Karebulmaca

Bulmaca Talepleri

Gazete, Dergi ve Web siteleri için istenilen ebat, içerik ve formatta Profesyonel ölçekte her tür bulmaca, baskýya hazýr halde
hazýrlanýr.
Konusunda uzman ve deneyimli, bulmaca hazýrlama ve grafiker ekibimiz tarafýndan 2000 yýlýndan beri profesyonel ve
kurumsal anlamda; gerek Yurt içi ve gerekse de Yurt dýþýnda ki ( Almanya, Avusturya, Ýngiltere, Hollanda, Kanada vb.)
soydaþlarýmýza ait Gazete, Dergi ve Websiteleri için istedikleri format ve içerikte Profesyonel ölçekte bulmacalar hazýrlamaktayý
Bulmacalarýmýzýn tasarým ve grafikel çalýþmalarý da yine tamamen kendi ekibimiz tarafýndan yüksek çözünürlük kalitesi ile ya
müþterilerimize baskýya hazýr halde ilave hiç bir iþlem yapmadan basýlacak þekilde çözümleri ile birlikte kendi serverlarýmýzdan
internet aracýlýðý veya talep halinde CD yolu ile teslim edilmektedir. Müþterilerimizden yapýlan bu ek çalýþma için bulmaca hazý
ücreti haricinde ek bir ücret talep edilmemektedir.
Bulmacalarýmýz her müþterimize, Telif eserleri Kanunlarý çerçevesinde özel olarak ve sadece kendileri için hazýrlanmaktadýr. B
müþterimize hazýrlanan çalýþmanýn, bir baþka müþterimize satýþý Kesinlikle yapýlmamaktadýr. Bu da zaten bahsi geçen kanun
suç teþkil eden bir uygulamadýr.
Talep edilmesi halinde bulmacalarda, müþterilerimizin ili, yöresi ile ilgili önemli ve popüler, sanatçý, sporcu, siyasetçi, iþ adamý, m
ve idari amirlerin veya tarihi ve turistik yerlerin vb. resimlerinin yanýsýra bulmacanýn içerisinde geçmesini istedikleri kelimeleri
de kullanabiliriz.
Ücretlendirme politikamýz, müþterimizin bulmaca projesine bire bir baðlý olarak oluþturulmaktadýr. Ebatlar, tür, aylýk toplam ade
miktarý ve varsa talep edilecek içerik fiyatlandýrmalarýmýzda ki ana etkenlerdir. Özenli, profesyonel ölçekte yüksek iþ kalitesi ve
disiplini, verilen teslim tarihine gösterilen % 100 dikkat ve hassasiyet, Öncelikli Müþteri Memnuniyeti ana prensiplerimizdir.
Daha detaylý bilgi için bilgi@karebulmaca.com 'a mail atabilirsiniz. Lütfen teklif isterken, düþünüdüðünüz bulmaca türü ( Çengel,
Sudoku vb.) yanýsýra ebat ve aylýk toplam adet miktarý hakkýnda ayrýntýlý bilgi gönderiniz. Detaylý bilgi verilmeyen tekliflere ge
yapýlmamaktadýr..
Bulmaca çalýþmalarýmýzýn örneklerini görmek, bir fikir sahibi olmak ve daha yakýndan incelemek için sitemizin ( ÇALIÞMALAR
) bölümünü ziyaret edebilrsiniz.
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