FAYDASIÇOK HOLDİNG A.Ş.

Logomuz turuncu ve füme renklerden oluşmaktadır. Turuncu renk başarıyı temsil ederken, füme renk
gücümüzü temsil etmektedir. Logomuzda bulunan “h” harfi holdingimizi temsil ederken, “F” harfinin
yükselen ok şeklinde olması yeni yapılacak yatırımlar ile büyüme arzusunda olduğumuzu temsil
etmektedir. Aynı zamanda “F” harfinin içe doğru olması holdingin kapsayıcı olduğunu göstermektedir.
“Ç” ve “i” harfinde bulunan izler, hem çatı markamız “hasçelik” te hem de bizim üretimimiz olan
markalarda da kullanılarak bütünlük sağlanmıştır.

HASÇELİK San. ve Tic. A.Ş.

Hasçelik şirketimiz alışa gelmiş, verimliliği yüksek bir algı oluşturması sebebi ile mevcut yapısı
korunmuştur.
Logomuz kırmızı ve lacivert renklerden oluşmaktadır. Lacivert renk yıllardır ödün vermediğimiz
güvenilirliğimizi temsil ederken, kırmızı renk ise hiçbir zaman yitirmediğimiz dinamizmimizi ve sıcak
haddelenmiş vasıflı çelik ürünlerimizi temsil etmektedir. Logomuzda bulunan büyük “H” harfi
şirketimizi temsil ederken, harfi oluşturan üç çizgi değerlerimizden dürüstlük, müşteri odaklılık ve
değişime açıklığı temsil eder. Yatay şekilde yer alan bu çizginin zaman zaman kalın veya ince olması
değişen şartlara uyumumuzu ifade ederken, kırmızı zeminin bile üzerinden geçebiliyor olması bizim
müşteri istek ve arzularının her şeyin önünde olduğunun göstergesidir. Bu iç çizgiyle oluşan “H”
harfinin açısı ise müşterilerimize karşı yaklaşımımızı ve alçak gönüllü tutumumuzu sergilemektedir.

Çatı Marka: hasçelik

Turquality Marka Destek Programına dahil olan ve global düşün yerel davran mottosu ile her yerde
çelik grup şirketleri temsil edecek olan çatı markamızdır. Logoda füme ve kırmızı renkler
kullanılmıştır. Füme renk ile markanın gücü vurgulanırken, kırmızı renk ise hiçbir zaman
yitirmediğimiz dinamizmimizi temsil etmektedir. Yeni logoda ince bir yazı fontu, markamızın
müşteriye karşı olan maksimum duyarlılığını temsil etmektedir. Yuvarlak font ile oluşturulan logo
müşteriye karşı esnekliğimizi göstermektedir. Aynı zamanda “ç” ve “i” harflerinde Holding’te olduğu
gibi izler kullanılarak bütünlük sağlanmıştır.

HASÇELİK San. ve Tic. A.Ş.’nin Alt Markaları

Yuvarlak font ile oluşturulan her iki logo da müşteriye karşı esnekliğimizi göstermektedir. Logolarda
kullanılan kırmızı ve lacivert renk bağlı olduğu şirket ile bütünlüklerini temsil etmektedir.

Hasçelik Sanayi Tic. A.Ş. nin ürettiği Hasmil ürünü müşteriler ve sektör nezdinde bilinirliği nedeniyle
Hasmil markası olarak korunmuştur.

Çatlak kontrollü ürünler için Hasprime markası oluşturulmuştur ve logoları değiştirilmiştir.

