
We pioneer motion

Sahte ürünü birlikte durduralım!
Doğru fotoğraf ile hızlı tespit!



• İPUCU 1 Kameranızı yakın çekim (makro) moduna ayarlayınız.  
 Bu mod, yazı gibi küçük ayrıntılara odaklanabilmenizi  
 ve yakından fotoğraf çekebilmenizi sağlayacaktır.

• İPUCU 2 Yansıma mı var? Lütfen flaşı kapatınız!

Ürünlerinizin sahte olduğunu düşündüren herhangi bir neden mi var? Lütfen söz  
konusu ürünlerin fotoğrafını çekin! Schaeffler Marka Koruma Ekibi, fotoğraflarınızı 
inceleyerek ürünlerin sahte olup olmadığı konusunda sizleri bilgilendirecektir.

Bu broşürde ürünlerin sahte ve orijinallerinin fotoğrafları yer almaktadır. Ancak bu 
fotoğraflar sahte ya da orijinal ürünleri ayırt etmeniz için referans olarak alınmama-
lıdır. Broşürdeki fotoğraflar, sahte ürünü daha hızlı tespit edebilmemiz için istenilen 
standartları taşıyan fotoğrafların nasıl çekileceğini göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

İşte size iki ipucu:

Doğru fotoğraf = Sahte ürünün hızlı tespiti



Ambalaj – Genel fotoğraflar

Ambalaj fotoğrafı, ambalajın içi ve yan tarafları ile birlikte tüm etiket ve etiketlerin 
konumlarını da kapsamalıdır.



Etiketler ve özel işaretler ayrı ayrı yakın çekim fotoğraflanmalı, tüm ayrıntılar ve  
etiketler açık bir biçimde okunabilir olmalıdır. 

Etiketler – Ayrıntılar



Ürün – Genel 

Ürünün farklı açılardan genel fotoğrafları çekilmelidir.



Ürün etiketleri

Ürün etiketleri (yeri, sırası ve boyutu) açık biçimde görünebilir ve okunabilir olmalıdır.



Yayınlar, belgeler, yayın ekleri 

Teslimat makbuzu, fatura, sertifika veya kupon gibi belgelerin de sahteleri üretilebilir. 
Lütfen bu belgelerin fotoğraflarını da iletiniz.



Herhangi bir şüphe duymanız halinde, lütfen 
aşağıdaki e-posta adresini kullanarak eli-
nizdeki bilgileri ve fotoğrafları bize iletiniz:
piracy@schaeffler.com

Schaeffler Marka Koruma Ekibi olarak desteğiniz için teşekkür ederiz.
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Bu broşür, sahte şüphesi taşıyan durumlarda bizim açımızdan önemli olabilecek bilgilere 
genel bir bakış sunmaktadır. Sahte ürün tespitinde her ayrıntının büyük önemi olduğun-
dan, diğer ufak ayrıntıları fark etmeniz halinde lütfen bunları da bize bildiriniz. Belirsizlik 
olan durumlarda, daha ayrıntılı inceleme için ürünü göndermenizi de talep edebiliriz.

Fotoğraflar hazır mı? İşte bir sonraki adım


