TURN-KEY TURKEY
Anahtar Teslimi Sistem Kurulumununda Türkiye
Gıda ambalajı konusunda uzun yılların
deneyimini ve bilgi birikimini günümüze taşıyan
APACK Genel Müdürü Muharrem Demir,
ülkemizdeki turn-key hizmetlerini
değerlendiriyor.

Avrupa ve Amerika pahalı, Çin çok uzak, Beyaz Rusya karışık, Arap Dünyası’ndan savaşlar eksik olmuyor,
Balkanlar istikrarsız, Hindistan sorunlu, Afrika’da ertesi gün ne olacağı belli değil.
Oysa yaşam döngüsü sürüyor, ekonomi devinimde, üretim devam ediyor, ürünler olanca hızı ile
satılıyor/tüketiliyor.
Binyıllardan beri dünyanın en büyük ekonomik köprüsü ise varlığını hala koruyor. Bu ekonomik köprüyü ele
geçirebilmek için ne savaşlar verildi, ne fedakarlıklar yapıldı.
Bu köprü ki Çin ile Avrupa’nın tam ortasında. Doğu ile Batı’yı bağlıyor.
Bu köprü ki Rusya ile Afrika’nın ortasında. Kuzey ile Güney’i bağlıyor.
İleriyi görebilen dünya yatırımcıları çoktan fabrikalarını bu köprü üzerinde yerleştirdiler/konumlandırdılar bile.
Dünyanın siyasi ve ekonomik koşulları bu köprüyü diğer ülkelerden avantajlı kılıyor. Ekonomik yapı diğer
bölgelere göre nispeten istikrarlı, savaş yok, siyasi farklılaşmalardan doğan çatışmalar saman alevi gibi,
piyasaları etkilemiyor. İşçilik Avrupa’ya göre ucuz, Doğu ülkelerine göre kaliteli. Dünyanın her yerine ulaşım
kolaylıkla sağlanabiliyor. Her türlü hammadde elinizin altında. Batı’nın teknolojisi, Doğu’nun sebatkar
çalışkanlığı burada birleşmiş.
Burası Türkiye. Dünyanın Ekonomi Köprüsü.
Hem denizyolu, hem havayolu, hem de karayolu ile ulaşılabilir bir coğrafyadayız.
uluslararası firmanın irtibat bürosu camını açınca tarihi yarımadayı seyrediyor artık.

Dünyadaki pek çok

APACK olarak en büyük hedefimiz İstanbul’u ambalaj ve gıda prosesinde dünyanın merkez üssü haline getirmek.
Bayrağı omuzlamak.
Bunun için hemen hemen bütün altyapıya ve teknik donanıma sahibiz. Eğer kendi içimizde iyi organize olursak,
bizler de bütün dünya ile rekabet edebilir hale geliriz. Devletimizin ülkeyi tanıtmak için harcadığı milyarlarca
dolar sadece bugünü şekillendirir.
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Oysa gıda ve ambalaj her yıl, her ay, her gün ülkemize kazandıracak çok büyük bir katma değerdir. Öyle bir
sektöre hizmet veriyoruz ki, sadece devletin değil, biz üreticilerin ve ürettiklerimizi tüketenlerin de algılarını,
seçiciliklerini arttırmalıyız. Bu artış kalite çıtamızı/anlayışımızı çok yukarılara taşıyacaktır.
Apack olarak bugüne kadar yaptığımız bütün ticari ilişkilerimizde müşterimize önce doğru bilgi sağladık, sonra
ürettiğimiz çözümleri pazarladık. Bugün 4.000 i aşkın yerli, 1.000 i aşkın yabancı sektör temsilcisi ile her gün
iletişim halindeyiz. Temel amacımız bir Gıda-Ambalaj Kültürü oluşturabilmek. Bundan sonra da binlerce yılın
İstanbul’umuzu ambalaj ve gıda işlemenin merkez üssü haline getirmek.
Bütün dünyanın Ambalaj Üssü olabilecek niteliğe sahip ülkemiz herşeyi “anahtar teslim” yapabilecek
malzemeye/çözümlere sahiptir.
Sektördeki tüm paydaşlarımızın kendi çevresinde elinden geldiği ölçüde bu amaç için fikir ve hizmet üretmesi
bizi geleceğe taşıyarak yerimizi sağlamlaştıracaktır.

APACK Ambalaj Makine Sanayi ve Tic.Ltd.Sti.
Ferhatpaşa Mah. 18.Sokak No:36/B 34885 Ataşehir • İstanbul / TÜRKİYE
www.apack.com.tr info@apack.com.tr

