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Unimak Mühendislik,
IWF -Atlanta 2018’den başarıyla döndü

A

merika’nın Georgia Eyaleti
Atlanta şehrinde 2 yılda bir
gerçekleşen, bölgenin en
önemli fuarı sayılan IWF Atlanta
Mobilya malzemeleri ve Ahşap işleme Makineleri fuarı 22-26 Ağustos 2018 tarihleri arasında Georgia World Congress Center ‘da
gerçekleşti.
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yor, gerek sermaye gerekse öngörü ve sabrınızla bu süreci doğru yönetebilirseniz sonuçları da o denli
tatmin edici olur. Biz sadece Amerika pazarı için değil hemen her konuda bu titizliğimizi ve özeni gösteriyoruz. Gerek ülke olarak gerekse
de firmamız olarak boşa harcayacak paramız yok, Bu nedenle de
teknolojinin her gün kendini yenilediği, kalite ve satış sorumluluklarının da o denli geliştiği, haliyle de
alıcıların tercihlerini yaparken kılı
kırk yardığı bu uluslararası global
pazarda iyi olmak zorundasınız. Bunun normları da bellidir zaten. Biz
kuruluşumuz itibarıyla bir mühendislik firmasıyız, firmamızın kurucusu Sn Nizamettin Çoşkun titiz ve
disiplinli bir mühendis olduğu gibi
yılların imalatçısıdır. Firmamızın
yenilikçi yüzünde bu bilgi birikimi ile
hep uluslararası global bir aktör
olmayı hedefledik. Bu gün bu hedeflere adım adım yaklaştığımız
için çok mutluyuz. Türk firmalarının her alandaki başarısı ülkemizin
başarısıdır. Bizler de kendi sektörümüzde ülkemizi bu bilinç ve gururla temsil ediyoruz.’’ dedi.
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Dünya çapında önemli Ahşap işleme Makine sanayisi makinecilerin
de katıldığı bu fuarda Makine bölümünde son yıllarda sadece Türkiye’de değil Avrupa’da ve dünyanın
pek çok yerinde katıldığı fuarlar ve
gerçekleştirdiği ihracatıyla haklı
bir gururu hak eden Unimak Mühendislik Hizmetleri firması, IWFATLANTA fuarında da Ülkemizi ve
markasını başarıyla temsil etti.
Amerika gibi dünya ticaretinin ve
pek çok teknolojinin kaynağı bir ülkede makinelerini satmakla kalmadı, burada kurduğu bayilik sistemiyle geleceğe yönelik önemli
projelerinin de alt yapısını kurdu.
Gerek bu girişimleri gerekse de fuarda sergilediği performansıyla
bir Türk firması olarak gurur kaynağımız oldu.

Ürünleri oldukça ilgi gören ve diğer
makine imalatçıları tarafından da
takip edilen Unimak Mühendislik
Hizmetleri, fuar süresince dünyanın çeşitli ülkelerinden misafirler
ağırlayarak kendini okyanus ötesinde de kanıtlamış oldu. Gerek
teknoloji, gerek fiyat politikasıyla
kendi dalında dünyada sayılı rakiplerinden öne geçmeyi başararak
Kuzey ve Güney Amerika’daki etkisini her yıl daha da arttırıyor. 2016
yılında gerçekleşen IWF-Atlanta
fuarına da katılan Unimak Mühendislik Hizmetleri, geçtiğimiz yıla
göre yaklaşık 2 kat büyüttüğü
standında daha fazla makine sergileyip daha verimli görüşmeler
gerçekleştirerek bunun talep büyümesi de yarattığını belirterek,
bu kararı almaktan memnun olduklarını belirttiler. Konu ile ilgili
açıklama yapan firmanın uluslararası ilişkilerinden sorumlu Duygu
Coşkun…. ‘Bu fuara gerçekten
önem verdik ve aylar süren detaylı
hazırlıklarımızı yaptık, Amerika zor
ama büyük bir pazar. Pazarı ve ilişkileri doğru kavramak iş ve çözüm
ortaklarınızı belirlemek zaman alı-
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