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Asaş, İstanbul Yapı Fuarı’nda Yerini Aldı
sistemleri, kompozit panel, panjur, bayrak
ve aydınlatma direkleri olmak üzere tüm
ürün gruplarını tanıttı.

K

urulduğu 1992 yılından beri istikrarlı büyüme trendi ile Türkiye’de
ISO 500’de yer alan, aynı zamanda
Avrupa’daki lider üreticilerden biri olan Asaş,
İstanbul Yapı Fuarı’na katıldı. 21-25 Nisan
2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen fuarda Asaş, alüminyum ve PVC pencere kapı

Türkiye’de ISO 500’de ve Avrupa’da lider üreticiler arasında yer alan Asaş, 21-25 Nisan
2015 tarihleri arasında düzenlenen İstanbul
Yapı Fuarı’na katıldı. Kendi lamellerinin ve
kompozit panellerinin hammaddesini kendi
bünyesinde üretmesi ile sektörde fark yaratan Asaş, fuarda, Rescara mimari sistemler,
Naturalbond kompozit paneller, Aludes
bayrak ve aydınlatma direkleri, Asaşpen
PVC pencere sistemleri ve Naturoll panjur
sistemlerini tanıttı. Özel olarak geliştirilmiş
uygulama sayesinde akıllı telefonlardan da

kumanda edilebilen panjur sistemleri fuarın
ilgili odağı oldu.
İnşaat, otomotiv ve ambalaj başta olmak
üzere birçok sektöre hizmet vermenin yanı
sıra, Asaş, 2014 yılında üretime geçen yassı
mamuller tesislerinde kendi kompozit panel
ve lamellerini kendisi üreterek ürünlerinin
tüm kalite süreçlerini de denetleyebilmektedir. Müşteri sadakati, teknik uzmanlık ve
çalışan motivasyonunun birleşimini temel
alan bir yönetim ve bakış açısına sahip olan
ve yaklaşık 80 ülkeye ihracat gerçekleştiren
Asaş, Türkiye’de de İstanbul Yapı Fuarı’nda
tüketicilerle buluştu ve tanıtımını gerçekleştirdiği ürünleri sayesinde büyük ilgi ile
karşılaştı.

Asas Took Its Place In The Construction Fair Turkeybuild
Asas is a constantly raising company which was found in 1992 and has attended to Istanbul Construction
Fair Turkeybuild on April, 2015. Asas has presented its wide range of products to the attenders.

Hekim Yapı A.Ş. 10. Bayi Toplantısı’nı Gerçekleştirdi

H

ekim Yapı A.Ş. gerçekleştirdiği yatırım
ve kapsamlı girişimleri ile Avrupa’nın
ve ülkemizin en gelişmiş Sandviç Panel
üretim hatlarından birine sahip olacak
Hekim Yapı A.Ş.’nin 10. bayi toplantısı, 5-8 Mart
2015 tarihleri arasında Merit Royal Premium /
Girne, Kıbrıs’ta gerçekleşti. Hekim Yapı A.Ş. 10.
bayi toplantısında, yurt içi ve yurt dışından gelen
değerli bayilerinin katılımları ile 170’e yakın konuğunu ağırladı. Hekim Yapı A.Ş. her yıl bir üst seviyeye taşıdığı bayi toplantısında, bu yıl da yenilikler
ve yatırımlar konuşuldu. Hekim Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Dr. Öner Hekim konuşmasında,
ülke ekonomisine katma değer sağlayacak yatırımların devamının olacağını aktararak, istihdam

artışından bahsetti. İş ve güç birliğinin önemini
vurgulayarak, birlikten doğan güç ile hareket ettiklerini belirtti. Hekim Yapı A.Ş. Genel Koordinatörü M. Fatih Ulusoy, 2006 yılında başlayan ilk bayi
toplantısından bu güne kadar birlik ve beraberlik
ile dolu geçen yılların bundan sonra da aynı heyecan ve güzellikler ile geçmesi dileklerinde bulunarak başladığı konuşmasında 2014 yılında 20
milyon dolar yatırım ile 3. HekimBoard üretim
tesisini devreye aldıklarını açıklayarak, yeni tesis ile
birlikte 125.000 metreküp fibercement üretim kapasitesine ulaştıklarını aktardı. Tesisin getirdiği ek
kapasiteyi de öngördüklerini ifade ederek, 2015
yılında HekimBoard cirosunu yüzde 30 artırmayı
hedeflediklerini belirtti. Yılın üçüncü yarısında
ise; üretim kapasitesi ile pazardaki etkinliğinin be-

lirgin bir şekilde artacağını aktararak, Hekim Yapı
A.Ş. Hendek Entegre Tesislerine yeni bir yatırım ile
yılın 2. yarısında Poliüretan Dolgulu Sandviç Panel
tesisinin devreye alınacağını müjdesini verdi. HekimPor markalı EPS üretimlerinde ise 2015 yılı içerisinde pazar payını ciddi oranda arttırmayı planlayarak, yeni bir yatırım kararı aldıklarını belirtti.

10 th Dealers Meeting by Hekim Yapi Inc.
10 th Dealers Meeting by Hekim Yapi Inc. took place at Merit Royal Premuim Girne, Cyprus between
5-8 March 2015. Hekim Yapi Inc. hosted approximately 170 guests came both from in and outside of Turkey.
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