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Kurumsal Hizmetler

Firmaların kurumsal değer ve prensiplerini analiz ederek onların beklentileri 
doğrultusunda planlı, kaliteli, çözüm odaklı ve enerjik bir şekilde 

hareket etmekteyiz. Bu sayede kazandığımız referanslarla yurt içi ve 
yurt dışı bir çok etkinliğin kusursuz bir şekilde planlanması ve

 başarıyla gerçekleşmesini sağlayarak süregelen
 işbirlikleri oluşturmaktayız.

Kiralama Hizmetleri

Davet, açılış, temel atma, fabrika açılış, lansman vb. çeşitli 
etkinlik ve organizasyonlarınız

için takım ekipmanlara ihtiyaç duyabilirsiniz.
Erkan Yüksel Organizasyon olarak geniş ve kaliteli

ekipman yelpazemizle ekipman kiralama 
hizmetleri veriyoruz.
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- Açılış Organizasyonları
- Temel atma töreni
- Miting ve Kongre Organizasyonu
- Spor Müsabaka Organizasyonu
- Konser Organizasyonu
- Ramazan Etkinlikleri
- Şirket Pikniği
- Yılbaşı Etkinliği
- Fuar Organizasyonu
- Lansman

erkanyukselorganizasyon.com



erkanyukselorganizasyon.com

CATERING HİZMETLERİ

Erkan Yüksel Organizasyon CATERING hizmeti olarak; uzun yıllar 
görev tapmış tecrübeli aşçılarımızla hijyenik bir ortamda A kalite

 ürünlerle üretilmiş olan yemeklerimizi görsel şov ile 
sunmaktayız.  Genç dinamik ve sizinle aynı lisanı 

konuşan müşteri koordinatörlerimizle istikrarlı bir şekilde sunumlar 
hazırlayıp sunarak büyümekte.

-  Kokteyl Organizasyon                                   - Yemek Organizasyon
- Barbekü İkramları                                            - Kahvaltı Brunch İkramları
- Co�e Break İkramları                                      -  Medikal Öğle Yemekleri
- Lunch Box Kumanyalar                                  - Gala Yemekleri
- Ramazan Kumanyaları                                   - Yıl Sonu Etkinlikleri Yemekleri
- BBQ Ve Piknik Yemekleri                                - Set Menü Yemekleri

 ERKAN YÜKSEL ORGANİZASYON ÇÖZÜM ORTAĞIDIR.MAJOR CATERİNG
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PİKNİK 
ORGANİZASYONU

FUAR STANDICOFFE BREAKKAHVALTI/BRUNCHKOKTEYL
ORGANİZASYON

LUNCBOX
 KUMANYALAR

Bize vereceğiniz co�e break
ikramlarını konseptinizin içeriğine 

göre şık ve konforlu olarak 
yapmaktayız. Resmi toplantılar

için gerekli olan hassasiyeti ve özeni
gösterir iken şık toplantılar için
gereken gösterişi yapmaktayız.

Yaptığımız bütün işlerde sevgimizi
katarak saygı ve disiplin içerisinde 

çalışmaktayız.

Yıllara dayanan tecrübelerimiz ile
hizmet odaklı çalışma anlayışı 

ve  profesyonel ekibiyle fuar
organizasyonunuzdaki en büyük

destekçiniz olacağımızdan kesinlikle
kuşkunuz olmasın. Organizasyon 
boyunca en ince ayrıntısını dahi 

atlamadan özenle çalışan ekibimiz
fuar süresince eksiksiz bir şekilde

hizmet vermeye devam edecektir.

Güler yüzlü çalışanları,
birbirinden özel lezzetleri 
ile tecrübeli ve çalışkan bir 

Catering �rmasından hizmet 
almayı kim istemez ki? 

İşte biz Major Catering olarak 
etkinliklerinizde veya özel 

organizasyonlarınızda kahvaltı 
ve brunch ikramlarımız ile 

misa�rlerinize bambaşka lezzetler 
sunmaya devam ediyoruz. 

 Major Catering olarak kahvaltı ve 
brunch ikramlarımız ile mükemmel 

lezzetleri davetlilerinize 
sunmaktan çekinmiyoruz.

Barbekü organizasyonları 
lezzetli olduğu kadar 

eğlenceli de geçmektedir. 
Yakınlarınızın ve sevdiklerinizin 

hem eğlenip hem de lezzetli 
ikramlıklar yemesi için istediğiniz 

her an sizlere yardımcı olmak
 için yanınızdayız.  Sevdiğiniz 

bu etkinliklerde yorulmamanız 
için gerekli olan bütün işleri 
yapmaktayız. Firma olarak 

biftekten tavuğa, kuzu şişten 
sucuğa, köfteden tavuk kanatına, 
külbastı gibi bütün ikramlıkların 
pişirilmesi işinive servis işlerini 

yapmaktayız.

Lunchbox kumanya 
hizmetimiz diğer adı ile 

paket sistemi hizmetimiz 
ile sizlere büyük kolaylıklar 

ve kaliteli hizmetler sunmaktayız.
 Müşterilerimizin pratik ve 

ekonomik hizmetler alarak daha 
rahat etmelerini sağlamaktayız.

 Yapacağınız davetlerde, 
pikniklerde, toplantılarınızda,

 seyahatlerinizde, iş gezilerinizde 
sizlereverdiğimiz bu güzel 

hizmetlerden yararlanıp daha 
kaliteli ve güzel sunumlar

 yapabilirsiniz.

Firma olarak kokteyl organizasyon
 �rmaları arasında çok özel bir yere 

sahibiz. Firmamız misa�rlerinize
 en leziz yiyecek ve içecekleri

 tattırmak için hizmet vermeye 
devam ediyor. Organizasyon 

kokteyl masalarımızda 
misa�rlerinize ikram edeceğiniz 

birbirindenözel menülerimiz 
bulunuyor. Misa�rleriniz 

davetinizde unutamayacağı 
lezzetler ile karşılaşacak.

 Biz de verdiğimiz bu hizmetin 
gururunu yaşamaya devam 

edeceğiz.
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Mangal hizmetini sadece 
piknik organizasyonlarınızda değil

 aynı zamanda yapacağınız bir
 kutlamada, partilerde, festivallerde 
ve dışarlarda yapılacak olan diğer 

organizasyonlarınızda da bu hizmetten 
yararlanabilirsiniz. Sizlerde 
organizasyonunuza katılan 

konuklarınıza lezzetli bir mangal 
ikramında  bulunmak ve onlara güzel 

bir organizasyon yaşamasını 
sağlamak istiyorsanız Major Caterıng 

ile çalışabilirsiniz.

BARBEQUE

Açık büfe yemek organizasyonları
 içinde  barındırdığı geniş ürün

 yelpazesi ile farklı damak tatlarına 
uyum sağlamanın ve  görsel zenginliğin 
sunulabildiği bir yemek düzeni şeklidir. 

 Yemekli organizasyonlar arasında 
en çok tercih edilen açık büfe yemek 

hizmeti, set menü gibi oturmalı düzene
 sahiptir. Bununla birlikte menüde yer alan 
ürünler açık büfe olarak sunulmakta olup 
misa�rler dilediği gibi damak zevklerine

 uygun  ikramları seçebilmektedirler.  

AÇIK BÜFE

MAJOR CATERİNG
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Markanızın ve kurumunuzun
sosyal medyadaki yüzünün önemini 

biliyor, sizler için web sitesi oluşturuyor,
sosyal medya yönetiminizi yapıyoruz.

Sosyal medya için
içerik üretiyor, yönetimini yapıyoruz.

Gerekli medya planlamasını hizmetinize
sunuyor, bunun dışında internet reklamları

akıllı form, e-kart hizmeti sağlıyoruz

Kurumunuz için genel ve 
sektörel yayınlar hazırlıyor;

dergi, gazete, katalog, bülten,
kitap ve rehberlerinizin 

tasarım ve baskısını 
yapıyoruz.

Basın Bülteni veya daveti mi
yazılması gerekiyor?

Sizler için basın ilişkilerinizi yürütüyor
basın bülteni, basın daveti, 

basın dosyası
haber bülteni/editoryal/ropörtaj

hazırlıyoruz.
Tüm bunların yazılı ve görsel takibini
yapıyor, basın ilişkilerinizi koordine

ediyoruz.

Uluslararası ve ulusal olarak
düzenlediğimiz

 fuarlara her gün yenisini ekliyor,
teknik hizmet, bilgi bankası oluşturma

 ve düzenleme sağlıyoruz .
Stantlarınızın tasarımını dekorasyonunu

ve montajını yapıyor,
host-hostes, temizlik ve güvenlik 

için gerekli personel hizmeti 
sunuyoruz

SOSYAL
MEDYA MARKETING

FUARCILIK MEETINGYAYINCILIK

Ürün ve işletmeniz için en iyi
stratejiyi geliştiriyor, satış 

geliştirme yapıyor, pazarlama
planınızı hazırlıyoruz.

Siz kahvenizi yudumlarken
biz doğrudan pazarlama yapıyor

ve sizler için sponsorluk,
promosyon malzemeleri

ve merchandising
sağlıyoruz.

Günden güne genişlettiğimiz 
organizasyon portföyümüzle

şenlik ve festivaller düzenliyor, temel 
atma, açılış, ödül törenleri, kuruluş

ve yıl dönümü kutlamaları yapıyoruz.
Özel gece-günler, kültür sanat ve

spor etkinlikleri organize ediyor bunun 
yanında protokol hizmeti, LCV

takibi, teknik malzeme ve personel
desteği hizmetleri sunuyoruz.

Sektörde yeni misiniz veya 
kurumsal kimliğinizi mi değiştirmek

istiyorsunuz?
Sizin için kurumsal kimlik oluşturuyor
kurum adı, marka adı, amblem, logo

logotype ve gerekli  tüm yazılı
dokümanları oluşturuyoruz. Karakter
yaratıyor,  indoor/outdoor çalışmaları 

yapıyor, billboard, megalight, a�ş
araç giydirme stand ve fuar 

panellerinizin tasarımlarını yapıyor
hizmetinize sunuyoruz.

ORGANİZASYON CREATIVE

Yıllardır edindiğimiz tecrübemizle
sizlere toplantı hizmeti

sağlıyor, tanıtım toplantıları
bayi lansmanları, teşvik

turizmi organizasyonları seminer
ve kongreler yapyoruz.

Tüm bunları yaparken yardımcı
hizmetleri; konaklama, ulaşım

personel ve teknik ekipman
desteğini unutmuyoruz.




