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ERYAP, YILIN YATIRIMI ÖDÜLÜ’NÜ 

36.YAPI FUARI FUARI’NDA ALIYOR! 

2012 yılında kurulan Wooler taşyünü üretim tesisi ile “Yılın Yatırımı” ödülünün sahibi olan 

Eryap,  ödülünü İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 24-28 Nisan 2013 tarihleri 

arasında düzenlenen 36.Yapı Fuarı Turkey Build İstanbul Fuarı’nda “2012 Yalıtım Sektörü 

Başarı Ödülleri töreninde” alıyor. 

 

American Siding, Bonuspan, Focus Membran, Bonusmax, Winer ve Focus Shingle gibi lider 

markaları Türkiye pazarına kazandıran Eryap, İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 

24-28 Nisan 2013 tarihleri arasında düzenlenen 36.Yapı Fuarı Turkey Build İstanbul 

Fuarı’nda da yeni ürünü Wooler ile birlikte  inşaat ve yalıtım sektörünün gelişimine yön 

veren lider markalarını sektörle buluşturdu. 

 

Yapı Fuarı’nda sektör profesyonelleri ile bir araya gelmekten ve Yılın Yatırımı Ödülü’nü 

almaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Eryap CEO’su Emrullah Eruslu, “Yapı Fuarı, 

Türk yapı sektörünün ve bölgenin en büyük fuarı olma özelliği taşıyor. Fuar özellikle son 

yıllarda tüm üreticiler için bir hazırlık, portföy yenileme, yeni ürünleri sezona hazırlamak için 

bir fırsat da yarattı. Yılın Yatırımı ödülünü almamız tesadüfi değildir, yoğun çalışma ve 

çabalarımızın sonucudur. Sektör temsilcileri, dev yatırımımız olan Sakarya, Hendek’te 

60.000m2’lik alanda 120 Milyon TL yatırımla kurduğumuz Eryap taş yünü tesisinde ürettiğimiz 

Wooler taş yünü ürünümüzün kullanım yerleri ve ürün özellikli hakkında fuarda detaylı bilgi 

bulabilecekler. American Siding, Bonuspan, Focus Membran, Bonusmax, Winer, Focus 

Shingle gibi yalıtım ve inşaat sektörünün lider markalarını da fuarda sergiliyoruz.” dedi.  

 

“Fuarda Kentsel Dönüşüm ve Enerji Tasarrufu Tartışılacak” 

 

Eruslu şöyle devam etti:”Bizler inovasyonumuzla ve geliştirdiğimiz ürünleri fark yaratırken, 

fuarlarda yalıtımdaki lider markalarımızı müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Kentsel 

dönüşüm ve enerji tasarrufu konularının merkeze oturduğu günümüzde yalıtım sektörünün 

önemi gün geçtikçe artıyor. Bizler de yalıtım sektörü olarak enerji tasarrufuna yönelik 

inovatif ürünler konusunda çalışmalarımızı hızlandırdık. Yalnızca Türkiye’de yer alan 16 

milyon binaya yapılacak yalıtım enerjide 10 milyar dolarlık tasarruf ortaya çıkarıyor. Bu konu 

fuarın da ana gündem maddelerinden birini oluşturuyor.”  

 

 

 

http://www.er-yap.com.tr/tr/markalar/american-siding_22.html
http://www.er-yap.com.tr/tr/markalar/bonuspan_23.html
http://www.er-yap.com.tr/tr/markalar/focus-membran_24.html
http://www.er-yap.com.tr/tr/markalar/bonus-max_25.html
http://www.er-yap.com.tr/tr/markalar/winer_26.html
http://www.er-yap.com.tr/tr/markalar/focus-shingle_27.html
http://www.er-yap.com.tr/tr/markalar/focus-shingle_27.html

