the concept options that make your products stand out. The
wooden booth is machined precisely through the production of timber plates, CNC and sizing cuts. The quality of the
material is applied to the exhibition area without problems and the work is carried out with the necessary skill and
rigor from disassembly to shipment without damaging the material during dismantling ...

Ahşap Stand
WOODEN EXHIBITION BOOTH
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Maxima Stand
MAXIMA EXHIBITION BOOTH
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MAXİMA STAND

Maxima stand 1500 m2 kadar Lidya Design atölyesinde üretilmektedir. Stand genel konstrüksiyonu alüminyum
profillerden oluşmakta ve üzeri ahşap malzeme ile kaplanmaktadır. Maxima stand kurulumu en az ahşap stand kadar
titizlik gerektirir. Lidya Design uygulama ekibi üretim, montaj ve demontaj aşamalarında büyük bir hassaslıkla
çalışmaktadır. Böylece tasarımı yapılan standların kurulumu da sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilir...

MAXIMA EXHIBITION BOOTH

Maxima exhibition booth is produced at Lidya Design workshop up to 1500 m2. The general construction of the booth
consists of aluminum profiles and is covered with wooden material. Maxima booth installation requires as much rigor
as a wooden booth. The Lidya Design application team works with great precision in the production, assembly and
disassembly phases. Thus, the installation of the design booths can be realised without facing any problems ...

Modüler Stand
MODULER EXHIBITION BOOTH
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MODÜLER STAND

Octanorm stand olarak da bilinen modüler stand yapı malzemeleri, kullanılan aksesuarları ve bütçenize uygun
tasarımlarıyla esnek ve çok fonksiyoneldir. Maksima standa benzer mantıkla hazırlanan bu sistemde, alüminyum
malzemelerle birleştirilerek, arasına suntalem geçirilmektedir. 1000 m2 kadar üretilebilinen modüler stand üzerine
uygulanan görsel kaplamalarla fuar alanında farkındalığınızı artırır. Birden fazla kullanılabilen modüler stand fuar
organizasyonlarınızda, telaşın en üst seviyede olduğu ortamlarda bile üretimi, montajı ve sökümü oldukça basit ve
MODULER EXHIBITION BOOTH

The modular booth, also known as the Octanorm booth, is flexible and multifunctional with building materials, accessories used and budget-conscious designs. In this system, which is prepared with the logic similar to the maksima
booths, aluminum material is combined and fiberboard is passed between. It increases your awareness in the exhibition area with visual coatings applied on the modular booth which can be produced up to 1000 m2. Multiple usable
modular booths can be installed, assembled and disassembled in a fairly simple and fast manner, even in the most
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