AD 59 5 FORMA

6/28/11

1:04 PM

Page 1

FERMUAR / ZIPPER

Akka Aksesuar

Etkinli¤ini Art›racak

H

az›r giyim üreticilerine sundu¤u kaliteli ürünlerle sektörün geliflen firmalar› aras›nda
yer alan Akka Aksesuar, faaliyetlerini Merter’deki ma¤azas›nda sürdürüyor. Küresel kriz dönemini pazarlama ve ulaflt›rma birimlerine yapt›¤›
yat›r›mlarla aflan firma, müflterilerine
sundu¤u fermuar, dar dokuma, dü¤me ve çeflitli aksesuarlardaki katma

zarlama ve ulaflt›rma ekiplerini geniflleterek, piyasadaki etkinli¤ini art›ran firmam›z, ‹stanbul d›fl›nda Trabzon, Adana ve Mersin’deki ihracatç›
haz›r giyim üreticilerinin de taleplerini de karfl›l›yor.”
2010 y›l›nda sektörün ortalama bir
performans izledi¤ini ifade eden Ak,
ürün yelpazeleri ile ilgili olarak da
flunlar› söyledi, “Akka Aksesuar, sek-

de yapm›fl oldu¤umuz yat›r›mlar›
önümüzdeki süreçte de art›raca¤›z.
Artan yat›r›mlarla birlikte müflteri
portföyümüzü de geniflletmek de bizim için tafl›yor. Müflterilerimizin kar
marjlar›n› art›rmak amac›yla Uzak
Do¤u Ülkeleri’nden kaliteli aksesuarlar da ithal etmek planlar›m›z aras›nda yer al›yor.”

Akka Aksesuar Increases
Activity

Akka Aksesuar Firma Kurucusu Y›ld›r›m Ak

de¤er boyutuyla dikkat çekiyor.
Önümüzdeki süreçte ithalata bafllayarak, sektörde daha etkin hale geleceklerini kaydeden firma sahibi
Y›ld›r›m Ak, son dönemlerdeki faaliyetleri hakk›nda flu bilgileri verdi,
“Konfeksiyon yan sanayi sektörün
dinamik temsilcileri aras›nda yer
alan Akka Aksesuar, sektörde katma de¤er üreten bir anlay›fl›yla hizmetlerini sürdürüyor. Kuruluflu tüm
dünya ekonomisini sarsan küresel
kriz dönemine denk gelen firmam›z,
deneyimli ekibiyle bu dönemde çok
baflar›l› bir performans sergiledi. Pa-
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töre moda ürünler sunmay› prensip
edinmifl bir kurulufltur. Fermuar baflta olmak üzere, dü¤me ve dar dokuma ürünlerinde s›rad›fl› ve katma de¤erli alternatifler sunan firmam›z, tecrübesiyle müflteri beklentilerini en iyi
flekilde analiz ediyor. Müflteri talepleri do¤rultusunda dolayl› aksesuar ithalat› da yapan Akka Aksesuar, vual
kumafllar alan›nda da müflterilerine
hizmet veriyor.” Y›ld›r›m Ak hedeflerini ise flöyle anlatt›, “Akka Aksesuar
olarak gerek ürün kalitemiz ve fiyat
politikam›zla sektörde istikrarl› bir
çizgi izliyoruz. Küresel kriz dönemin-

AKSESUAR DÜNYASI EYLÜL 2010

Akka Aksesuar, which is one of the
developing companies with the accessories it offers to leading exporter
companies, continues its activities in
its office in Istanbul Merter. Y›ld›r›m
Ak, a partner of the company, who
stated they plan to increase their
market activity by beginning importation in the following process, told
our magazine about their activities
and aims as follows, “Akka Aksesuar
which is one of the dynamic companies of clothing side industry sector,
continues business with a added-value understanding in the sector. Our
company, which establishment coincided with the beginning of global
crisis, increased its market activity
by expanding its marketing and
transportation departments. Akka
Aksesuar, which has zippers, narrow
weaving products and buttons in its
range of products, took offering fashionable accessories to the sector as
a principle. Our firm, which can realize indirect importation from Far East
Countries, also offers good samples
to the sector in voile fabrics. In the
following process, we plan to increase their market activity by beginning
direct importation.”

