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Tekno Takım A.Ş. Satış ve Pazarlama Müdürü Cem Gülen

tekno takım

“İNTERNET SİTEMİZ
YENİLENDİ”

Tekno Takım A.Ş. Satış ve Pazarlama Müdürü Cem Gülen ile
gerçekleştirdiğimiz görüşmede internet sitelerinin yenilendiğini tüm
sektörün
adresinden
firma ile ilgili bilgileri ve tüm Tekno Takım ürünlerini avantajlı
fiyatlarla alabileceklerini dile getirdi.

www.teknotakim.com
18 yaşındaki genç, dinamik
ve kararlı bir firmadır Tekno
Takım. Yaklaşık 40-50 kişilik
bir çalışan ordusu. İdeallerinin peşinde bir firma. Dünyada solid (döner) takımda
lider YG-1 (Kore) firmasının
Türkiye’deki ortağı ve stratejik partneri.

T

ekno Takım A.Ş. kimdir.
Tekno Takım A.Ş.
Satış ve Pazarlama Bize anlatır mısınız?
Müdürü
Yaklaşık 30 yıllık bir bilgi biriCem Gülen
kiminin üzerine inşa edilmiş
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Tekno Takım’ın ürün gamı
ve servisleri ?
Talaşlı imalat sektöründe çalışan tüm fabrikalar ve ucunu
satmak için doğru uygulamalar arayan satıcı/distribütör
firmalar için Tekno Takım
çok önemli bir çözüm orta-

ğıdır. Bu nedenle özel takım
çözümleri konusunda yoğunlaşan taleplerle öne çıkan firmamız bu yönüyle sanırım
en tanınmış ve üst seviyede
güvenilir firma olarak kabul
ediliyor sektör tarafından.
Çözülemeyen birçok sorun
için ilk ve son adres gibi.
Oysa Tekno Takım’ın ürün
gamı bundan çok daha geniş.
Özellikle “holemaking” (delik
delme ve işleme) konusunda
firmamızın imkanları ve sanayiye verdiği destek sadece
Türkiye değil dünya çapında
bir kabul görmeye başladı.
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Üretim ve servislerimizi:
•takım grubunda torna, freze, delme
ve delik işleme takımlarının standart
ve özel üretimi
•tutucu grubu,
•bağlama ve fikstür çözümleri
•özel sistemler
•gun drill tezgah çözümleri
olarak 4 ana gruba ayırabiliriz. Özel
takım üretimimiz tam yol devam
etmekle birlikte, özellikle şu sıralar
standart takım çözümlerinde hızlı bir
gelişim göstermekteyiz. Bütün hazırlıklarımızı bu kanalda yoğunlaştırarak eksiksiz bir ürün gamı ile hizmet
vermeye başlıyoruz.
Sizi diğer firmalardan ayıran nedir?
Öncelikle felsefesi ‘’birlikte büyümek’’ olan firmamızın bayi ağı açısından doğru ve güvenilir bir duruşu
var. Paylaşmayı seven ve gelişimci bir
firmadır Tekno Takım. Bunun yanı
sıra, kendi gelişkin kabiliyetlerinin
ve know-how’ının dışında arkasında
YG-1 gibi büyüme konusunda hırslı
bir firmanın bulunması firmamıza
doğal bir global vizyon kazandırıyor.
Organik bağları nedeniyle şu anda
dünyada birçok firmanın doğal çözüm ortağı durumundayız. Fakat asıl
niteliğimiz Tekno Takım’ın kesici ta-

kım problemleri konusundaki önemli
çözüm kütüphanesi, dinamik fikirleri
ve tecrübesidir. Genel Müdürümüz
Hamdi Gülen’in işine aşık ve hırslı
yapısı önemli bir kadro ile birleştiğinde, arkasında YG-1’in de gücü ve
imkanlarıyla önemli bir kurumsal
yapı olarak çalışma ortaklarına ışık
tutuyor. Yakın zamanda sadece takım üreticisi olma rolümüzün çok
üzerine çıkarak vasıflı takım bağlama
için gelişmiş fikstür ve aparat imalatı,
derin delik delme seçenekleri, bunların hem ucu, hem tutucuları, sıvı
besleme sistemleri ve hatta delme
tezgahları konusunda çözümler sunarak komple bir çözüm merkezine
dönüşmüş durumdayız.
Peki size ulaşmak ne kadar kolay?
www.teknotakim.com size her şeyi
anlatacak. Tıkladığınızda göreceksiniz. Firmamıza, tüm imkanlarımıza,
ürün ve servis gamımıza, fiyat ve
stoklarımıza online olarak erişebilir,
doğrudan ürünlerimizi belirli bir satın alma meblağı karşılığında kargo
dahi ödemeden kapınıza kadar getirtebilir, istediğiniz teknik desteği
firmanızın içinde alabilirsiniz. Tekno
Takım mesleki ideallerinde hırslı bir

firmadır. Planlanan bundan sonraki
gelişim hızı bu isteğinin ispatı olacaktır zaten. Hep beraber izleyelim ve
görelim.
Ya ihracat pazarı? Türkiye’nin ihracat gücüne ne kadar katkı sağlıyorsunuz? Bu konudaki çalışmalarınız
nelerdir?
Aslında şu ana kadar yurt içindeki ve
doğal ortaklarımızın yurt dışındaki
çözüm taleplerine o kadar odaklanmıştık ki, yurt dışı pazarı ile ilgili çok
fazla kapasite ayırmamıştık. Fakat
bugün itibariyle dünya pazarında
önemli bir noktada olmayı seçti firmamız. Bunun için girişimlerimiz ve
yatırımlarımız var. En hızlı ilerleyeceğimiz alanın bu olmasını ve en az yarı
yarıya ihracat ve iç pazar satış dengesi kurmayı planlıyoruz. Şu ana kadarki çalışmalarımız ve aldığımız çok
iyi tepkiler bizi bu konuda çok cesaretlendiriyor. İş bilen ve çözümcü bir
partner iseniz dünyada tüm satıcı ve
son kullanıcıların size ihtiyacı var aslında. Tekno Takım zaten çok ciddi bir
potansiyele ve yeteneğe sahip, çok
esnek nitelikli bir kesici takım üreticisi. Tek mesele bu konuda zaman ve
kapasite yatırımı yaparak kendimizi
biraz daha fazla ifade etmek artık.
Kesici Takımlar & Tutucular
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Biz de bunu yapmaya başladık. www.
teknotakim.com ile ortaya çıkardığımız yeni yüzümüz süreçlerimizi hızlandırıyor. İnsanlar bizi daha kolay ve
hızlı algılıyorlar artık.
Web sayfası ne kadar etkin? Ne
umuyorsunuz bu çalışmadan?
Yaklaşık 7 aydır çalışıyoruz bu konuda. En az birkaç ay daha sürecek gibi.
Sanıldığının ve ödenen profesyonel
maliyetinin çok üzerinde bir işçilik ve
zaman maliyeti olan, ciddi altyapısı
olan bir çalışma. 23 yabancı lisanda
dünyanın her yerinden erişime açık.
Tamamen bittiğinde sıradan bir web
sitesinin çok üzerinde yararlı olacak.
Bu site üzerinden genç ya da vasıflı
bir satış personeli birçok ihtiyacını
karşılayabilir, online stok, fiyat, teknik bilgilere ulaşabilir ve site üzerinden müşterisine sunum yapma,
katalog değerlerine ulaşma ve kullanım videolarına ulaşma şansına
sahiptir. Bu sayede sadece cep telefonu, pasaport ve uçak biletinden

18 Kesici

Takımlar & Tutucular

/ Ocak - Şubat

2018

başka hiçbirşey almadan dünyanın
tüm ülkelerinde müşteri ziyaretine
giderek firmamızı ve kabiliyetlerini
anlatma, teknik sunumlar yapma,
sektörel çalışmalarımızı ifade etme,
tüm ürünlerimiz ve satış ağımızla ilgili brifing verme şansımız olabiliyor.
Bu siteden Tekno Takım’a erişmek,
imkan ve kabiliyetlerini anlamak
çok kolay ve keyifli. Kimle çalıştığınız
hakkında aklınızda hiçbir soru işareti
bırakmıyor.
Değişim içerisinde misiniz?
Ortağımız YG-1’in bizimle ortaklık
kurarken aklındaki projelerden birincisi YG-1 ürünlerinin Türkiye’de
güvenilir, bilgili, mahir ellerden, sadakatle temsil edilmesiydi. Biz 2008
yılından itibaren bu emaneti layıkıyla taşıyarak bugünkü seviyesine
getirdik. Şimdi YG-1 uç grubunda
önemli yatırımlarla dünya pazarına bir uç üreticisi olarak da giriyor.
Bu noktada ürün temsili daha fazla
konsantrasyon ve daha geniş ekip

gerektirir hale geldi. Bu esnada YG1 açısından hem Türkiye’de hem de
dünya genelinde çok daha fazla teknik tedarik desteğine ihtiyacı ortaya
çıktı. Türkiye’de YG-1 ürün dağıtımını
ortak düşünce ve kararımızla kurulmuş olan YG-1 TR yapmakta artık.
Biz de kendi bölgemizde tamamlayıcı
ürün olarak YG-1 ürünlerini satıyor
olmamıza rağmen YG-1 açısından
buradaki temel rolümüz artık üretici
niteliğimizle tedarik ve teknik destek
sağlamak. Bu sayede artık kapasite
ve verimlilik geliştirme, terminleri
hızlandırma ve projelere odaklanma
konusunda daha fazla zaman bulabilir hale geldik. Bu durum bize Tekno
Takım ürünlerinde, eskiden olduğu
gibi, son kullanıcı müşterilerimizle
daha fazla birebir ilişki kurma imkanını geri verdi.
Yeni yatırım var mı?
YG-1 ile projemiz büyüyor. Zaten
yeni odağımız buydu. YG-1 ile bileme
(freze üretimi) konusunda önemli bir
çalışmaya imza atıyoruz.

Yakında
karbür freze
imalatına da mı
başlıyorlarmış ?

Bileme ve
lazer markalama işlerimi
de yaptırabilir miyim?

Özel projelerde çok iyiymiş.
Yalnızca özel takım mı
üretiyorlar?

Tekno Takım yalnızca bir
özel takım
üreticisi midir?

Firma
İstanbul’daymış?
Kolay ulaşabilir
miyim?

Fiyatları artık
daha ekonomik
ve servisi hızlıymış.
Doğru mu?

Sadece delik
delme takımları değil, derin delme
tezgahı ve gun drill tezgahı da
üretiyorlarmış, doğru mu?

Delme ve delik işleme
konusunda çok iyi
olduklarını söylüyorlar...

www.teknotakim.com

Ürünleri kaliteli
ama pahalı diyorlar,
doğru mu? Gerçekten
pahalı mı?

U-Drill ve
kater de üretiyor
muymuş?

Ürünü kapıma
getirirler mi? Kargo
ücreti öder miyiz?

Fikstür ve aparat
imalatında çok güçlü
olduları doğru mu?

Fiyat ve stok bilgilerine
nasıl erişirim ki? Ayrıca
ürün almak için bayisi
mi olmak gerekiyor?

Tüm ürünlerine web
sayfasından ulaşabiliyor
muyuz gerçekten?

Web
kampanya ve fırsatları
varmış. Arkadaşım yarı
fiyatına takım almış.

Ooo 0,01 hassas barada
Avrupa’ya çalışıyorlarmış.
Ø10-730

Firma
yetkilileri güler yüzlü,
çözüm odaklı ve
dinamik mi ?

