
 
Feminist Alfabe Kitabı (2000 adet) 
- 20x20cm boyutlarında 
- 10 yaprak/20 sayfa 
- 1mm/1.5mm veya maksimum 2mm karton üzeri sıvama ( Board Book***) 
- Kapak kuşe, mat selafonlu, renkli, kısmi laklı veya laksız 
- İç sayfalar mat kuşe, renkli 
- Kenarları oval kesimli veya kesimsiz 
 
Feminist Alfabe Uygulama Rehberi (2000 adet) 
- A4 boyutlarında  
- 80 sayfa kapak dahil ( +4 / + 8 Sayfa ekleme opsiyonlu )  
- Sırt kısmı yapıştırma ( Amerikan Cilt/kitap cildi ) 
- 350 gr kuşe kapak, renkli baskı 
- Kapak mat selafonlu, kısmi laklı veya laksız 
- iç sayfalar 110 gr mat kuşe veya 90/110gr enzo kitap kağıdı. 
 
Feminist Alfabe Kitabının Posteri Resimli (2000 adet) 
-70x100cm 
-105 gr Mat Kuşeye 
-tek yön renkli baskı 
 
Feminist Alfabe Kitabının Posteri Resimsiz (2000 adet) 
-70x100cm   
-90gr Enzo veya IVORY veya beyaz kağıda  
-tek yön renkli baskı 
 
Feminist Alfabe Kitabı Kart Seti (2000 adet) 
-1 adet kullanım kılavuzu (12x12cm, 80 gr Kuşe, siyah-beyaz, tek yön ) 
-28 adet kart;12x12cm, ön-arka renkli, 350gr bristole, 1 yüz mat selafonlu veya 
selafonsuz 
- Kenarları oval kesimli veya kesimsiz 
 
***Board Book Örnekleri 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
İHEB Kart Oyunu (1000 Adet) 
Özellikler: 
7x7 cm, 60 takım, çift yüz 4 renk 
baskılı 400 gr + 400 gr + 400 gr. 
sıvama karton, hepsi harmanlanmış olarak 
14x7 cm iç içe geçen  özel kutuda (400 gr . karton+selefon) 
 

 
 
İki Setin İçine Konacağı Karton Kutu: (2000 Adet) 
2 mm Oluklu Mukavva 
Ebat: 7,5x22,5x34 cm 
Baskısız, kendinden kapaklı 
 

 



 
 
KARGO: 
Firmalar tüm basılı malzemelerin karton kutunun içine yerleştirilmiş haliyle, Şimşek Sokak, 
No:2/52 Çankaya Ankara adresine teslimatını içerecek şekilde fiyat teklifi vermeleri 
beklenmektedir.  
 
NUMUNE BASKI: 
Sözleşme imzalandıktan sonra, malzemelerden 1 er örneğinin yapılıp onay için Uluslararası 
Af Örgütü yetkililerine ulaştırılması beklenmektedir.    
 
SÜRE:  
Verilecek teklifte basım onayı alındıktan sonra malzememerin teslim süresi belirtilmelidir. 
   
ÖDEME: 
İş tesliminden sonra toplam tutar Uluslararası Af Örgütü’ne  fatura edilecek, faturanın 
Uluslararası Af Örgütü’ne ulaştırılmasından sonraki 10 iş günü içerisinde sözleşmede 
belirtilen banka hesabına ödeme yapılacaktır. 


