ŞİRKETLERDEN HABERLER

Makel bayilerine kampanya araçları
bölgelerinde teslim edildi

Acendis’ten yatırımcılara yurt dışı
finansman desteği

Yıl bazında gerçekleştirdiği başarılı satış kampanyaları ile
sektörde dikkat çeken Makel Şirketler Grubu, yılın ikinci yarısında yaptığı araç kampanyası ile yine göz doldurdu. Ağustos ayında başlayan ve eylül ayı sonuna kadar devam eden
kampanya süresince ana bayi ve bayilere Mercedes’den
Ford binek ve ticari araçlara, Volkswagen’den BMW’ye dek
geniş bir yelpazede araç dağıtımları gerçekleşti. Aralık ayı
içerisinden gerçekleştirilen organizasyonlarda Konya, Adana, Kahramanmaraş, Ankara, Burdur, İzmir, Bursa, Trabzon
ve final olarak İstanbul’da tüm araçların dağıtımları tamamlandı. Toplam 180 aracın ana bayi ve bayilere dağıtıldığı organizasyonlarda kampanyaya katılanlar kendi bölgelerinde
veya en yakın illerde yer alan satış noktalarından araçlarını
teslim aldılar. Teslim bölgelerine katılan Makel yöneticileri
2015 yılının kendileri için verimli geçtiğini belirterek, kampanyaların 2016 yılında da devam edeceğini belirttiler.

20 yıldır Anahtar Teslim Özel Hastane projelerinin medikal çözüm ortağı
olarak faaliyet gösteren Almanya merkezli Acendis firması, Alman Bankaları
ile uzun yıllara varan işbirliği ile yatırımcılara kredi imkanı yaratıyor. Landesbank Baden Württemberg (LBBW) İhracat Finans Direktörü
Volker Baucke, Acendis ile gerçekleştirdikleri işbirliği ile, uzun
vade ve düşük faiz imkanları ile Türkiye’deki yatırımcılara ihracat ve yatırım kredisi verdiklerini belirtti. Acendis’in Finansman
Direktörü Erdoğan Odabaşı ise, Acendis’in Euler Hermes Group ile uzun süredir devam eden işbirliği ile, Türk yatırımcıları
ihracat ve yatırım kredi olanaklarından yaralandırdıklarını belirterek: “Almanya’nın Hannover şehrinde, 1995 yılında kurulan
firmamız, global hastane projelerine anahtar teslim çözümler
sunarken, aynı zamanda, Alman bankalarından sağladığı ihracat ve yatırım kredileri ile, sadece sağlık sektöründe değil,
yatırım yapılan tüm sektörler için fırsat yaratıyor” dedi. Türkiye’deki kredi faiz oranları ile kıyaslandığında yarı yarıya düşük
faiz imkanı sunduklarını belirten Odabaşı, Acendis’in hedefinin
tüm sektörlerde yatırımcılara destek olmak olduğunu belirterek:
“Bugüne kadar hastane yatırımcılarından, enerji sektöründe faaliyet gösteren firmalara kadar, geniş yelpazede finansal modellemeler ile, yatırımcılarımızı Almanya’daki lokal finansörlerin
kredi olanaklarından faydalandırdık” dedi.

Asaş, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge merkezi belgesini aldı
Kurulduğu 1992 yılından beri istikrarlı büyüme trendi yakalayan
ve 2014 yılında İSO 500’de 124. sıraya yükselen Asaş, geleceği
şekillendirmek hedefi ve ülke kalkınmasında inovasyonun öneminin bilinci ile sürdürdüğü çalışmalar sonucu, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge merkezi belgesini almaya hak
kazandı. Ar-Ge çalışmaları kapsamında ürün geliştirme, ürün yenileme, süreç iyileştirme ve geleceğe yönelik hayata değer katacak projeler yürütmeyi planlayan Asaş, sektördeki teknoloji liderliğini sürdürebilmek için Ar-Ge yatırımlarını ve dolayısıyla projeleri
ile başvurduğu patent sayısını da her sene arttırmayı hedefliyor.
Ar-Ge merkezi belgesi ile ilgili değerlendirmesini yapan Asaş Genel Müdürü Bülent Akif Atabay; “3 bin metrekarelik alan üzerinde, tecrübeli mühendis ve teknikerleri ile Ar-Ge merkezini kurmuş
olan firmamız, yenilikçi bakış açısı ile hem günümüz ihtiyaçlarını
en üst seviyede karşılıyor, hem de geleceğin teknolojisini takip
ederek kendisini sürekli geliştiriyor. Teknolojik yatırımlarımız ve
sahip olduğumuz kalite bilinciyle içinde bulunduğumuz sektörlerde, Avrupa’da lider üreticiler arasında yer alan firmamız, Ar-Ge
Merkezi’nde geliştireceği yeni teknolojiler ile de iç ve dış pazarlardaki iddiasını sürdürmeye devam ederek, pazar ve müşteri bakış açısıyla sektöre yön verecek” dedi.
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