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Egemen Inc. is the oldest company of Egemen Group. 
Egemen Inc was founded in 1994 in İzmir. Egemen is 
based on dynamic, flexible, and proactive management 
strategies, with these strategies company has achieved a 
significant growth with the establishment of production, 
import and export volume. In 2000’s , parallel with 
changing and evolving world economy Egemen Group, 
opened manufactory for Vacuum Storage Bag production 
in 2004. With this product has achieved great momentum 
in growth.

Egemen Şirketler Grubunun en köklü firması olan 
Egemen A.Ş. 1994 Yılında İzmir’de kurulmuştur. 
Egemen dinamik, esnek ve proaktif stratejilere dayanan 
yönetim modelinin bir sonucu olarak son yıllarda önemli 
bir büyüme kaydetmiştir. Bu büyüme ile hem ülke 
ekonomisine katkıda bulunmuş hem de yeni istihdamlar 
oluşturmuştur.2000’li yıllar ile değişen ve gelişen dünya 
ekonomileriyle paralel olarak, Egemen A.Ş. büyük hacimli 
tekstil ürünlerinin küçük hacimlerle muhafaza edilmesi 
fikrini yani vakumlu poşeti keşfetmiş ve bununla beraber 
büyümede büyük bir ivme yakalamıştır.
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Our Vision... Vizyonumuz...
 Egemen Inc. is the oldest company in the Egemen 
Group of companies. Egemen Inc. was founded in 1994 in 
Izmir.
 Egemen is based on dynamic, flexible, and 
proactive management strategies, with these strategies 
company has achieved a significant growth with the 
establishment of production, import and export volume. 
With this growth, has contributed to the national 
economy and has created new jobs. In 2000s, parallel 
with the changing and evolving world economy, under 
the brand name of groundbreaking new concept in home 
appliances thoughts Turkey and all the structure has 
achieved great momentum in growth in the international 
market.
 Egemen aims to be sparkling and professional 
brand of your home, always takes its place in the sector 
with an innovative approach.
 Egemen Inc., between the few suppliers of 
all chain stores in Turkey, also continues to grow in 
international markets aimed at achieving significant 
progress.

 Egemen Şirketler Grubunun en köklü firması olan 
Egemen A.Ş. 1994 Yılında İzmir’de kurulmuştur.
 Egemen dinamik, esnek ve proaktif stratejilere 
dayanan yönetim modelinin bir sonucu olarak son 
yıllarda üretim, ithalat ve ihracat birimlerinin kurulması ile 
önemli bir büyüme kaydetmiştir. Bu büyüme ile hem ülke 
ekonomisine katkıda bulunmuş hem de yeni istihdamlar 
yaratmıştır. 2000’li yıllar ile değişen ve gelişen dünya 
ekonomileriyle paralel olarak Egemen Group, markası 
adı altında ev gereçlerinde çiğır açan yeni bir konsept 
düşünce yapısıyla tüm Türkiye ve uluslararası pazarda 
büyümede büyük bir ivme yakalamıştır.
 Evinizin ışıldayan ve profesyonel markası olmayı 
hedefleyen Egemen Group, her zaman yenilikçi bir anlayış 
ile sektörde yerini almaktadır.
 Türkiye’de tüm zincir marketlerin sayılı 
tedarikçileri arasında bulunan Egemen Group, uluslararası 
piyasada da önemli atılımlar gerçekleştirmeyi hedefleyip 
büyümeye devam etmektedir...

Our Vision... Vizyonumuz...



ALIŞVERİŞ ÇANTALARI
Nature-Friendly Shopping Bags
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DOĞALLIĞIN SAĞLAMLIĞI
Integritiy  of Naturality

Egemen Group is producing for international and local companies; nonwoven, OPP lamineted nonwoven and OPP 
laminated jute bags with a sector experience of 25 years.  We are using ultrasonic welding technology in serial 
manufacturing system with local raw materials to get high quality products 
Nonwoven bags, which are produced by ultrasonic welding method, are not disposable. They can be used for many years 
according to its raw material, seam quality and way of usage. Hereby, you would take a real step to love the world. In 
printings of nonwoven bags; water baised paints, textile dyes are in use, which were determined, that they are not harmful 
to health,

Firmamız 25 yıllık sektördeki tecrübesiyle yurtiçi ve yurtışındaki çeşitli kuruluşlarına Nonwoven, OPP Lamineli Nonwoven 
ve OPP Laminelij jüt çantalar üretmektedir. Yerli ham madde kullanarak yüksek kaliteli ürünler üretmek için Egemen A.Ş, 
seri imalat sisteminde ultrasonik kaynak teknolojisinden yararlanır..
Ultrasonik kaynak yöntemi ile üretilen Nonwoven çantalar tek kullanımlık değildir. Hammaddesi, dikiş kalitesi ve kullanım 
şekline göre bir Nonwoven çanta yıllarca kullanılabilir. Böylelikle dünyayı sevmek adına gerçek bir adım atmış olursunuz. 
Nonwoven çantaların baskılarında su bazlı boyalar, sağlığa zararlı olmadığı belirlenmiş tekstil boyaları kullanılmaktadır.



ALIŞVERİŞ ÇANTALARININ

AVANTAJLARI

You can offer to your customers as an alternative product, so you can achieve a high income. 
A gift over some amount of shopping.

You can increase your average basket turnover by selling shopping bags and giving them as 
a gift over some amount of shopping.

You can increase the awareness of your brand by distributing bags for promotional 
purposes in your events or organizations.

In special days where shopping is done intensively, shopping bags may be provided as a gift 
and become a reason for shopping.

Müşterilerinize bir alternatif olarak sunabilir ve böylece yüksek bir gelir elde edebilirsiniz.

Mağazalarada bez çanta satarken belli alışveriş üzerine hediye ederek ortalama sepet 
tutarınızı arttırabilirsiniz. 

Etkinlik veya organizasyonlarınızda promosyon amaçlı dağıtıp markanızın bilinirliğini 
arttırabilirsiniz.

Hediye alışverişlerinin yoğun olarak yapıldığı özel günlerde bez çantalar birer alışveriş 
sebebi haline gelebilmektedir.

Sales in stores

A gift over some amount of shopping 

Promotion

Special Days

Mağazalarda Satış

Alışveriş Üzeri Hediye

Promosyon

Özel Günler

Ultrasonik kaynak yönetemi ile üretilen nonwoven çantalara tek kullanımlık değildir. Hammaddesi, dikiş kalitesi ve 
kullanım şekline göre bir nonwoven çanta yıllarca kullanılabilir.
Böylelikle dünyayı sevmek adına gerçek bir adım atmış olursunuz. Nonwoven çantaların baskılarında su bazlı 
boyalar, sağlığa zararlı olmadığı belirlenmiş tekstil boyaları kullanılmaktadır.

The nonwoven bags produced by the ultrasonic welding method are not disposable. A nonwoven bag can be used 
for years, depending on the quality of the raw material, the quality of the sewing and the way it is used. In this way, 
you are taking a real step to love the world. Water based paints are used in nonwoven bags printing and textile dyes 
which are not harmful to health are used.

Neden çevre dostu çanta en iyi seçenek?

Why eco-friendly bags are the best option?

Advantages of nature-friendly shopping bags
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MATERIAL  TYPES
MALZEME ÇEŞİTLERİ

NONWOVEN + OPP LAMİNELİ

ÇUVAL

- %100 PP (polipropilen) hammaddesiyle dokumasız olarak
   PP nonwoven kumaş haline dönüştürülmektedir.
- Doğa dostu ve %100 geri dönüşümlüdür.
- Antibakteriyeldir.

- With 100% PP (polypropylen) raw material it is transformed
   into PP Nonwoven fabric
- It is nature-friendly and 100% recyclable
- It is antibacterial.
- Flexographic print.

- OPP ye baskı yapılarak nonwoven veya woven kumaşa    
   lamine edilmesiyle üretilir.
- Yüksek çözünürlüklü fotoğraf baskılar yapılabilir.
- Baskı OPP ve nonwoven arasında kaldığı için çok uzun süre   
   baskı bozulmadan kullanılabilir.
- Doğa dostu ve geri dönüşümlüdür.
- Flekso Baskı

- It is produced by printing to OPP laminating Nonwoven or    
   Woven.
- High resolution photograph prints can be done.
- It can be used for a long time without any destroyings in printing,  
   because the print stands between OPP and Nonwoven.
- It is nature-friendly and recyclable.
- Flexo printing.

- Çanta olarak günümüzde üretimi sağlanan bu ürünün içerisinde    
   gıda başta olmak üzere diğer tüm ürünler güven içerisinde 
   taşınabilir. PP hammaddesiyle üretilir.
- Yüksek çözünürlüklü fotoğraf baskılar yapılabilir.
- Doğa dostu ve geri dönüşümlüdür.
- Flekso Baskı.

- These products are produced with PP raw material which    
   allows to carry all products and especially food with safety.
- High resolution photograph prints can be done.
- It is nature-friendly and recyvable.
- Flexo printing.

NONWOVEN

NONWOVEN

NONWOVEN + OPP LAMINATE

JUTE
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DIMENSIONS
ÖLÇÜLER

Her Gramajda NONWOVEN Çanta Üretimi Yapılabilmektedir.
NONWOVEN
flekso baskı.
NONWOVEN + OPP LAMİNE
flekso baskı.
ÇUVAL
flekso baskı.

NONWOVEN bags at any weight in grams can be manufactured
NONWOVEN
flexographic print.
NONWOVEN + OPP LAMINATE
flexographic print.
JUTE
flexographic print.

İstenilen ölçü ve desenlerde üretim yapılabilmektedir.
It can be produced by different dimensions and design. 

a c

b

d

80 mm ≤ a ≤ 200 mm
180 mm ≤ b ≤ 450 mm
230 mm ≤ c ≤ 500 mm
370 mm ≤ d ≤ 700 mm
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DIMENSIONS
ÖLÇÜLER

Her Gramajda NONWOVEN Çanta Üretimi Yapılabilmektedir.
NONWOVEN
flekso baskı.
NONWOVEN + OPP LAMİNE
flekso baskı.
ÇUVAL
flekso baskı.

NONWOVEN bags at any weight in grams can be manufactured
NONWOVEN
flexographic print.
NONWOVEN + OPP LAMINATE
flexographic print.
JUTE
flexographic print.

İstenilen ölçü ve desenlerde üretim yapılabilmektedir.
It can be produced by different dimensions and design. 

a

b

c

d

100 mm ≤ a ≤ 800 mm
200 mm ≤ b ≤ 680 mm
370 mm ≤ c ≤ 600 mm
0 mm ≤ d ≤ 180 mm



Ultrasonik
Dikiş
Ultrasonic Sewing



9

Shopping Bags

MNB 01

MNB 04

MNB 07

MNB 02

MNB 05

MNB 08

MNB 03

MNB 06

MNB 09
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Desenli Çantalar
Pattern Bags

MNB 10

MNB 13

MNB 16

MNB 11

MNB 14

MNB 17

MNB 12

MNB 15

MNB 18



Doğa Dostu

plastik poşet kullanımını 
engeller

Bir Çanta

300
A nature-friendly bag prevents 

the use of 300 plastic bags
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Desenli Çantalar
Pattern Bags

MNB 19

MNB 22

MNB 25

MNB 20

MNB 23

MNB 26

MNB 21

MNB 24

MNB 27



Doğa Dostu
Nonwoven - Jüt

Nature friendly nonwoven - jute beach bags
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Beach Bags

MNB 28

MNB 31

MNB 34

MNB 29

MNB 32

MNB 35

MNB 30

MNB 33

MNB 36



15

Beach Bags

MNB 37

MNB 40

MNB 43

MNB 38

MNB 41

MNB 44

MNB 39

MNB 42

MNB 45



Doğa Dostu

kullanılabilir

Bir Çanta Ortalama

3 Yıl
Nature-Friendly

The Bags Approximately Life Time
3 YEAR
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Beach Bags

MNB 46

MNB 49

MNB 52

MNB 47

MNB 50

MNB 53

MNB 48

MNB 51

MNB 54
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Sosyal Mesaj Çantalar
Social Message Bags

MNB 55

MNB 58

MNB 61

MNB 56

MNB 59

MNB 62

MNB 57

MNB 60

MNB 63



Avustralya
örneğini ele alırsak

If we’ll take the example of Australia
2006 yılında Avustralya plastik poşet kullanımını ücretli hale getirerek 
1 sene içerisinde şu faydaları sağladı;

In 2006, Australia started charging for the use of plastic bags and 
within one year they achieved the following results:

24.000 Ton atığın toprak ve suya karışmadı.

42.000 tonun üzerinde sera gazı engellendi.

1.4 milyon Megajouls enerji tasarruf edildi.

50.000 ton su tasarrfu sağlandı.

50.000 tons of water saved.

1.4 million mega-joules of energy were saved.

Over 42,000 tons of greenhouse gases were blocked.

24.000 tons of waste did not mix water and soil.  

=2.200 ÇÖP KAMYONU

=9.800 ARACIN YILLIK EGZOS GAZI

=22.600 EVİN BİR YILLIK ENERJİ İHTİYACI

=210 EVİN YILLIK SU KULLANIMI

=Annual Water Usage of 210 Houses

=Annual Energy Demand of 22.600 Houses

=9.800 Vehicle’s Annual Exhaust Gas

=2.200 Garbage Truck



Promosyon
       Çantalar

Promotion Bags
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Promosyon Çantalar
Promotion Bags
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Promosyon Çantalar
Promotion Bags
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Promosyon Çantalar
Promotion Bags
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Promosyon Çantalar
Promotion Bags



dünyayı
save the world

kurtarmak
sizin elinizde

It is in your hands to 



Kumaş
Oxford - Petek Dokuma

Set
Oxford Fabric- Honeycomb Woven Set Beach Bags
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Set Beach Bags

SPJ 01

SPJ 04

SPJ 07

SPJ 02

SPJ 05

SPJ 08

SPJ 03

SPJ 06

SPJ 09
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Set Beach Bags

SPJ 10

SPJ 13

SPJ 16

SPJ 11

SPJ 14

SPJ 17

SPJ 12

SPJ 15

SPJ 18
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Set Beach Bags

SPJ 19

SPJ 22

SPJ 25

SPJ 20

SPJ 23

SPJ 26

SPJ 21

SPJ 24

SPJ 27



Beach Bags
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Beach Bags

PJ 01

PJ 04

PJ 07

PJ 02

PJ 05

PJ 08

PJ 03

PJ 06

PJ 09
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Beach Bags

PJ 10

PJ 13

PJ 16

PJ 11

PJ 14

PJ 17

PJ 12

PJ 15

PJ 18
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Beach Bags

PJ 19

PJ 22

PJ 25

PJ 20

PJ 23

PJ 26

PJ 21

PJ 24

PJ 27



Beach Elegance
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Beach Bags

PJ 28

PJ 31

PJ 34

PJ 29

PJ 32

PJ 35

PJ 30

PJ 33

PJ 36



Make Up Bags
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İstenilen desenlerde üretim yapılabilmektedir.
It can be produced by different designs. 

Make Up Bags
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It can be produced by different designs. 
İstenilen desenlerde üretim yapılabilmektedir.

Make Up Bags
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QUALITY
KALİTE

Our products are tested in most up-to-date laboratory environment 
and manufactured due to latest standards.

Ürünlerimiz laboratuvar ortamında test edilip
en son standartlara uygun olarak üretilmektedir.
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CERTIFICATES
SERTİFİKALAR

ISO 9001

ISO 18001

GMP

ISO 14001

ISO 22000



WE EXPORT TO THE WORLD



EXPAND
YOUR WORLD

with

www.egemen-group.com


