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K

urulduğu günden itibaren sürekli büyüme trendi içerisinde
olan UNIMAK, bizi yüreklendiren, gücümüze güç katan
değerli müşterileri ile büyümeye
devam ediyor.
Bu kapsamda UNIMAK üzerinde çalışmakta olduğu UNIMAK NORTH
AMERICA projesinde satış, showroom, depo, ofisler ve toplantı odalarından oluşan idari bina iç mimari çalışmaları ve tadilatlarının bütün aşamalarını tamamladı.

UNIMAK altı yıl önce başladığı Amerika Kıtasında pazar arama faaliyetle-
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Dünya ticaretinin ve pek çok teknolojinin kaynağı olan bu ülkede ‘’Made

in Türkiye’’ damgalı makinelerimizi
satmakla kalmadık, bölgede yaptığımız yatırımlarla ihracatımızı artırarak ülkemiz ekonomisine katkı yaptık. Sektörel cari açığımızın kapanmasına katkı verdik. Böylece, geleceğe yönelik önemli projelerinin de
alt yapısını kurduk.
Bilgi birikimimiz ve sektörel tecrübemizi birleştirerek son 5 yıldır üzerinde çalıştığımız UNIMAK NORTH AMERICA artık açılış için (Grand Opening)
günler sayıyor. Açılış esnasında mühendis ve teknisyen ekibimiz hazır
bulunacak ve showroomda bulunan
tüm makineler çalışır vaziyette tutulacak olup davetli müşterilerimize
demo yapılacaktır.
UNIMAK GRUP ŞİRKETLERİ olarak iş
yatırımlarımızı daima büyüterek
uluslararası pazarda global bir aktör olmayı hedefledik. Bugün bu hedeflere ulaşmış olmanın haklı
gururunu tüm UNIMAK dostlarıyla
paylaşıyoruz.
Hep söylediğimiz gibi “Closer than
you think... ! “ yani global müşterilerimize fiziksel olarak da artık
“Çok daha yakınız... ! “.



UNIMAK Yön. Kur. Başkanı

rini, bu bölgede öncelikle pazar payını artırmak ve sonrasında satış sonrası destek, teknik servis ve yedek
parça tedariği gibi konularda felsefi
olarak olduğu gibi, fiziki olarak da yatırımcının yanında olmak için 5 yıl önce aldığı yatırım kararı kapsamında
Kanada’nın Ontario eyaleti Toronto
2
şehrinde satın aldığı 2 bin m kapalı
alanı bulunan depo, showroom ve
satış ofisi amaçlı gayri menkulün
proje, tadilat ve dekorasyon işlemlerini tamamladı. Yine bu kapsamda
UNIMAK’ın üretim gamında bulunan;
Flat Laminasyon Hatları, Kapı Üretim
Hatları, Yükleme ve İstifleme Sistemleri, Profil Sarma Makineleri,
Folyo Dilimleme Makineleri ve daha
birçok makine ve ekipmandan oluşan
toplam on konteyner dolusu makine
ve ekipmanın sevkiyatı yapılmış olup
UNIMAK NORTH AMERICA stoklarına
girmiş durumdadır. Yine bu kapsamda Amerika’nın Michigan eyaletinde
2
bin m depolama alanı kiralanmış
olup bu bölge için üretilen makineler
sevkiyata hazırlanmıştır.

140

