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PUTZMEİSTER, HADIMKÖY MERKEZ
SERVİS’ TEN SONRA
TÜRKİYE‘ DE İKİNCİ KEZ KENDİ
SERVİSİNİ İZMİR’ DE AÇTI
Putzmeister seminerlerine 7 Mayıs Çarşamba
günü, İzmir Balçova'daki Wyndham-Özdilek
Otel'de devam edildi.
İzmir ve Ege Bölgesi'nde faaliyet gösteren
firma yetkililerinin katıldığı seminerde, sektörel
bilgiler verildi ve yeni nesil Putzmeister beton
pompalarının avantajları anlatıldı, ayrıca
Putzmeister satış sonrası hizmetler hakkında
bilgiler verildi.
Oteldeki konuşmaların ardından, Putzmeister‘
in İzmir'de açtığı kendisine ait Ege Bölge
Servisi'nde makine başında detaylı bir sunum
yapıldı.

KALİTEYİ ARTIRMAK İÇİN
KENDİ SERVİSİMİZ…
Açılışta kısa bir konuşma yapan Genel Müdür Ali Bilgiç,
bölgede yetersiz kalan yetkili servisi feshederek
müşterilere daha hızlı ve ilk elden hizmet vermek için
Putzmeister‘ in İzmir’ de kendi servisini açtığını söyledi
ve umarım bundan sonra da daha önce olduğu gibi
Putzmeister hizmet kalitesi ile işbirliğimize devam
ederiz” dedi.

Genel Müdür Ali Bilgiç
açılış konuşmasında…

Bilgiç ayrıca; İzmir ve Ege Bölge servisi, Muğla'dan
Çanakkale'ye kadar yedi ilimizi kapsıyor. Bu bölgede
300'e yakın beton pompamız olduğunu biliyoruz ve bu
makinelerin hepsine de hizmet vermek istiyoruz.
Son iki yılda makinelerimiz yeni nesil olarak A'dan Z'ye
kadar yenilendi. Şu anda regülasyonlara daha uygun,
yakıt tasarrufu sağlayan, olması gerektiği kadar hafif,
teknolojik olarak diğerlerinden önemli farkları bulunan
makineleri imal etmekteyiz. Çerkezköy'deki fabrikamızda
hem yurtiçi hem de yurtdışı için mobil ve sabit beton
pompaları üretiyoruz.” ifadesinde bulundu.

Ali Bilgiç ve
İzmir ve Ege Bölgesi Servis
Sorumlusu Şeref Tosun

PUTZMEİSTER İZMİR SERVİSİ AÇILIŞI HAKKINDA
MÜŞTERİ YORUMLARI
Hamur Kireç- Akın Peker
İşletme Müdürü:
“Çalışma alanımız hazır sıva. İzmir'de bu işi ilk yapan TSE'li
firmayız. Bir 36'lik bir de 24'lük Putzmeister beton pompamız
var. Bir tane daha santral kuruyoruz, yeni bir makine alımı
yapacağız. Putzmeister'in bu konudaki engin deneyimini
biliyoruz. Dolayısıyla bu tarafa yöneliyoruz.”

Batıbeton - Kubilay Erenci
Uzundere Hazır Beton Şefi:
“Hem çimento hem hazır beton, bunun yanı sıra bir grup
olduğumuz için liman işletmesi, enerji toptan satışı ve üretimiyle
ilgiliyiz. Bu dönemde her şey maliyete bakıyor, makinenin
bakımı, satış sonrası servisi, bunların hepsini göz önünde
bulundurunca aklımıza Putzmeister geliyor.”

PUTZMEİSTER İZMİR SERVİSİ AÇILIŞI HAKKINDA
MÜŞTERİ YORUMLARI
Çimbeton- Ender Gürpınar
Bakım şefi:
“Ege Bölgesi'nde 13 beton santraliyle hizmet vermekteyiz.
37 m’den 47 m’ye kadar modellerde Putzmeister mobil beton
pompalarımız var. Son dönemde Putzmeister'den yeni bir sabit
beton pompası aldık. Beton sektöründe en önemli unsurlardan
biri satış sonrası hizmetler. Putzmeister da bu alanda güçlü
olduğu için ilk tercih edilen marka oluyor.”

Dere Beton - Doğan Ümit Mete
Malzeme Bilimi Mühendisi - Tesis Şefi:
“2004’ten beri beton sektöründeyiz.Taşeronlarla çalışıyoruz ama
hepsi Putzmeister kullanıyor. Satış sonrası hizmetlerde zaten
dünyaca kendini kanıtlamış bir firma. 38 m erişimden 47 m’ye
kadar tüm pompalarımız Putzmeister. Her malzemeye uyum
sağladığı için pompalamada hiç sıkıntı yaşamadık.”

PUTZMEİSTER İZMİR SERVİSİ AÇILIŞI HAKKINDA
MÜŞTERİ YORUMLARI
Varol Beton - Yücel Düvenci
Teknik Müdür:
“İstanbul'da ve İzmir'de faaliyet gösteriyoruz ve 13 beton
santralimiz, 8 taş ocağımız, bir haddehanemiz var. 27 tane
beton pompamız var ve bunlardan 19'u Putzmeister. Satış
sonrası hizmetlerden memnunuz, yedek parçaya istediğimiz
zaman ulaşabiliyoruz. Diğer markalarda yaşadığımız
sıkıntıları Putzmeister'de yaşamıyoruz.”

Akçansa Çimento - Engin Özcan
Menemen ve Aliağa Tesisi İşletme Şefi:
“Bölgede 8 tesisimiz, 20'ye yakın pompamız mevcut ve
hepsi Putzmeister. Putzmeister'le uzun yıllara dayanan bir
işbirliğimiz var. Sektörün lideri olması, servis ve yedek parça
imkanlarının geniş olması açısından tercih ediyoruz.”
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