ŞİRKETLERDEN HABERLER
Ege Vitriﬁye’ye
bir tasarım ödülü daha

İntema - Suadiye Bilgili mağazası
açıldı

Son yıllarda yurt içi ve yurt dışında kalite ve tasarıma verdiği değerle büyüyen önemli seramik sağlık gereçleri markası Ege Vitriﬁye, Catamaran serisiyle banyo kategorisinde
2018 Avrupa Ürün Tasarım Ödülü’ne (European Product
Design Award) layık görüldü. İtalyan tasarımcı Claudio Papa
tarafından Ege Vitriﬁye’ye özel tasarlanan ve Ege Vitriﬁye
tasarım ekibince hayata geçirilen bu özel seri, iki klozet, iki
lavabo ve bir pisuar olmak üzere, toplamda 5 parça üründen
oluşuyor. Denizden ilham alınarak yorumlanan her bir ürün
sahip olduğu konsepti banyolara taşıyor. Ege Vitriﬁye Genel
Müdürü Merter Savaş: “Ege Vitriﬁye olarak bir defa daha Avrupa Ürün Tasarım Ödülü’nü almanın gururunu yaşıyoruz.
Geçtiğimiz sene Avrupa Ürün Tasarım Ödülünü Finikia serimiz ile almış, ﬁrma olarak dünya standartlarında tasarım
kabiliyetimizi göstermiştik. Bu sene de başvurumuzu yaptığımız Catamaran serimiz ile ikinci defa aynı ödüle layık görüldük” diye belirtti.

Mutfaktaki anlara değer katan İntema, Suadiye’de 400 metrekare alanda yeni İntema Suadiye yetkili satış noktası ile hizmet vermeye başladı. Eczacıbaşı Yapı Grubu’nun kalitesi ve
güvencesiyle hizmet veren İntema, Türkiye’nin ilk modüler mutfak markası konumunda bulunuyor. Yenilikçi ve modern çizgisi,
kaliteli ürün ve yakın hizmet anlayışıyla kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mutfaklar sunan İntema, İstanbul
Anadolu Yakası’nın en canlı, hareketli ve zengin sosyal imkanlar sunan bölgesi Suadiye’de varlığını güçlendiriyor. Bağdat
Caddesi ile Anadolu Yakası’nın diğer noktalarına yakınlığı ve
merkezi konumu ile öne çıkacak olan mağazada; İntema’nın
modern Türk tasarımlarının yanı sıra Berloni’nin İtalyan tarzına
ve estetiğine sahip mutfak mobilya ve cihazlarının satışı yapılacak. Akılcı, estetik ve fonksiyonel ürünleri ile sektöre yeni bir
vizyon getiren İntema, 2015 yılından bu yana Berloni markasının Türkiye dağıtımını gerçekleştiriyor. İntema Suadiye Bilgili
yetkili satış noktasının açılışında konuşan İntema Yaşam Genel
Müdürü Emre Eczacıbaşı, işbirlikçilerinin elini güçlendirecek çözümler ve ürünler sunmayı amaçladıklarının altını çizdi.

ASAŞ, ihracatın metalik yıldızı oldu
ASAŞ, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) tarafından düzenlenen İhracatın Metalik Yıldızları Ödül
Töreni’nde 2 ödül birden aldı. Raﬄes İstanbul Otel’de gerçekleştirilen tören, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, Türkiye İhracatçılar Meclisi
Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan ve T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Volkan Ağar’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Bu sene 8.’si düzenlenen
törende ASAŞ, Alüminyum Çubuk ve Proﬁller kategorisinde 1.lik,
Alüminyum Sac, Levha ve Folyo kategorisinde 2.lik ödülünü aldı.
İstikrarlı yükselişini sürdürerek geçtiğimiz yıl İSO 500 listesinde 79.
sırada bulunan ASAŞ, son 15 yılda her yıl yüzden 25’in üzerinde büyüme gösteriyor. 2018’de reel olarak yüzde 25 büyümeyi
hedeﬂeyen şirket, 5 yıl içinde Türkiye’de sanayi şirketleri içinde ISO 500’de ilk 25 sanayi kuruluşu içinde olmayı hedeﬂiyor.
ASAŞ’ın 680 bin metrekare alan üzerine kurulu 300 bin metrekare kapalı alana sahip üretim tesislerinde 2 bin 300 kişiyi
istihdam ediliyor. Stratejik yatırımlarıyla teknolojisini ve teknik alt yapısını geliştiren ﬁrma; kurduğu sektördeki ilk Ar-Ge merkezi ile havacılık, uzay, otomotiv ve raylı sistemler sektörlerinin nitelikli ürün ihtiyaçlarına uygun olarak müşterilerine proje,
tasarım ve eğitim desteği de sağlıyor. Yer aldığı nitelikli projelerle yurt dışına da açılan ASAŞ; Avrupa Birliği tarafından desteklenen Horizon 2020 kapsamındaki Shift to Rail programı kapsamında Türkiye’den ilk defa Mat4Rail projesi ile AB’den hibe
almaya hak kazanan ﬁrma oldu. Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi’nin (CERN) iki ihalesini birden kazanarak, alüminyum
sektöründe CERN’e ürün verebilen ilk tedarikçi olan ASAŞ; yeni dönemde de dijitalleşme projelerine ağırlık vererek güçlü bir
dönüşüm için hazırlıklarını sürdürüyor.
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