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     Trend-O bir  Ay Tekstil markasıdır.  Sektörde 
20 yıllık tecrübeye ve güvene sahip olan Ay Tekstil 
baskı ve süblime baskı üretimi yapmaktadır.  Ailenin 
yeni üyesi olan Trend-O tüm karizmasıyla kendini çabuk
 kabullendirerek, okul ve mezuniyet kıyafetleri,  kulüp,
dernek, çeşitli etkinlik ve takımlara, özel tasarım tekstil ve 
aksesuar ürünleri üretmektedir. 

      Her şey bir hayal kurmayla başladı. Şimdi biz hayalleri 
yakalıyor onları üretiyoruz. Bildiğimiz işi yapıyoruz, yaptığımız işi 
seviyoruz. Kendimize sürekli sorular soruyoruz. Öğrenciler ne 
giyerse mutlu olur? Okul yönetimi öğrencilerini nasıl görmek ister? Veli çocuğuna giydirdiği ve satın aldığı ürünlerden ne bekler? 
İşte bunlar bizim anahtar sorularımız. 

     Biz, öğrenci-veli-okul üçgenini mutlu, sağlıklı, kaliteli ve tabi ki de trend ürünler üreterek hayallerine ve amaçlarına yardımcı 
oluyoruz.
     Özel okulların kurumsal kimliğinin dışına çıkmadan hem okulun hem de öğrencilerin gözüne ve ruhuna hitap ediyoruz. Öğ-
rencinin güne başlarken renkli, modern, rahat, şık ve sağlıklı kıyafetler ile renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkisini kullanarak 
okul hayatına rahat adapte olmasını sağlıyoruz. 
     Klişeleşmiş, ruhu olmayan kıyafetleri çöpe attık. Enerjik, renkli tasarım ve modernliğin birleştiği son moda okul kıyafetleri yap-
tık. En trend, en iddalı, en sevilen, en çok takip edilen en enerjik ürünleri biz tasarlıyor, biz üretiyoruz. 
     Siparişi ilk aldığımız andan itibaren çalıştığımız her okul bizim için değerli, özel ve önemlidir.
Hayallerinizdeki okul kıyafetini Trend-O’ da bulmayı vaat ediyoruz. 
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DEĞERLERİMİZ...

KALİTE

GÜVEN

ZAMAN

BAŞARI

SÜREKLİLİK

MUTLULUK

Kavramsal olarak 
bırakmadık, somut-
laştırdık.

Kalitemizi güvenceniz 
yaptık.

Zamana verdiğimiz 
değer başarımızı 
belirler.

Başarınız,başarımızdır.
Aynı gemideyiz.

Devamlılık esastır.

Hayal ettiğiniz son.
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      STİL, deneyim ve kültürün karışımından oluşur, bir karizması vardır. 
Kıyafetleriniz okulunuzun aynasıdır. Her okulun, her öğrencinin bir
 duruşu ve kendini mutlu hissettiği tarzı vardır.
       Stiliniz, sahip olduğunuz en değerli ve en yararlı varlık
 duruşunuzdur. Her zaman stil  modadan daha önemlidir. 
Size hitap ediyoruz. Her kuruma ayrı bir marka gözüyle 
bakıp değer katıyoruz.
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mezuniyet
Kıyafetleri

      Her sabah gün doğarken kalkmak, kışın soğukta titre-
mek, yazın güneşte terlemek, birbiri ardına gelen sınavlara 
hazırlanmak ne de zor geliyordu. Mezun olduktan sonra okul 
yıllarının değerini bilmek, anımsamak, hatıralarınıza katkıda 
bulunmak için Trend-O hizmetinizde.
     Mezun olmanın coşkusu ve burukluğunu yaşarken güzel 
yıllarınızı anımsayacağınız size özel tasarımlarla Mezuniyet 
tişört, sweatshirt, atkı, kupa bardak, anahtarlık, yüzük, kep 
ve cübbe gibi aksesuarlarınızı tasarlıyor ve üretiyoruz.
       Okul hayatınızın her anında olduğu gibi mezun olduğu-
nuz yıllarda da Trend-O yine yanınızda.

.
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stiliniz

hangisi?
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GEN�CS�IN...

enerjiksin...

Hak edersin...
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ÜRETİMİMİZ...
   Size hitap ediyoruz. Her kuruma 
ayrı bir marka gözüyle bakıp de-
ğer katıyoruz.
Üretimimizin kurum bünyesinde 
olması tüm detaylara hakim ol-
mamızı sağlıyor. Çalıştığımız her 
okula ayrı bir  marka ve stil çalış-
ması yapıyor, kumaştan baskıya, 
nakıştan aksesuara tek tek öze-
nerek sağlıklı ürünler üretiyoruz.
Ürünlerimizi okullara özel beden 
etiket, karton etiket , yıkama tali-
matı ve barkodları ile satışa sunu-
yoruz. 
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Referanslarımız
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Trend-O  bir  AY TEKSTİL markasıdır.
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