AD 48 4 FORMA

10/27/09

3:54 AM

Page 64

GENEL AKSESUAR / GENERAL ACCESSORY

Aksesuara Bol Çeﬂit,
Profesyonel Hizmet
Varied Assortment and
Professional Service to
Accessory

st giyim üreticilerine kon-

sektördeki k›sa geçmiﬂine ra¤men

feksiyon yan sanayi alan›n-

sundu¤u etkin hizmetlerle kendine

da sundu¤u profesyonel

hakl› bir yer edindi. Daha çok ihracat-

hizmetlerle ad›ndan söz ettiren Akka

ç› üst giyim üreticilerine ürün tedarik

Aksesuar, Merter’deki geniﬂ showro-

eden firmam›z, Türkiye’nin birçok ilin-

omunda müﬂteri taleplerini karﬂ›l›yor.

deki müﬂterilerine yönelik faaliyetlerini

Her türlü dar dokuma ürünü, dü¤me,

sürdürüyor.”
Küresel krizle birlikte çeklerde uzayan vadelerin ticari risk oluﬂturdu¤una
dikkat çeken Ak, “Akka Aksesuar, dinamik bir ürün yelpazesiyle sektöre
hizmet veren bir kuruluﬂtur. Metal aksesuardan dü¤meye ve fermuara kadar her türlü ürünü sektörle sunabilecek birikime sahip olan firmam›z,
hammaddesini kendisi temin ederek,
fason imalat yoluyla sektöre kaliteli
dar dokuma ürünleri de sunuyor. Taﬂ,
boncuk ve c›rtbant gibi ürünlerde de
oldukça iddial›y›z. ‹htiyaca göre Uzak
Do¤u ülkelerinden müﬂteri odakl› ithalat da yapabilen firmam›z, ürün devaml›l›¤› ve dayan›kl›l›¤›n›n yan› s›ra,
h›zl› terminleriyle de müﬂteri memnuniyeti sa¤l›yor” diye konuﬂtu. Müﬂteri-

Ü

taﬂ, boncuk, c›rtbant, metal aksesuar
ve fermuarlarla fonksiyonel ve estetik
seçenekler sunan firma, koleksiyonlar› yönlendirebilecek s›rad›ﬂ› aksesuarlarla da sektöre katk›da bulunuyor.
Gelecekte özellikle fermuar alan›nda
üretim yapmay› planlad›klar›n› belirten
firma sahibi Y›ld›r›m Ak, faaliyetleri ve
hedefleri hakk›nda ﬂu bilgileri verdi,
“Akka Aksesuar, sektöre nitelikli ürünler kazand›rmak amac›yla 2008 y›l›nda
kuruldu. Ancak hem iﬂ adam›, hem de
çal›ﬂan olarak önceki deneyimlerimi
de dikkate alacak olursak, sektörde
yaklaﬂ›k 20 y›ll›k bir geçmiﬂim bulunuyor. Halen faaliyetlerini orta¤›m Erkan
Ak ile birlikte yürüttü¤ümüz firmam›z,
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Akka Aksesuar, which is known with
professional services it offers in clothing by-industry field for top wear
manufacturers, satisfies the demands in its large showroom in Istanbul Merter. Y›ld›r›m Ak, owner of
the company, who stated they aim
to manufacture zipper in the following process, told our magazine
about their activities and aims as follows, “Akka Aksesuar was established to supply high-quality accessories to the sector in 2008 in Istanbul.
But I have nearly a 20-year experience in the sector within this business.
Our company, which we direct with
my partner Erkan Ak, mostly works
with exporter top wear manufacturers. We offer every kind of zippers,
metal accessories, buttons, beads,
fastener tapes and stones to our
customer. We supply narrow weaving products by means of custom
manufacturing. Also we can realize
customer focused importation according to the demands. We aim to
increase our importation potential in
the following process. Also manufacturing zippers in the future is our
most important aim.”

lerine s›ra d›ﬂ› ve tasar›ml› ürünler sunmay› prensip edindiklerini vurgulayan
firma sahibi, “Akka Aksesuar olarak
sektörde yeni ancak yükseliﬂ gösteren firmalar aras›nda yer al›yoruz.
Önümüzdeki süreçte ithalat potansiyelimizi art›rarak sektöre yenilikler kazand›rmak amac›nday›z. ‹leriki süreçte fermuar imalat› yapabilmek hedeflerimiz aras›nda yer al›yor” dedi.

