BİZE KIRMIZI ÇOK YAKIŞIYOR…

Eryap Grup markası olan Bonus, “Yalıtımın İyisi” mottosunu her alanda
benimsiyor. Bonus markası ile, ses yalıtımının önemine dair yayınladığı
“Komşu” temalı ilan çalışması, Kristal Elma Gümüş ödülünden sonra, 2018
“Kırmızı” ödülünün de sahibi oldu.
Hürriyet Gazetesi tarafından bu sene 15.’si düzenlenen, alanında en prestijli
işlerin yarıştığı kırmızı ödüllerinde 2018 yılı; “En iyi Konut, İnşaat, İnşaat Yan
Sanayi Reklamı” kategorisindeki ödül, binalardaki ses yalıtımının önemini esprili
bir dille vurguladığı “Komşu” temalı ilanıyla Bonus Yalıtım’ın oldu.
Yalıtım hakkında kamuoyunun bilinçlenmesine yönelik seminer, eğitim,
üniversite ve derneklerle işbirlikleri, eğitim ve konferans sponsorlukları gibi çok
sayıda pazarlama faaliyetinde bulunan Eryap Grup, Bonus markası ile reklam ve
pazarlama alanında ilgi çekici çalışmalarına devam edecek.

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 markalı 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
400’den fazla çalışanı

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.

