Sigma Elektrik 22-24 Şubat tarihleri arasında 26. Yılını kutladığı
Bayi Zirvesini çok değerli iş ortaklarıyla beraber, Ekonomist
Dr. Mahfi EĞİLMEZ’in katılımıyla Antalya’da gerçekleştirdi.

2018 yılını beklentilerinin çok üzerinde bir büyüme ile kapatan Sigma Elektrik, 2019 yılı için belirlenen hedeflerini
ve planlanan projelerini, iş ortaklarının beğenisine sundu.
22 Şubat Cuma günü otele giriş yapan misafirler tüm gün boyunca güzel havanın tadını çıkartarak aileleriyle
beraber keyifli bir gün geçirdiler.
23 Şubat Cumartesi günü yaklaşık 150 kişinin katılımıyla başlayan 2019 Sigma bayi zirvesi, 24 Şubat Pazar günü
Sigma aile kahvaltısının ardından sona erdi.
Sigma Elektrik Pazarlama & Kurumsal İletişim Yöneticisi
Merve GÜRHAN’ın açılış konuşmasının ardından
Ünlü Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra
Direktörü Oğuz AÇIKGÖZ kürsüye çıktı. Oğuz AÇIKGÖZ,
konuşmasında ‘Ünlü Grup ve Sigma Elektrik hakkında
genel bir bilgilendirme’ yaptıktan sonra, 2019 yılı için
beklenen / planlanan projeler hakkında değerli bilgileri
iş ortaklarıyla paylaştı. Sigma’nın sektördeki yükselen
konumunun memnuniyet verici olduğunu ve yerli üretici
olmanın elektrik sektöründeki öneminin altını özellikle
çizen Oğuz Bey, konuşmasını bu alandaki yatırımlarının
daha da artarak devam edeceğini belirterek tamamladı.

S

igma Elektrik Genel Müdürü Murat AKGÜL’ün sunumuyla
devam eden toplantıda; Murat Bey, 1993 yılında sektöre
adım atan Sigma Elektriğin Arge - Kalite - Planlama Pazarlama ve Üretim tarafında ki işleyiş süreçlerini anlatarak
yurtiçi ve yurtdışı bağlantılarının önemine özellikle vurgu
yaptı. Sigma’nın “Türkiye’ de Üreten Dünya’ya Hizmet Veren”
mottosunun verdiği güç ile 2018’ in ikinci yarısında yaşanan kriz
döneminde dahi, büyümelerinden ödün vermemelerini attıkları
stratejik adımlarla başardıklarını ve şartlar ne olursa olsun her
zaman iş ortaklarının yanlarında olduklarını söyledi. Sigma’nın
iş ortaklarından aldığı güç ve destekle sektörde fark yaratmaya
devam edeceğini ve böyle bir toplantıda iş ortaklarıyla beraber
bir arada olmaktan son derece memnun olduğunu dile getiren
Murat Akgül sözü Sigma Elektrik Genel Müdür Yardımcısı Mustafa
TOKHAN’ a devretti.
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SİZLERLE
BİRLİKTE...
1993 yılında otomatik sigorta
üretimi faaliyetleri ile elektrik
sektörüne giriş yapan SİGMA
ELEKTRİK 2009 yılından
beri ÜNLÜ GRUP bünyesinde
İstanbul - Sancaktepe’deki
fabrikasında 200 kişilik uzman
kadrosu ile faaliyetlerini
gerçekleştirmektedir.
Yurtiçindeki ve yurtdışındaki
elektrikçi, toptancı, mühendis,
müteahhit, uygulamacı, son
kullanıcı ve mimarlardan
aldığı destek ile marka
bilinirliliğini, marka imajını,
marka farkındalığını,
üretim kapasitesini ve ürün
çeşitliliğini arttırmaktadır.

Mustafa
TOKHAN,
Sigma’nın
güvenilir ve geniş ürün ailesinin
tanıtımını yaparak sunumuna başladı.
Standartlara göre belirtilen tip ve rutin
testlerin neredeyse tamamına yakınını
yapabilecek test laboratuvarlarına
da sahip olduklarını belirten Mustafa
Bey, ürünler hakkında vermiş olduğu
eğitim sonrası oldukça yoğun ilgi
gördü. 30 farklı ürün çeşidiyle,
sahip oldukları kalite belgelerinin
çeşitliliğinden bahseden Mustafa
Bey, ürün yelpazelerini 2019 yılında
da genişleteceklerini söyleyerek, yeni
çıkacak olan ürünlerinin müjdesini de,
iş ortaklarına vermiş oldu.

Öğlen yemeği ve kahve molasının ardından; ülkemizin
önde gelen ekonomi uzmanlarından Ekonomist Dr. Mahfi
EĞİLMEZ Sigma ailesine ve iş ortaklarına; ülkemizin
geçirdiği zorlu dönemi, bu sürecin yansımalarını ve 2019
ekonomik beklentilerini paylaştı. Oldukça ilgi çeken
grafiklerin de olduğu sunumda Dr. Eğilmez, ekonomi
hakkında ki görüşlerini dile getirirken, Sigma ekibi ve
iş ortaklarından gelen soruları ise, büyük bir titizlikle
yanıtladı.

Toplantının ardından, Ünlü Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Direktörü Oğuz AÇIKGÖZ, çok değerli iş ortaklarına
plaketlerini taktim etti. Sigma aile fotoğrafları ve gün içinde çekilen renkli kareler ise, #2019sigmabayizirvesi ve #sigmailem
hashtagleriyle sosyal medya hesaplarında yerlerini aldı.
Bütün gün süren toplantının ardından konuk sanatçı ve orkestrasının
eşlik ettiği harika bir gala yemeği ile kapanış yapan Sigma Elektrik, hem
26. Yılını kutlamış oldu hem de Sigma yönetimi ve iş ortaklarının bir arada
olduğu oldukça verimli geçen iki güne ev sahipliği yaptı.
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