İHRACAT ŞAMPİYONU 2018 STRATEJİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

Yurt içi ve yurt dışında gösterdiği faaliyetler ile son yıllarda üst üste ihracat şampiyonu olan WINER
Polimer Kapı ve Pencere Sistemleri çeyrek değerlendirme toplantısı Gaziantep Yılmazoğlu Otel’de
gerçekleşti. Oldukça verimli geçen toplantıda, sektörün ihtiyaçlarına cevap verme ve nihai
tüketiciye daha iyi hizmet sunmak adına gerek yurt içi gerek yurt dışı planlamalar yapıldı.
Yapılan toplantıda ilk çeyrek satış analizleri ve değerlendirmelerinin yanı sıra, 2018 yılı genel hedef ve
stratejileri de konuşuldu. Faaliyet gösterilen bölgelerdeki taleplerin %70’ini hali hazırdaki etkin ve
kurumsal bayi ağı ile eksiksiz bir şekilde karşılayan, %100 yerli sermayeli WINER Polimer Kapı ve
Pencere Sistemleri yeni kurulacak bölge müdürlüklerinin organizasyonu ve bayi ağının
yaygınlaştırılması ile ilgili de düzenlemeler yapılması kararı alındı.
2018 yılı içerisinde muhtemel gelişecek ve her geçen gün değişen sektörün talep ve beklentilerinin
daha iyi karşılanabilmesi ve daha detaylı bir şekilde analiz edilmesi ile ilgili de görüşülen toplantıda,
Ar-Ge ve müşteri memnuniyeti çalışmalarının daha kapsamlı bir şekilde devam etmesi gerektiği
kararlaştırıldı. Faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde, her zaman %100 müşteri memnuniyetini ve bu
alanda sürdürülebilirliği hedefleyen WINER Polimer Kapı ve Pencere Sistemleri, alanındaki liderliğini
önümüzdeki yıllarda da devam ettirmeyi hedefliyor.
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Eryap Grup Yalıtım sektöründe faaliyet gösteren Eryap Grup, 2001 yılından bu yana, 150.000 m2 ‘yi aşan 3
üretim tesisinde; dış cephe kaplama sistemleri, ısı, su, ses ve yangın yalıtım malzemeleri ve polimer kapı pencere sistemleri üretimi gerçekleştirmektedir.

Gaziantep’teki ilk tesisinde, sektörün ilk dış cephe kaplaması üretimini gerçekleştirerek American Siding
markasını sektöre kazandıran Eryap Grup, 2005 yılında İstanbul Silivri’deki ikinci tesisinde Bonus markalı XPS
Ekstrüde Polistiren Isı Yalıtım Levhası üretimine başlamıştır. Daha sağlıklı, uzun ömürlü ve daha güvenli yaşam
alanlarının sağlanabilmesi için ürün portföyünü genişleten Eryap Grup, 2007 yılının son çeyreğinde İstanbul Silivri
tesislerinde Bonus Membran markalı Bitümlü Su Yalıtım Örtülerinin üretimine başlayarak su yalıtım ürünleri
sektöründe de yerini almıştır. 2009 yılı sonunda Bonus Isı Yalıtım Sistemi, 2010 yılında Winer markalı Polimer Kapı
ve Pencere Sistemleri, 2011 yılında Bonus Shingle Çatı Kaplama Malzemesi ve son olarak 2012 yılında doğa dostu
Bonus marka Taş Yünü ürününü pazara kazandırarak sektördeki liderliğini sürdürmektedir.

Eryap Grup, Türkiye’nin 81 ilinde yaygın bayi ağı ile hizmet sunmakta; 25’ten fazla ülkede kurmuş olduğu güçlü
işbirlikleri ile yurt dışında da ürünlerini müşterileri ile buluşturmaktadır.

Gelişen pazar beklentileri ve standartları doğrultusunda yüksek kalitede ürün geliştiren Eryap Grup, faaliyet
gösterdiği tüm sektörlerde ürün – hizmet - yaşam döngüsü sorumluluğu kapsamında doğaya dost, çevresel risk
faktörlerini gözeten, enerji kaynaklarının doğru kullanımını öngören stratejik modelini ileri taşımak için kararlılıkla
çalışmaktadır. Toplam üç tesisinde 450’ye yakın personeli ile sürekli gelişen bir organizasyon olan Eryap Grup,
günümüz dünyasındaki değişimlere ayak uydurabilmek için çalışanlarının gelişimini de ön planda tutan insan
kaynakları yaklaşımına sahiptir. İstihdamı artırmak ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak
amacıyla, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek ve yeni yatırımlar yaparak, kaliteli mal ve hizmet üretme
misyonu ile sektördeki liderliğini devam ettirmektedir.
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