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Ünlü İngiliz bilim adamı Isaac Newton’un bir elma ağacı 
altında otururken «Yerçekimi Kanunu»nu nasıl bulmuş olduğu 
gerçekten ilginç bir hikayedir. Hele de o hikayenin günümüze 
Look Box’a kadar gelmiş olması çok daha ilginç bir hikayedir...

Ürünlerinizin çok daha görünür olması, hedef kitleye anında 
ulaşması ve promosyonunuzun rafta diğer ürünler arasında 

kaybolup gitmemesi için iyi bir fikir arıyorsanız; 

Başınıza elma düşmesini beklemeyin!

It's interesting the way the famous English scientist Isaac 
Newton discovered the laws of gravity while standing under 
an apple tree. Nowadays, a similarly obvious and clever 

discovery has taken place with the advent of the Lookbox.

If you are looking for a smart way to give more visibility to 
you, product so they reach their target and stand out from 

the other products on the shelves. 

Don't wait for the apple to fall on your head!

Look Box®

HOT FROM
THE OVEN...
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Firmamız
Görsel Sanatlar Matbaacılık ve Ambalaj San. 
A.Ş. 1977 yılında Mehmet Ulu tarafından 
kurulmuş ve kurulduğu günden beri 
müşterilerine en iyi hizmeti vermeyi temel 
amaç edinmiş, uluslararası piyasada da 
giderek kuvvetlenen bir firma konumuna 
gelmiştir. Bilgi birikimimiz ve yenilikleri 
yakından takip etme özelliğimiz, kaliteli servis 
olarak firma kültürümüzü oluşturmaktadır.

Görsel Sanatlar Matbaacılık ve Ambalaj San. 
A.Ş uluslararası standartlarda üretim yapan 
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, BRC/
IOP,  FSC, PEFC, SEDEX) Türkiye’nin öncü 
kuruluşlarındandır. Sahip olduğumuz SEDEX 
belgesiyle sosyal, ekonomik ve çevresel 
sorumluluğumuzu hem günümüz hem de 
gelecek nesillere aktarıyoruz.

İşletmemizin altyapısı, çevreye en az zarar 
verecek şekilde dizayn edilmiştir. Çevreci 
baskı için sektörün en son gelişmeleri takip 
ediyoruz. Aynı zamanda 2012 yılında gıdayla 
temas eden ambalaj üretim belgemizi aldık.

About Us
Gorsel Sanatlar Printing & Packaging Co. was 
founded in 1977 by Mehmet Ulu. Since then 
it has always been our main goal to provide 
our customers with the best possible service, 
to become the best national producer, and 
to strengthen the company’s position in 
international markets. We provide both, 
outstanding knowledge and experience, 
which helps us to keep pace with innovation. 
Accordingly, innovation and quality became 
embedded in our company culture. 

Gorsel Sanatlar Printing & Packing Co. 
is one of Turkey’s leading companies in 
the sector and our production complies 
with international standards. (ISO 9001, 
ISO 14001, OHSAS 18001, BRC/IOP, 
FSC, PEFC, SEDEX) We are registered in 
Sedex Database and proved with all these 
certificates that we care about the social, 
economic and ecological needs of present 
and future generations. We follow up the 
latest trends in Green Printing and provide 
the best environmental accreditations to 
our customers with cost e�ective solutions. 

We export to Germany, Austria, England, 
Netherlands, France, Belgium, Denmark, 
Switzerland, USA,  Czech Republic, Russia, 
Israel, Algeria, Iraq, Qatar.

Sertifikalar
Certificates

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

FSC

SEDEX

BRC/IOP

PEFC

K
ut

ul
ar

B
ox

es

K
utular
B

oxes

Firmamız
Görsel Sanatlar Matbaacılık ve Ambalaj San. 
A.Ş. 1977 yılında Mehmet Ulu tarafından 
kurulmuş ve kurulduğu günden beri 
müşterilerine en iyi hizmeti vermeyi temel 
amaç edinmiş, uluslararası piyasada da 
giderek kuvvetlenen bir firma konumuna 
gelmiştir. Bilgi birikimimiz ve yenilikleri 
yakından takip etme özelliğimiz, kaliteli servis 
olarak firma kültürümüzü oluşturmaktadır.

Görsel Sanatlar Matbaacılık ve Ambalaj San. 
A.Ş uluslararası standartlarda üretim yapan 
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, BRC/
IOP,  FSC, PEFC, SEDEX) Türkiye’nin öncü 
kuruluşlarındandır. Sahip olduğumuz SEDEX 
belgesiyle sosyal, ekonomik ve çevresel 
sorumluluğumuzu hem günümüz hem de 
gelecek nesillere aktarıyoruz.

İşletmemizin altyapısı, çevreye en az zarar 
verecek şekilde dizayn edilmiştir. Çevreci 
baskı için sektörün en son gelişmeleri takip 
ediyoruz. Aynı zamanda 2012 yılında gıdayla 
temas eden ambalaj üretim belgemizi aldık.

About Us
Gorsel Sanatlar Printing & Packaging Co. was 
founded in 1977 by Mehmet Ulu. Since then 
it has always been our main goal to provide 
our customers with the best possible service, 
to become the best national producer, and 
to strengthen the company’s position in 
international markets. We provide both, 
outstanding knowledge and experience, 
which helps us to keep pace with innovation. 
Accordingly, innovation and quality became 
embedded in our company culture. 

Gorsel Sanatlar Printing & Packing Co. 
is one of Turkey’s leading companies in 
the sector and our production complies 
with international standards. (ISO 9001, 
ISO 14001, OHSAS 18001, BRC/IOP, 
FSC, PEFC, SEDEX) We are registered in 
Sedex Database and proved with all these 
certificates that we care about the social, 
economic and ecological needs of present 
and future generations. We follow up the 
latest trends in Green Printing and provide 
the best environmental accreditations to 
our customers with cost e�ective solutions. 

We export to Germany, Austria, England, 
Netherlands, France, Belgium, Denmark, 
Switzerland, USA,  Czech Republic, Russia, 
Israel, Algeria, Iraq, Qatar.

Sertifikalar
Certificates

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

FSC

SEDEX

BRC/IOP

PEFC

K
ut

ul
ar

B
ox

es

K
utular
B

oxes

Firmamız
Görsel Sanatlar Matbaacılık ve Ambalaj San. 
A.Ş. 1977 yılında Mehmet Ulu tarafından 
kurulmuş ve kurulduğu günden beri 
müşterilerine en iyi hizmeti vermeyi temel 
amaç edinmiş, uluslararası piyasada da 
giderek kuvvetlenen bir firma konumuna 
gelmiştir. Bilgi birikimimiz ve yenilikleri 
yakından takip etme özelliğimiz, kaliteli servis 
olarak firma kültürümüzü oluşturmaktadır.

Görsel Sanatlar Matbaacılık ve Ambalaj San. 
A.Ş uluslararası standartlarda üretim yapan 
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, BRC/
IOP,  FSC, PEFC, SEDEX) Türkiye’nin öncü 
kuruluşlarındandır. Sahip olduğumuz SEDEX 
belgesiyle sosyal, ekonomik ve çevresel 
sorumluluğumuzu hem günümüz hem de 
gelecek nesillere aktarıyoruz.

İşletmemizin altyapısı, çevreye en az zarar 
verecek şekilde dizayn edilmiştir. Çevreci 
baskı için sektörün en son gelişmeleri takip 
ediyoruz. Aynı zamanda 2012 yılında gıdayla 
temas eden ambalaj üretim belgemizi aldık.

About Us
Gorsel Sanatlar Printing & Packaging Co. was 
founded in 1977 by Mehmet Ulu. Since then 
it has always been our main goal to provide 
our customers with the best possible service, 
to become the best national producer, and 
to strengthen the company’s position in 
international markets. We provide both, 
outstanding knowledge and experience, 
which helps us to keep pace with innovation. 
Accordingly, innovation and quality became 
embedded in our company culture. 

Gorsel Sanatlar Printing & Packing Co. 
is one of Turkey’s leading companies in 
the sector and our production complies 
with international standards. (ISO 9001, 
ISO 14001, OHSAS 18001, BRC/IOP, 
FSC, PEFC, SEDEX) We are registered in 
Sedex Database and proved with all these 
certificates that we care about the social, 
economic and ecological needs of present 
and future generations. We follow up the 
latest trends in Green Printing and provide 
the best environmental accreditations to 
our customers with cost e�ective solutions. 

We export to Germany, Austria, England, 
Netherlands, France, Belgium, Denmark, 
Switzerland, USA,  Czech Republic, Russia, 
Israel, Algeria, Iraq, Qatar.

Sertifikalar
Certificates

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

FSC

SEDEX

BRC/IOP

PEFC



K
ut

ul
ar

B
ox

es

K
utular
B

oxes

Firmamız
Görsel Sanatlar Matbaacılık ve Ambalaj San. 
A.Ş. 1977 yılında Mehmet Ulu tarafından 
kurulmuş ve kurulduğu günden beri 
müşterilerine en iyi hizmeti vermeyi temel 
amaç edinmiş, uluslararası piyasada da 
giderek kuvvetlenen bir firma konumuna 
gelmiştir. Bilgi birikimimiz ve yenilikleri 
yakından takip etme özelliğimiz, kaliteli servis 
olarak firma kültürümüzü oluşturmaktadır.

Görsel Sanatlar Matbaacılık ve Ambalaj San. 
A.Ş uluslararası standartlarda üretim yapan 
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, BRC/
IOP,  FSC, PEFC, SEDEX) Türkiye’nin öncü 
kuruluşlarındandır. Sahip olduğumuz SEDEX 
belgesiyle sosyal, ekonomik ve çevresel 
sorumluluğumuzu hem günümüz hem de 
gelecek nesillere aktarıyoruz.

İşletmemizin altyapısı, çevreye en az zarar 
verecek şekilde dizayn edilmiştir. Çevreci 
baskı için sektörün en son gelişmeleri takip 
ediyoruz. Aynı zamanda 2012 yılında gıdayla 
temas eden ambalaj üretim belgemizi aldık.

About Us
Gorsel Sanatlar Printing & Packaging Co. was 
founded in 1977 by Mehmet Ulu. Since then 
it has always been our main goal to provide 
our customers with the best possible service, 
to become the best national producer, and 
to strengthen the company’s position in 
international markets. We provide both, 
outstanding knowledge and experience, 
which helps us to keep pace with innovation. 
Accordingly, innovation and quality became 
embedded in our company culture. 

Gorsel Sanatlar Printing & Packing Co. 
is one of Turkey’s leading companies in 
the sector and our production complies 
with international standards. (ISO 9001, 
ISO 14001, OHSAS 18001, BRC/IOP, 
FSC, PEFC, SEDEX) We are registered in 
Sedex Database and proved with all these 
certificates that we care about the social, 
economic and ecological needs of present 
and future generations. We follow up the 
latest trends in Green Printing and provide 
the best environmental accreditations to 
our customers with cost e�ective solutions. 

We export to Germany, Austria, England, 
Netherlands, France, Belgium, Denmark, 
Switzerland, USA,  Czech Republic, Russia, 
Israel, Algeria, Iraq, Qatar.

Sertifikalar
Certificates

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

FSC

SEDEX

BRC/IOP

PEFC

K
ut

ul
ar

B
ox

es

K
utular
B

oxes

Firmamız
Görsel Sanatlar Matbaacılık ve Ambalaj San. 
A.Ş. 1977 yılında Mehmet Ulu tarafından 
kurulmuş ve kurulduğu günden beri 
müşterilerine en iyi hizmeti vermeyi temel 
amaç edinmiş, uluslararası piyasada da 
giderek kuvvetlenen bir firma konumuna 
gelmiştir. Bilgi birikimimiz ve yenilikleri 
yakından takip etme özelliğimiz, kaliteli servis 
olarak firma kültürümüzü oluşturmaktadır.

Görsel Sanatlar Matbaacılık ve Ambalaj San. 
A.Ş uluslararası standartlarda üretim yapan 
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, BRC/
IOP,  FSC, PEFC, SEDEX) Türkiye’nin öncü 
kuruluşlarındandır. Sahip olduğumuz SEDEX 
belgesiyle sosyal, ekonomik ve çevresel 
sorumluluğumuzu hem günümüz hem de 
gelecek nesillere aktarıyoruz.

İşletmemizin altyapısı, çevreye en az zarar 
verecek şekilde dizayn edilmiştir. Çevreci 
baskı için sektörün en son gelişmeleri takip 
ediyoruz. Aynı zamanda 2012 yılında gıdayla 
temas eden ambalaj üretim belgemizi aldık.

About Us
Gorsel Sanatlar Printing & Packaging Co. was 
founded in 1977 by Mehmet Ulu. Since then 
it has always been our main goal to provide 
our customers with the best possible service, 
to become the best national producer, and 
to strengthen the company’s position in 
international markets. We provide both, 
outstanding knowledge and experience, 
which helps us to keep pace with innovation. 
Accordingly, innovation and quality became 
embedded in our company culture. 

Gorsel Sanatlar Printing & Packing Co. 
is one of Turkey’s leading companies in 
the sector and our production complies 
with international standards. (ISO 9001, 
ISO 14001, OHSAS 18001, BRC/IOP, 
FSC, PEFC, SEDEX) We are registered in 
Sedex Database and proved with all these 
certificates that we care about the social, 
economic and ecological needs of present 
and future generations. We follow up the 
latest trends in Green Printing and provide 
the best environmental accreditations to 
our customers with cost e�ective solutions. 

We export to Germany, Austria, England, 
Netherlands, France, Belgium, Denmark, 
Switzerland, USA,  Czech Republic, Russia, 
Israel, Algeria, Iraq, Qatar.

Sertifikalar
Certificates

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

FSC

SEDEX

BRC/IOP

PEFC

K
ut

ul
ar

B
ox

es

K
utular
B

oxes

Firmamız
Görsel Sanatlar Matbaacılık ve Ambalaj San. 
A.Ş. 1977 yılında Mehmet Ulu tarafından 
kurulmuş ve kurulduğu günden beri 
müşterilerine en iyi hizmeti vermeyi temel 
amaç edinmiş, uluslararası piyasada da 
giderek kuvvetlenen bir firma konumuna 
gelmiştir. Bilgi birikimimiz ve yenilikleri 
yakından takip etme özelliğimiz, kaliteli servis 
olarak firma kültürümüzü oluşturmaktadır.

Görsel Sanatlar Matbaacılık ve Ambalaj San. 
A.Ş uluslararası standartlarda üretim yapan 
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, BRC/
IOP,  FSC, PEFC, SEDEX) Türkiye’nin öncü 
kuruluşlarındandır. Sahip olduğumuz SEDEX 
belgesiyle sosyal, ekonomik ve çevresel 
sorumluluğumuzu hem günümüz hem de 
gelecek nesillere aktarıyoruz.

İşletmemizin altyapısı, çevreye en az zarar 
verecek şekilde dizayn edilmiştir. Çevreci 
baskı için sektörün en son gelişmeleri takip 
ediyoruz. Aynı zamanda 2012 yılında gıdayla 
temas eden ambalaj üretim belgemizi aldık.

About Us
Gorsel Sanatlar Printing & Packaging Co. was 
founded in 1977 by Mehmet Ulu. Since then 
it has always been our main goal to provide 
our customers with the best possible service, 
to become the best national producer, and 
to strengthen the company’s position in 
international markets. We provide both, 
outstanding knowledge and experience, 
which helps us to keep pace with innovation. 
Accordingly, innovation and quality became 
embedded in our company culture. 

Gorsel Sanatlar Printing & Packing Co. 
is one of Turkey’s leading companies in 
the sector and our production complies 
with international standards. (ISO 9001, 
ISO 14001, OHSAS 18001, BRC/IOP, 
FSC, PEFC, SEDEX) We are registered in 
Sedex Database and proved with all these 
certificates that we care about the social, 
economic and ecological needs of present 
and future generations. We follow up the 
latest trends in Green Printing and provide 
the best environmental accreditations to 
our customers with cost e�ective solutions. 

We export to Germany, Austria, England, 
Netherlands, France, Belgium, Denmark, 
Switzerland, USA,  Czech Republic, Russia, 
Israel, Algeria, Iraq, Qatar.

Sertifikalar
Certificates

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

FSC

SEDEX

BRC/IOP

PEFC



K
ut

ul
ar

B
ox

es

K
utular
B

oxes
Firmamız
Görsel Sanatlar Matbaacılık ve Ambalaj San. 
A.Ş. 1977 yılında Mehmet Ulu tarafından 
kurulmuş ve kurulduğu günden beri 
müşterilerine en iyi hizmeti vermeyi temel 
amaç edinmiş, uluslararası piyasada da 
giderek kuvvetlenen bir firma konumuna 
gelmiştir. Bilgi birikimimiz ve yenilikleri 
yakından takip etme özelliğimiz, kaliteli servis 
olarak firma kültürümüzü oluşturmaktadır.

Görsel Sanatlar Matbaacılık ve Ambalaj San. 
A.Ş uluslararası standartlarda üretim yapan 
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, BRC/
IOP,  FSC, PEFC, SEDEX) Türkiye’nin öncü 
kuruluşlarındandır. Sahip olduğumuz SEDEX 
belgesiyle sosyal, ekonomik ve çevresel 
sorumluluğumuzu hem günümüz hem de 
gelecek nesillere aktarıyoruz.

İşletmemizin altyapısı, çevreye en az zarar 
verecek şekilde dizayn edilmiştir. Çevreci 
baskı için sektörün en son gelişmeleri takip 
ediyoruz. Aynı zamanda 2012 yılında gıdayla 
temas eden ambalaj üretim belgemizi aldık.

About Us
Gorsel Sanatlar Printing & Packaging Co. was 
founded in 1977 by Mehmet Ulu. Since then 
it has always been our main goal to provide 
our customers with the best possible service, 
to become the best national producer, and 
to strengthen the company’s position in 
international markets. We provide both, 
outstanding knowledge and experience, 
which helps us to keep pace with innovation. 
Accordingly, innovation and quality became 
embedded in our company culture. 

Gorsel Sanatlar Printing & Packing Co. 
is one of Turkey’s leading companies in 
the sector and our production complies 
with international standards. (ISO 9001, 
ISO 14001, OHSAS 18001, BRC/IOP, 
FSC, PEFC, SEDEX) We are registered in 
Sedex Database and proved with all these 
certificates that we care about the social, 
economic and ecological needs of present 
and future generations. We follow up the 
latest trends in Green Printing and provide 
the best environmental accreditations to 
our customers with cost e�ective solutions. 

We export to Germany, Austria, England, 
Netherlands, France, Belgium, Denmark, 
Switzerland, USA,  Czech Republic, Russia, 
Israel, Algeria, Iraq, Qatar.

Sertifikalar
Certificates

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

FSC

SEDEX

BRC/IOP

PEFC

K
ut

ul
ar

B
ox

es

K
utular
B

oxes

Firmamız
Görsel Sanatlar Matbaacılık ve Ambalaj San. 
A.Ş. 1977 yılında Mehmet Ulu tarafından 
kurulmuş ve kurulduğu günden beri 
müşterilerine en iyi hizmeti vermeyi temel 
amaç edinmiş, uluslararası piyasada da 
giderek kuvvetlenen bir firma konumuna 
gelmiştir. Bilgi birikimimiz ve yenilikleri 
yakından takip etme özelliğimiz, kaliteli servis 
olarak firma kültürümüzü oluşturmaktadır.

Görsel Sanatlar Matbaacılık ve Ambalaj San. 
A.Ş uluslararası standartlarda üretim yapan 
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, BRC/
IOP,  FSC, PEFC, SEDEX) Türkiye’nin öncü 
kuruluşlarındandır. Sahip olduğumuz SEDEX 
belgesiyle sosyal, ekonomik ve çevresel 
sorumluluğumuzu hem günümüz hem de 
gelecek nesillere aktarıyoruz.

İşletmemizin altyapısı, çevreye en az zarar 
verecek şekilde dizayn edilmiştir. Çevreci 
baskı için sektörün en son gelişmeleri takip 
ediyoruz. Aynı zamanda 2012 yılında gıdayla 
temas eden ambalaj üretim belgemizi aldık.

About Us
Gorsel Sanatlar Printing & Packaging Co. was 
founded in 1977 by Mehmet Ulu. Since then 
it has always been our main goal to provide 
our customers with the best possible service, 
to become the best national producer, and 
to strengthen the company’s position in 
international markets. We provide both, 
outstanding knowledge and experience, 
which helps us to keep pace with innovation. 
Accordingly, innovation and quality became 
embedded in our company culture. 

Gorsel Sanatlar Printing & Packing Co. 
is one of Turkey’s leading companies in 
the sector and our production complies 
with international standards. (ISO 9001, 
ISO 14001, OHSAS 18001, BRC/IOP, 
FSC, PEFC, SEDEX) We are registered in 
Sedex Database and proved with all these 
certificates that we care about the social, 
economic and ecological needs of present 
and future generations. We follow up the 
latest trends in Green Printing and provide 
the best environmental accreditations to 
our customers with cost e�ective solutions. 

We export to Germany, Austria, England, 
Netherlands, France, Belgium, Denmark, 
Switzerland, USA,  Czech Republic, Russia, 
Israel, Algeria, Iraq, Qatar.

Sertifikalar
Certificates

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

FSC

SEDEX

BRC/IOP

PEFC

K
ut

ul
ar

B
ox

es

K
utular
B

oxes

Firmamız
Görsel Sanatlar Matbaacılık ve Ambalaj San. 
A.Ş. 1977 yılında Mehmet Ulu tarafından 
kurulmuş ve kurulduğu günden beri 
müşterilerine en iyi hizmeti vermeyi temel 
amaç edinmiş, uluslararası piyasada da 
giderek kuvvetlenen bir firma konumuna 
gelmiştir. Bilgi birikimimiz ve yenilikleri 
yakından takip etme özelliğimiz, kaliteli servis 
olarak firma kültürümüzü oluşturmaktadır.

Görsel Sanatlar Matbaacılık ve Ambalaj San. 
A.Ş uluslararası standartlarda üretim yapan 
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, BRC/
IOP,  FSC, PEFC, SEDEX) Türkiye’nin öncü 
kuruluşlarındandır. Sahip olduğumuz SEDEX 
belgesiyle sosyal, ekonomik ve çevresel 
sorumluluğumuzu hem günümüz hem de 
gelecek nesillere aktarıyoruz.

İşletmemizin altyapısı, çevreye en az zarar 
verecek şekilde dizayn edilmiştir. Çevreci 
baskı için sektörün en son gelişmeleri takip 
ediyoruz. Aynı zamanda 2012 yılında gıdayla 
temas eden ambalaj üretim belgemizi aldık.

About Us
Gorsel Sanatlar Printing & Packaging Co. was 
founded in 1977 by Mehmet Ulu. Since then 
it has always been our main goal to provide 
our customers with the best possible service, 
to become the best national producer, and 
to strengthen the company’s position in 
international markets. We provide both, 
outstanding knowledge and experience, 
which helps us to keep pace with innovation. 
Accordingly, innovation and quality became 
embedded in our company culture. 

Gorsel Sanatlar Printing & Packing Co. 
is one of Turkey’s leading companies in 
the sector and our production complies 
with international standards. (ISO 9001, 
ISO 14001, OHSAS 18001, BRC/IOP, 
FSC, PEFC, SEDEX) We are registered in 
Sedex Database and proved with all these 
certificates that we care about the social, 
economic and ecological needs of present 
and future generations. We follow up the 
latest trends in Green Printing and provide 
the best environmental accreditations to 
our customers with cost e�ective solutions. 

We export to Germany, Austria, England, 
Netherlands, France, Belgium, Denmark, 
Switzerland, USA,  Czech Republic, Russia, 
Israel, Algeria, Iraq, Qatar.

Sertifikalar
Certificates

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

FSC

SEDEX

BRC/IOP

PEFC



boxtogo.com.tr

info@gorselsanatlar.com.tr
Yüzyıl Mah. Matbaacılar Sitesi 198  34218 Bağcılar, İstanbul / Türkiye 

Tel: +90 212 629 0058  •  Fax: +90 212 629 0062

Ünlü İngiliz bilim adamı Isaac Newton’un bir elma ağacı 
altında otururken «Yerçekimi Kanunu»nu nasıl bulmuş olduğu 
gerçekten ilginç bir hikayedir. Hele de o hikayenin günümüze 
Look Box’a kadar gelmiş olması çok daha ilginç bir hikayedir...

Ürünlerinizin çok daha görünür olması, hedef kitleye anında 
ulaşması ve promosyonunuzun rafta diğer ürünler arasında 

kaybolup gitmemesi için iyi bir fikir arıyorsanız; 

Başınıza elma düşmesini beklemeyin!

It's interesting the way the famous English scientist Isaac 
Newton discovered the laws of gravity while standing under 
an apple tree. Nowadays, a similarly obvious and clever 

discovery has taken place with the advent of the Lookbox.

If you are looking for a smart way to give more visibility to 
you, product so they reach their target and stand out from 

the other products on the shelves. 

Don't wait for the apple to fall on your head!

Look Box®
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