Nota de imprensa

Linked2Brands Turkey abertura de mais uma entidade Linked
Munique/Ismaning, julho de 2020: Após a inauguração da Linked2Brands
Germany e da Linked2Brands Brazil em 2019, juntou-se a Linked2Brands
Turkey em março. O objetivo público em todas as instalações da
Linked2Brands é a apresentação consistente da marca para os respetivos
clientes – sempre e em todos os mercados.

À semelhança de qualquer outra instalação da Linked2Brands, a agência de
produção para proprietários de marcas em Izmir é especializada na
adaptação de designs, em trabalhos artísticos, na separação da cor, na
gestão da impressão e da cor, bem como em toda a cadeia de valorização
do processo de pré-impressão. Uma outra área de especialização essencial
é a consultoria em projetos de impressão de embalagens para produtos
alimentares e não alimentares, bem como a apresentação dos produtos nos
pontos de venda.
Atualmente, a Linked2Brands Turkey trabalha com marcas alimentares e não
alimentares para o mercado local turco e para a região, em particular os
EAU.
“Estamos bastante satisfeitos com este arranque do percurso da
Linked2Brands e por continuarmos a aumentar a nossa especialização para
os nossos clientes de marcas. Desde o primeiro dia, a equipa sentiu-se em
casa nas instalações da nossa nova agência e estamos ansiosos por dar as
boas-vindas aos nossos clientes neste ambiente extremamente acolhedor e
moderno. Temos espaço suficiente para fazer face aos nossos planos de
crescimento no futuro”, explica Zafer Akdeniz, Gerente, Linked2Brands
Turkey.

Sobre a Linked2Brands
A agência de produção para o desenvolvimento de embalagens e a adaptação de
designs
A Linked2Brands, com sede em Munique/Alemanha, é uma sucursal a 100% da
Janoschka AG. A empresa tem a sua origem nos especialistas em pré-impressão
Janoschka. Presentemente, a Linked2Brands emprega mais de 100 pessoas nas
suas instalações na Alemanha, Brasil, Turquia, Rússia e Índia, exercendo a sua
atividade internacionalmente através de outras filiais da Janoschka.
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