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      ERYAP GRUP MOTİVASYON TOPLANTISI 

 

Türkiye’de inşaat ve yalıtım sektöründe lider markaların üreticisi olan Eryap Grup, yarım asırlık 

sanayici kimliği, yapı sektöründeki üretim tecrübesi, genç ve dinamik kadrosu ile gücüne güç 

katmaya devam ediyor.  

 

Eryap Grup satış ve pazarlama departmanlarına yönelik olarak düzenlediği “Motivasyon ve 

Değerlendirme Toplantısı” Antalya Spice Hotel’de gerçekleştirildi. 2018 ilk 3 ay değerlendirmesinin 

yapıldığı, sonraki dönem hedef ve stratejilerinin konuşulduğu toplantıda motivasyonu artırmaya 

yönelik olarak paintball, futbol takım oyunları ve tavla turnuvaları da düzenlendi. Eryap Grup CEO’su 

Emrullah Eruslu ve Yönetim Kurulu Üyesi Selim Eruslu’nun açılış konuşması ile başlayan toplantı ve 

motivasyon programı 2 gece 3 gün sürdü. Katılan tüm ekiplerin stres attığı programın kapanış 

konuşmasında, toplantılarla beraber planlanan bu tür aktivitelerin çalışanlar arasındaki bağları 

kuvvetlendirip daha verimli çalışma ortamı sunduğunu belirterek, aynı zamanda çalışanların kuruma 

olan bağlılığını arttırıp daha motive bir şekilde iş yapıldığı aktarıldı. 

 

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. Bünyesinde 

Bonus Yalıtım, American Siding ve Winer gibi büyük ve alanında öncü olmuş markaları barındıran 

Eryap Grup, yalıtım sektörüne deki trendlere, yatırımları ile de ekonomiye katkı sağlamaktadır.  
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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|Pan 

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|Focus Membran markalı Bitümlü Su Yalıtım Örtülerinin 

üretimine başlayarak su yalıtım ürünleri sektöründe de yerini almıştır. 2009 yılı sonunda Bonus|Manto Isı 

Yalıtım Sistemi, 2010 yılında Winer markalı Polimer Kapı ve Pencere Sistemleri, 2011 yılında Bonus|Focus 

Shingle Çatı Kaplama Malzemesi ve son olarak 2012 yılında doğa dostu Bonus|Wooler 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’e 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. 

 


