Giindem

mızla katılımcı olarak
yei alacağız. Bu fuarın en büyük özelli-

için uzun soluklu bir çalışma performansına sahip. Sayın Zekeriya

ği her ülkeden katı-

Acar'dan şirketlerine ait küçük bir

, lımın gerçekleş-

mesi.

Ayrıca

dünyanın pro-

, mosyon

anlattı:

"Acar Grup olarak promosyon
sektöründe ürünlerimizi şimdilik 1 4
ülkeye ihraç etmekteyiz. İl<i yıl içindeki hedefimiz gelişen ürün grubumuz ve pazarlama ağımız sayesin-

de üretim kapasitemizi

ihracatta

şimdiki %30'luk orandan Vo7O e
taşımak. Kendimizi tanıtmak ama-

cı ile her sene yuıldışındaki mer-

"Acar bir aile şirketi olarak

1980

lu'nda küçük bir mücellithane ile

önemli

başlayan serüvenimiz daha sonra

fuarı. Hazır-

tipo dizgi ve baskı matbaası ile

lıklarımız şu an 2004 yılı için çıkardığımız yeni ürün grubu ve marka-

1985 yılına kadar ge|di. Bu tarihte

mız ile uluslararası firmalarla reka-

bet etmek amacında gerçekleşmekte. Şu an 3 üikede bayilikler
oluşturduk. İleriye yönelik bu bayii

ağımızı daha da genişletmek için
çalışmalarımız ve görüşmelerimiz
devam ediyor."

Türkiye'nin önde gelen baskı ve
mücellit tesislerine sahip olduğunu
ve sektöründe lider olduğunu söy-

riyoruz. 2003 yılındaki ilk fuanmız

lediğimiz Acar'ın bu özellikleri kök-

Frankfurt'taki PAPERWORLD. Bu

lü bir geçmişe sahip

olmasına

fuarda 6. hallde 63 m2 lik standı-

bağlı, Çıkışı ani değil de yavaş ya-

katı l ım

BA§tAYAil sERUUEil

yılında kuruldu.

lar gerçekleşti-

kez iuarlara

cAGAtOGtu,İlItAKı MÜGEtLıTHANEDE

sektörü için
ıy ses getirecek.

meyeceğiçok belli olan Acar, ihracatları ve yurtdışı tanıtımlarını da

Ve

tarihçe istedik; şöyle özetledi:

kırtasiye
en

kullanışh ııe

vaş ve sindirerek gerçekleştirdiği

İlk

olarak Cağaloğ-

Mac'ların çıkması ile tipo baskıyı
sona erdirip ofset baskıya geçtik.
Matbaacı|ık konusunda belli bir
,1992
yımesafe katettikten sonra
lında promosyon şirketini kurduk.
Aldığımız yeni makinalar ve iş potansiyelimiz yerimizi daha da büyütme zorunluluğunu getirdi. 1996

yılında Haramidere'de inşaatına
başlattığımız fabrikamza 1998 yılında makinalarımızı yenileyerek
taşındık ve şu an 5 bin m2 kapalı
alana sahip tesisimizde 120 kişilik
uzman personelimiz ile hizmet veriyorıJz."

Entegre bir tesise sahip olan Acar'ün tam teşekküllü
mücellithanesi ile seri üretim yapıyor.
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