“Hedefimiz sadece büyümek değil, Global bir marka olmaktır.“

Ligna 2019, UNIMAK MÜHENDİSLİK
için buluşma noktası oldu
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noktası olan bu fuarda 1000’in üzerindeki ziyaretten 300’e yakın adedi sıcak görüşmeye dönerek fuar
sonrası gerek telefon gerek ziyaret veya mail ile olmak üzere takiplerimiz devam etmektedir. Bu fuarla birlikte sıcak satış olarak, Hindistan, Romanya, Türkiye olmak üzere çeşitli profil kaplama ve folyo
dilimleme makineleri bunlara ek
olarak Kaliforniya’ya laminasyon
hattı satışı gerçekleşmiş, üretime
başlanmıştır. Bu anlamda ülkemizi
en iyi şekilde temsil ettiğimizi,
müşteri memnuniyeti ve ürünlerimizdeki kaliteyi ön planda tutarak
hedeflerimizi daima büyüttüğümüzü yurtdışına yapmış olduğumuz
ihracatlarımızla göstermekteyiz.
Tamder Tüm ağaç işleme Makinecileri Derneği ile organize bir şekilde
katıldığımız bu önemli uluslararası
fuarda Derneğimiz adına da tüm

üyelerimiz gibi bizler de fuardan
memnun ayrılıyoruz. Dünya Ahşap
işleme makineleri pazarında Pazar
payımız her yıl daha da artıyor ve
açık vermeyen bir sektör oluyoruz.
Kalite ve teknolojimizi geliştirdikçe
de ihracatçı ülkeler listesinde üst
sıralara çıkacağımıza inanıyoruz.
Ligna Hannover Fuarımızda Türkiye’nin Almanya Başkonsolosluğumuz adına Sn. Banu Malaman’ın
standımıza olan ziyaretleri bizleri
onurlandırdı Unimak standında Almanya-Türkiye ilişkiler ve ticareti
hakkında yaptığımız sohbet oldukça
verimli geçti. Bu arada Tamder Gn
Başkanı sn, Nizamettin Coşkun
Tamder ve Türk ahşap işleme makineleri sektörünün dünü ve bugün
geldiği nokta hakkında detaylı bilgiler paylaştı, Üyelerimizin detaylı
bilgilerinin yer aldığı 2019 Tamder
kurumsal katoloğu veridi .
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NIMAK Mühendislik Hizmetleri olarak ağaç işleme makineleri sektöründe 2011 yılından
beri katıldığımız Almanya’nın Hannover şehrinde 2 yılda bir gerçekleşen LIGNA fuarına gelişen ve artan taleplerimiz doğrultusunda daha fazla ürünümüzü sunmak ve ziyaretçilerimize daha verimli olmak
adına daha güçlü bir kadro ve
önemli yeniliklerle katıldık. Stant
alanımızı bir önceki seneye göre
%45 oranında büyüttük. Satış ekibi
olarak büyük bir titizlikle hazırlandığımız LIGNA fuarı, beklentilerin
üzerinde yoğun ilgiyle bizleri karşıladı. 1000’in üzerinde dünyanın çeşitli ülkelerinden ziyaretçiler ağırladık, geçen senelere oranla Hindistan, Romanya ve Amerika bölgelerinden olan firmaların ziyaretleri daha fazlaydı. Uluslararası
müşteri ve bayilerimizin buluşma
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