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Şirketimiz
Türkiye’nin en büyük ve kurumsal şirketlerinde, 20 yılı 
aşan yüksek satış ve pazarlama deneyimi ile kazanılmış 
bilgi, beceri ve birikimleri, kırtasiye sektörünün değerli 
ve kıymetli müşterilerine;

En Kaliteliyi
En Uygun Fiyatlarla
En Hızlı Teslimatla ulaştırmak ve 
Kesintisiz, sürdürülebilir hizmet etme düşüncesiyle kurulmuştur.

Yurtiçi-yurtdışı, dünyanın farklı noktalarında en kaliteli tedarikçilerimizden 
aldığımız desteği, kendi gücümüzle birleştirerek, ülkemizin değerli Perakende ve 
Kurumsal Tedarik firmalarına, en iyi, en kaliteli, en karlı ve en hızlı hizmet sunan, 
alternatif çözüm ortağınız olmak temel felsefemizdir.

K U R A L L A R  D E Ğ İ Ş İ YO R



Misyonumuz

Vizyonumuz

ROT markasıyla; Kırtasiye sektöründeki Perakende ve Kurumsal Tedarik 
Firmalarının, ihtiyaç duydukları tüm Ofis gereçlerinin alım noktası olmak ve 
ürünlerimizin çeşitliliğini pazarın taleplerine istinaden sürekli geliştirmek 
ve devamlı olarak fiyat ve kalite cazibesini muhafaza ederek paydaşlarına 
en iyi tedarik alternatifi olmak.

Kırtasiye sektöründe Pazarı ve ihtiyaçları sürekli takip ederek kendimizi 
geliştirmek ve www.rot.com.tr internet sitemiz üzerinden Perakende ve 
Kurumsal Tedarik firması olan Bayilerimizin en cazip tedarik noktası olmak.



Ofislerde kullanılan, hızlı tüketim sarf malzemeleri ana ürün çeşidimizi oluşturacak olup gelişen ihtiyaçlara göre çeşitlilik 
arttırılacaktır.

ROT müşteri, bölge, adet ve kurum ayırt etmeden Bayisi olan herkese aynı fiyatları uygulayarak, tüm Bayileri arasında 
herhangi bir fiyat ayrımı oluşmasına izin vermeyecek şekilde hizmet etmeyi prensip edinmiştir.

ROT’un ürün gamı nedir?

ROT Bayilerini nasıl koruyacak

01

06

Şirketimiz, B2B sistemiyle çalışacaktır. Bayilerimiz üyelik işlemlerinin akabinde kendilerine verilecek özel B2b şifresi ile 
sisteme giriş sağlayacak, istenen ürünler, ödeme ve nakliye tercihleri seçilerek siparişler oluşturulacak, oluşturulan bu 
siparişler hızlıca sevk edilecektir.

lk önce ROT ile tanışıp, B2b şifrenizi almanız gerekmektedir. Bunun için; B2b sayfamızda Bayilik Başvurusu kısmına giriş 
yaparak, Bayilik sözleşmesi için talep edilen bilgilerinizi eksiksiz ve doğru olarak doldurmanız ve üyelik işleminizi sistem 
üzerinden tamamlamanız beklenecektir. Akabinde üyeliğinizin kabul yazısı ve üyelik kullanıcı adı ve şifreniz tarafınıza 
mail ile bildirimi yapılacaktır. Ayrıca tarafınıza mail ile gönderilecek Bayilik sözleşmesinin de kaşelenip, imzalanmasının 
ve tarafımıza orijinalinin kargo ile gönderilmesinden sonra işlemler tamamlanacaktır. Üyelik işlemlerinizin bitip şifrenizi 
aldıktan sonra; ROT’un Bayisi olarak B2b sayfamızdan, mevcut tüm ürünleri, ödeme şekli ve nakliye şekli seçilerek sipariş 
edilmesi yeterli olacaktır. Siparişler tarafımızdan en kısa sürede ve özenle hazırlanarak, nakliye tercihine göre hızla 
Bayisine sevk edilecektir.

• ROT ulusal veya yerel hiçbir zincir market ile çalışmayacaktır.
• ROT  hiçbir büyük veya küçük özel-devlet kurumları ile direkt temas  halinde olmayacaktır. ROT’ a kurumlardan 

direkt talep gelmesi durumunda söz konusu ihale veya talepler bölgedeki ilgili ROT Bayisine yönlendirilecektir.
• ROT’un birinci felsefesi Bayi kanalını korumak ve Bayilerinin iş hacmini yükseltmektir.

• Şirketimiz efektif olarak çalışan, işini iyi bilen tecrübeli asgari kişi sayısıyla çalışmakta olup şirket genel giderlerini 
mümkün olduğunca en düşük seviyelerde tutmaktadır.

• Aracısız, direk çalışma, ürün fiyatları üzerindeki ek yükleri azaltmaktadır.
• Yurt genelinde, değişen bölge ve şehirlerarası mesafeler nedeniyle, Bayilerimize daha kazançlı ticari ortamlar 

oluşturmak ve bölgesel avantajlarını sürdürebilmeleri amacıyla sistemde nakliye hariç fiyatlar verilmektedir. Eğer 
Bayilerimizin tercihi nakliye dahil fiyatlardan faydalanmak olacak ise sistemden bu hizmet de alınabilecektir.

• Fiyatlarımız Bayilerimizin satın alma gücünü kullanma durumuna göre peşin fiyatlara göre uyarlanmıştır. Ayrıca 
farklı Banka kredi kartlarına taksitlendirme komisyonları sistemde anında görülebilecek ve fiyat oluşumları da 
değerlendirmeye sunulacak, Bayilerimizden tercihlerini buna göre yapması istenecektir.

ROT‘un çalışma şekli nedir?

ROT’dan nasıl sipariş verilir?

ROT kimler ile çalışmayacak?

ROT ekonomik fiyatları nasıl oluşturuyor?
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Kurallar Değişiyor!

NEDEN
ROT?



BAYİ BAŞVURU butonuna tıkladıktan sonra açılan sayfada yer alan Bayilik Başvuru Formu'nu eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra 
üyelik işleminizi tamamlayınız. Üyeliğinizin kabul yazısı ve üyelik kullanıcı adı ve şifreniz tarafınıza mail ile bildirimi yapılacaktır. Ayrıca tarafınıza 
mail ile gönderilecek Bayilik sözleşmesinin de kaşelenip, imzalanmasından ve tarafımıza orijinalinin kargo ile gönderilmesinden sonra Bayi Üyelik 
işlemleri tamamlanacaktır.

web sitemizin ( www.rot.com.tr )sağ üst kısmında bulunan BAYİ BAŞVURU butonuna tıklayarak 
ROT B2B Platformu'na giriş yapınız.

ROT
B2B Platformu

lk önce ROT ile tanışıp, B2b şifrenizi almanız gerekmektedir. Bunun için; B2b sayfamızda 
Bayilik Başvurusu kısmına giriş yaparak, Bayilik sözleşmesi için talep edilen bilgilerinizi 
eksiksiz ve doğru olarak doldurmanız ve üyelik işleminizi sistem üzerinden tamamlamanız 
gerekmektedir. 

Akabinde üyeliğinizin kabul yazısı ve üyelik kullanıcı adı ve şifreniz tarafınıza mail ile bildirimi 
yapılacaktır. Ayrıca tarafınıza mail ile gönderilecek Bayilik sözleşmesinin de kaşelenip, 
imzalanmasından ve tarafımıza orijinalinin kargo ile gönderilmesinden sonra işlemler 
tamamlanacaktır. 

Üyelik işlemlerinizin bitip şifrenizi aldıktan sonra; ROT’un Bayisi olarak B2b sayfamızdan, 
mevcut tüm ürünleri, ödeme şekli ve nakliye şekli seçilerek sipariş edilmesi yeterli olacaktır. 
Siparişler tarafımızdan en kısa sürede ve özenle hazırlanarak, nakliye tercihine göre hızla 
Bayisine sevk edilecektir.

Ülkemiz işletmelerinin yakından tanıdığı ticaret modeli 
B2B sayesinde siz değerli müşterilerimize etkin ve en 
hızlı şekilde hizmet verilecektir.

ROT B2B Platformu'na nasıl üye olunur?

1. ROT Bayilik Başvurusu ve B2B şifre talebi.

Üyelik ve Kullanım adımları



Sipariş ekranı

Alışveriş sepeti ekranı 

Ödeme ekranı                

Teslimat ekranı

İncele ve onayla ekranı

Sipariş alındı ekranı Sipariş alındı e-mail   

SSİİPPAARRİİŞŞ  FFOORRMMUU

MMİİRRAA  KKIIRRTTAASSİİYYEE  SSAANN..TTİİCC..AA..ŞŞ..

SSiippaarriişş  TTaarriihhii

SSiippaarriişş  NNoo

22.11.2019
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Ferhatpaşa Mah.Atatürk Cad.

Çatalca / İstanbul

FFAATTUURRAA  AADDRREESSİİ

KKoodd ÜÜrrüünn  AAddıı MMiikkttaarr BBiirriimm
BBrrüütt

FFiiyyaatt

KKaarrggoo

MMaalliiyyeettii

ÖÖddeemmee

MMaalliiyyeettii

MMaalliiyyeettllii

BBrrüütt  FFiiyyaatt
BBrrüütt  ((TTLL))

A2003 Ataş No:3 400 AD 1,000 0,017 0,009 1,026 410,40

ÖÖDDEEMMEE  ŞŞEEKKLLİİ BBrrüütt  TTooppllaamm

KKDDVV

GGeenneell  TTooppllaamm

Banka Havalesi
NNaakklliiyyee  KKoommiissyyoonn  TTuuttaarrıı

ÖÖddeemmee  KKoommiissyyoonn  TTuuttaarrıı

440000,,0000

66,,8800

33,,6600

440000,,0000

447733,,8877

ÜÜRRÜÜNN  TTEESSLLİİMMAATT  AADDRREESSİİ

Ferhatpaşa Mah.Atatürk Cad.

Çatalca / İstanbul

MMİİRRAA  KKIIRRTTAASSİİYYEE  SSAANN..TTİİCC..AA..ŞŞ.. SSiippaarriişş  mmaaiilliinniizzee  iissttiinnaaddeenn  66  ssaaaatt  iiççiinnddee

hhaavvaallee  ggeerrççeekklleeşşmmeemmeessii  dduurruummuunnddaa

ssiippaarriişşiinniizz  iippttaall  eeddiilliirr  !!!!!!

BBAANNKKAA  BBİİLLGGİİLLEERRİİMMİİZZ

Türkiye İş Bankası TR 3300 0640 0000 1127 8046 3190

TR 5800 0100 2175 9023 3855 5001T.C. Ziraat Bankası

BBaannkkaa  hhaavvaalleessii  iillee  yyaappııllaann  aallıışşvveerriişşlleerriinniizzddee,,  iişşlleemmlleerriinniizziinn  ddaahhaa  hhıızzllıı  iilleerrlleeyyeebbiillmmeessii  iiççiinn

llüüttffeenn  ""HHaavvaallee  AAççııkkllaammaa""  aallaannıınnaa  ""SSiippaarriişş  NNuummaarraannıızzıı""  bbeelliirrttiinniizz......

2. ROT B2B Platformu kullanımı

ROT’un Bayisi olarak web sitemizin sağ üst kısmında yer alan B2B GİRİŞ butonuna tıklayarak B2B sayfamızdan, mevcut tüm ürünleri, ödeme şekli 
ve nakliye şekli seçilerek sipariş edilmesi yeterli olacaktır. Siparişler tarafımızdan en kısa sürede ve özenle hazırlanarak, nakliye tercihine göre hızla 
Bayisine sevk edilecektir.

ROT
B2B Platformu



ROT, uzun birikim ve araştırmalar sonucu, 

tüketici tercihlerini göz önünde tutarak ürün 

gamını oluştumuştur. Bu bile tek başına bir 

tercih nedeni olabilirken ROT, her zaman 

tüketici ve bayisi için tüm ürünlerinde fiyat 

performansı en üst seviyedeki ürünleri 

tercih eder.

ROT ürünü neden tercih 
edilir olacak?

Kurallar
Değişiyor!

Ürünlerimiz



D11110 Delgeç
Ev ve ofiste rahatlıkla kullanabileceğiniz 

yüksek kaliteli delgeç.

· Koli içi 96 adet
· Tam metal gövde

· Maksimum 10 sayfa delme kapasitesi
· Kutu içi 1 adet

Ürünlerimiz / Zımba Telleri & DelgeçlerÜrünlerimiz / Zımbalar

Z90224 Tel Zımba
Ev ve ofis kullanımı için uygun 
yüksek kaliteli tel zımba

Z90324 Tel Zımba
Pens tipi krom tel zımba

Z90210 Tel Zımba
Ev ve ofis kullanımı için uygun 
yüksek kaliteli tel zımba

· Koli içi 96 adet.
· Maksimum 30 sayfa (80gr/m2).
· No 24/6 zımba teli kullanımlı.

· Koli içi 36 adet.
· Staple No: 24/6 – 26/6
· Kapasite: 20 Sayfa
· Kutu içi 1 adet

· Koli içi 120 adet.
· Maksimum 20 sayfa (80gr/m2).
· No 10 zımba teli kullanımlı.

Z90100 Tel Zımba (kollu)
Profesyonel arşiv tipi kollu delgeç.

· Koli içi 6 adet.
· Metal gövde.
· Metal iç mekanizma
· Ergonomik dizayn, 30 ila 100 sayfa (80 gr/m2)
· Kaymayı önleyen koruyucu plastik taban,
· No: 23/6 – 23/13
· 100 Sayfa Kapasiteli

T80110 Zımba Teli
Yüksek kalite, galvaniz kaplamalı zımba teli.

· Koli içi 900 adet.
· No:10
· Kutu içi 10×1000 Adet

T80124 Zımba Teli
Yüksek kalite, galvaniz kaplamalı zımba teli.

· Koli içi 480 adet.
· No:24/6.
· Kutu içi 10×1000 Adet.

D11120 Delgeç
Ev ve ofiste rahatlıkla kullanabileceğiniz 
yüksek kaliteli delgeç.

· Koli içi 48 adet
· Tam metal gövde
· El kilidi
· Maksimum 20 sayfa delme kapasitesi
· Kutu içi 1 adet



A20030 Ataş (28mm)
Nikel kaplama, yüksek kaliteli ataş.

· Koli içi 400 adet
· 28mm
· 100 adet ±3

A20050 Ataş (50mm)
Nikel kaplama, yüksek kaliteli ataş.

· Koli içi 168 adet
· 50mm
· 50 adet ±2

A20040 Ataş (33mm)
Nikel kaplama, yüksek kaliteli ataş.

· Koli içi 400 adet
· 33mm

· 80 adet ±3

D11260 Delgeç (Arşiv Tipi)
Profesyonel arşiv tipi delgeç.

· Koli içi 6 adet
· Ayar çubuğuyla istenilen kağıdı rahatlıkla   
   ortalayarak delme işlemi yapılabilir.
· Alüminyum pres döküm
· Maksimum 60 sayfa delme kapasitesi
· Kutu içi 1 adet

Ürünlerimiz / Ataşlar



B60233 Selobant
Yüksek kalite, BOPP yapıştırıcı 
selobant. Dayanıklı, şeffaf, ofis ve 
evinizde kolayca kullanabileceğiniz 
bant.

· Kutu içi 12 adet.
· Koli içi 432 adet.
· 12mm x 33m.

B60266 Selobant
Yüksek kalite, BOPP yapıştırıcı selobant.
Dayanıklı, şeffaf, ofis ve evinizde kolayca 
kullanabileceğiniz bant.

· Kutu içi 12 adet.
· Koli içi 288 adet.
· 12mm x 66m.

P30490 Üçlü Masaüstü Seti
Metal perfore 3’lü masaüstü set

· Koli içi 24 adet
· Kutu içi 1 set ( 1 set not kağıtlığı, kalemlik ve ataşlıktan oluşur. )
· Paslanmaz metal perfore.

· Koli içi 48 adet
· 45mm x 100m

Ürünlerimiz / Bantlar

B60100 
Şeffaf koli bandı

· Koli içi 96 adet
· 45mm x 40m

B60140 
Şeffaf koli bandı

B60210 Selobant
Yüksek kalite, BOPP yapıştırıcı 
selobant. Dayanıklı, şeffaf, 
ofis ve evinizde kolayca 
kullanabileceğiniz bant.

· Kutu içi 48 adet.
· Koli içi 576 adet.
· 12mm x 10m.

Ürünlerimiz / Perforeler

P30390 Üçlü Evrak Rafı 
Kolay kurulan, çekilebilir raflı, 3 katlı 
sürgülü evrak rafı

· Koli içi 12 adet
· Metal fırın boyalı
· Paslanmaz metal perfore
· Demonte
· Kutu içi 1 set



K70220 Makas – Büro Tipi (20cm)
Yüksek performanslı, uzun ömürlü, çelik bıçaklı, büro tipi makas.

· Koli içi 144 adet
· Özel bilenmiş ağızları kağıdı daha iyi kesmeye yarar.
· Kullanım kolaylığı sağlayan ergonomik tutuş.
· 20cm.
· Kutu içi 12 adet.

K70223 Makas – Büro Tipi (23cm)
Yüksek performanslı, uzun ömürlü, çelik bıçaklı, büro tipi makas.

· Koli içi 144 adet
· Özel bilenmiş ağızları kağıdı daha iyi kesmeye yarar.
· Kullanım kolaylığı sağlayan ergonomik tutuş.
· 23cm.
· Kutu içi 12 adet.

• Koli içi 12 adet.
• 12-19-25mm x 66m
• Paslanmaz çelik bıçak
• Kaymayı önleyen latex taban
• Kutu içi 1 adet

K70445 Kolibant Makinası
Yüksek kaliteli, kolay kullanımlı, dayanıklı, 
uzun ömürlü koli bantlama makinasi

• Koli içi 18 adet.
• Fren sistemli
• Bant gerginlik ayarı
• Paslanmaz çelik bıçak
• Kutu içi 1 adet

K70310 Bant Kesici
Ev ve ofis kullanımı için uygun, 
ABS hammadeden üretilen 
yüksek kaliteli bant kesici.

• Koli içi 48 adet.
• 12mm x 10m.
• Paslanmaz çelik bıçak.
• Kaymayı önleyen latex taban.
• Kutu içi 1 adet.

K70366 Bant Kesici
Ev ve ofis kullanımı için uygun, 
ABS hammadeden üretilen yüksek 
kaliteli bant kesici. 

Ürünlerimiz / Kesiciler Ürünlerimiz / Kesiciler

• Koli içi 30 adet.
• 12mm-25mm x 33m
• Paslanmaz çelik bıçak
• Kaymayı önleyen latex taban
• Kutu içi 1 adet

• Koli içi 576 adet.
• No:18.
• 0,50 mm kalınlığında, 18 mm genişliğinde, 7 dilimli bıçak.
• Kullanım sırasında bıçağın yuvada hareket etmesini   
  engelleyen kilit sistemi.
• Dahili bıçak kesme mekanizması.

K70333 Bant Kesici
Ev ve ofis kullanımı için uygun, 
ABS hammadeden üretilen 
yüksek kaliteli bant kesici.

K70118 Maket Bıçağı
Ev ve ofis kullanımı için için 
uygun maket bıçağı.



L10050 Ambalaj lastiği (50gr)
%100 kauçuktan üretilmiş, yüksek esneklikli 
ambalaj lastiği.

L10500 Ambalaj lastiği (500gr)
%100 kauçuktan üretilmiş, yüksek esneklikli 
ambalaj lastiği.

· Koli içi 168 adet.
· 50 gr.

· Koli içi 40 adet.
· 500 gr.
· Boy: 80mm
· Kalınlık: 1.2mm
· Genişlik: 1.4mm

· Koli içi 50 adet.

N15090 Not Kağıdı Tutucu
Masaüstü notlarınızı toparlayan, 
şık tasarımlı plastik tabanlı ürün.

E40300 Evrak Rafı (Mafsallı)
Şeffaf Evrak Rafı (Mafsallı)

· Koli içi 8 adet
· Polystyrene kristal hammaddeden üretilmektedir.
· Hareketli

C12100 Çöp Kovası
10 lt metal çöp kovası

· Koli içi 10 adet
· Alt Çap: 210 mm
· Üst Çap: 260 mm
· Yükseklik: 260 mm

E40100 Evrak Rafı (Tekli)
Standart tekli şeffaf evrak rafı

· Koli içi 10 adet
· Polystyrene kristal hammaddeden üretilmektedir.

· Raf eklenebilme özelliği
· Kutu içi 1 adet

L13104 Laminasyon Filmi (ECO) (A4)
Tüm ciltleme ve laminasyon ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz 
şeffaf, parlak, dayanıklı laminasyon filmi.

· 125 Mikron kalınlığında
· 216 X 303 mm ölçülerinde
· 50 PET* / 75 EVA* özelliklerinde
· Koli ağırlığı 18,06 kg.
· 1 paket ağırlığı 1,76 kg.
· Su geçirmez – Buruşmaz – Tam koruyucu

L13204 Laminasyon Filmi (A4)
Tüm ciltleme ve laminasyon ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz 
şeffaf, parlak, dayanıklı laminasyon filmi.

· 125 Mikron kalınlığında
· 216 X 303 mm ölçülerinde
· 75 PET* / 50 EVA* özelliklerinde
· Koli ağırlığı 19,58 kg.
· 1 paket ağırlığı 1,92 kg.
· Su geçirmez – Buruşmaz – Tam koruyucu

Ürünlerimiz / Laminasyon Filmleri Ürünlerimiz / Tutucular & Plastik Raflar



K50310 
Mavi Highlighter
Hızlı kuruyan, suya ve ışığa 
dayanıklı fosforlu kalem.

· Koli içi 200 adet.
· 6mm uçlu
· Nontoksik – Xylene / Toluen 
içermez

K50330 
Sarı Highlighter
Hızlı kuruyan, suya ve ışığa 
dayanıklı fosforlu kalem.

· Koli içi 200 adet.
· 6mm uçlu
· Nontoksik – Xylene / Toluen 
içermez

K50350 
Yeşil Highlighter
Hızlı kuruyan, suya ve ışığa 
dayanıklı fosforlu kalem.

· Koli içi 200 adet.
· 6mm uçlu
· Nontoksik – Xylene / Toluen 
içermez

K50340 
Oranj Highlighter
Hızlı kuruyan, suya ve ışığa 
dayanıklı fosforlu kalem.

· Koli içi 200 adet.
· 6mm uçlu
· Nontoksik – Xylene / Toluen 
içermez

Ürünlerimiz / Kalemler

K50320 
Pembe Highlighter
Hızlı kuruyan, suya ve ışığa 
dayanıklı fosforlu kalem.

· Koli içi 200 adet.
· 6mm uçlu
· Nontoksik – Xylene / Toluen 
içermez

S14108 
Şerit Silici
Yazı hatalarını taşma 
yapmadan kolayca kapatır.

· Koli içi 96 adet.
· 5 mm x 8 m

Ürünlerimiz / Kalemler

K50110 
Permanent Marker (Mavi)

Her yüzeyde kullanabileceğiniz 
yüksek kalitede, çabuk kuruyan, 

parmanent markerlar.

· Koli içi 288 adet.
· Kesik uç.

· Nontoksik.
· Doldurulabilir.

K50210 
Permanent Marker (Mavi)

Her yüzeyde kullanabileceğiniz 
yüksek kalitede, çabuk kuruyan, 

parmanent markerlar.

· Koli içi 288 adet.
· Yuvarlak uç.

· Nontoksik.
· Doldurulabilir.

K50190 
Permanent Marker (Siyah)

Her yüzeyde kullanabileceğiniz 

yüksek kalitede, çabuk kuruyan, 

parmanent markerlar.

· Koli içi 288 adet.
· Kesik uç.

· Nontoksik.
· Doldurulabilir.

K50290 
Permanent Marker (Siyah)

Her yüzeyde kullanabileceğiniz 

yüksek kalitede, çabuk kuruyan, 

parmanent markerlar.

· Koli içi 288 adet.
· Yuvarlak uç
· Nontoksik.

· Doldurulabilir.
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