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HAKKIMIZDA
Yüksek İç Mimar ve Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Timuçin Muratalan tarafından 2004 yılında
kurulmuş olan T7 Tasarım, kuruluşundan bu yana reklam ve dekorasyon alanında önemli
çalışmalar gerçekleştirmiştir. 
Kurumsal ve bireysel alanlarda müşterilerine hizmet veren T7 Tasarım; farklı, dinamik,
modern, güncel ve çarpıcı tasarımlarıyla sektöre farklılık katmaktadır.  

BİZ KİMİZ?
Tasarım ve Reklam Dekorasyon sektöründeki gelişmeleri takip etmek ve bu gelişmelere katkıda
bulunmayı hedeeyen tecrübeli ve dinamik bir ekibiz. 
Güncellik, devamlılık ve hizmet alanlarımızı geliştirmeye yönelik büyümeyi hedeeyen şirket
politikamız ile sektörde sahip olduğumuz konumumuzu, tecrübelerimiz ve yenilikçi bakış
açımız ile ileriye taşımayı hedeemekteyiz.

Amacımız; dürüstlükten ve kaliteden ödün vermeden, dünya standartlarında gelişen
tasarım ve teknolojileri kullanarak, alışılmışın dışında kaliteli ve çarpıcı
projeler üreterek tüm mimari ve tasarım alanlarında müşterilerimizin güvenine
layık hizmetler sunmak ve böylece müşteri memnuniyetini azami düzeyde sağlamaktır.

NEDEN BİZ?
T7 Tasarım olarak bizler; hedef kitleye uygun, arzu edilen etkiyi yaratmak için gerekli olan
tüm tasarımları gerçekleştiriyoruz. 

Çünkü;
·M imari ve iç mimari tasarımın, marka iletişiminin şekillendirilmesinde kritik bir öneme sahip olduğunu bilen,
·A raştırma & analiz, strateji geliştirme ve bütünsel tasarım metodlarını kullanarak tasarımlarını en üst seviyeye ulaştıran,
·İ ş performansını olumlu etkileyecek, fark yaratan deneyimler tasarlayan,
·H ayatınızı kolaylaştıran tasarımları yaratan bir ekibiz. 

TASARIMIN KEYFİ, MEKANIN GİZEMİ

İşimiz sadece tasarlamak değil, mekana işlevsellik katmaktır.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Cafe - Restaurant
Otel, rezidans, showroom ve ticari mekanlar olmak üzere tasarım, projelendirme ve uygulama hizmetleri sunulmaktadır. 

Mağaza - Perakende
Kurumsal kimliğe uygun farklı konseptlerde, tasarım ve uygulamalar gerçekleştirilmektedir.

Kozmetik - Medikal
Os tasarım ve proje uygulama olmak üzere tasarımdan uygulamaya kadar pek çok alanı kapsayan detaylı çalışmalar yapılmaktadır. 

Otel - Rezidans
Alışveriş merkezlerinde, mağaza içindeki tüm alanlarda, dört tarafı açık, duvar tipi ve özel 
satış noktaları tasarlanmakta ve uygulanmaktadır.

Kiosk - Free Shop
Suntalama veya mdf malzemeler kullanılan kurumsal kimliğe uygun stand tasarlanmaktadır.

Os Tasarım
Ahşap, metal ve karma olmak üzere çeşitli materyallerden hazırlanan, farklı ve satış odaklı ürün teşhir stantlarını tasarlayıp
imalatlarını yapılmaktadır.

Fuar Standı
Ürün, model ve tüm tasarımların bilgisayar ortamında hazırlanmakta, sanal ortam ile gerçek ortam
arasında bir araya getirilmekte ve mimari görselleştirilmeler iç ve dış mimari olmak üzere uygulanmaktadır.

Tasarım - Proje - Uygulama...



Fuar Standı
Müşterilerimizin, suntalama veya mdf malzemeler kullanılan kurumsal kimliğe uygun

tasarımdan anahtar teslim olarak yapmaktayız.

Fuar Standı



SLIMWELL
FUAR STANDI

Tasarım - Proje - Uygulama

İSTANBUL-LütKırdar 10-13-Mart 2016

27 Güzellik ve Bakım Saç Kozmetik ve Parfümeri Fuarı





TELESET
FUAR STANDI

Tasarım - Proje - Uygulama

9. ULUSLARARASI İSTANBUL MOBİLYA FUARI

29 Ocak - 2 Şubat  Fuar standı  Teleset Mobilya





MONTEL
FUAR STANDI

Tasarım - Proje

24-29 Ocak İSTANBUL MOBİLYA FUARI

CNR Fuar Merkezi İSTANBUL - 2015







LERONA
FUAR STANDI

Tasarım - Proje - Uygulama

Furniture İstanbul – İstanbul Mobilya Fuarı

CNR EXPO Yeşilköy, İSTANBUL CNR Fuar Merkezi  7-12 Kasım 2017







BURSA KEBAP EVİ
FUAR STANDI

Tasarım - Proje

CNR EXPO Yeşilköy, İSTANBUL CNR Fuar Merkezi   2016
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