B
U N I C E R A

Standı ile Fark Yaratan

Artemis

Banyo yıkanma alanlarının öncü markası Artemis, 27 Şubat – 3
Mart tarihleri arasında Yeşilköy CNR EXPO’da gerçekleştirilen
seramik, banyo ve mutfak fuarı UNICERA 2018’de büyük ilgi gördü.
Artemis tasarımıyla da fark yaratan standı, hem Türkiye’den, hem de
dünyanın birçok bölgesinden gelen ziyaretçi ve sektör profesyonelleri
tarafından da ilgiyle izlendi.

Sanat Eseri Niteliğinde Stand
Türk sektör profesyonellerinin ve tüketicilerin yanı sıra, dünyanın birçok
ülkesinden profesyoneller ve ziyaretçiler de, Artemis’in sanat galerisi
duygusu yaratan standında yer alan ürünleri dikkatle inceledi. Artemis,
UNICERA 2018’de; duşakabin, Solid Surface lavabo, duş teknesi, küvet, SPA,
hidromasajlı küvet ve duş sistemleri ürün gruplarında yer alan ürünlerini
sergiledi. Bu gruplardaki ürünlerin içinde, dünyadaki ilk üreticisi olduğu
“Hidromasajlı Solid Küvet” ve 24 karat altın malzeme kullandığı ürünü
akrilik küvet de yer aldı.
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Artemis, fuardaki lansman ürünü
tezgah üstü ve tezgahlı Solid
Surface lavabolar, “Banyolarınız
artık eskisi gibi olmayacak”
mesajını ön plana çıkaran bir
tasarımla ziyaretçilerle paylaşıldı.

Artemis Genel Müdürü
Kaan Koçulu
“Mutlu Müşteri yaklaşımımızı sektörle etkin bir şekilde paylaştık”
Artemis’in UNICERA 2018 katılımını değerlendiren Artemis Genel
Müdürü Kaan Koçulu, beklenenin üstünde gerçekleşen ilgiden
ötürü mutlu olduklarını ifade etti. Koçulu, fuarı şu ifadelerle
değerlendirdi: “Sektörle kurduğumuz ilişkinin geri dönüşünü almayı
zaten bekliyorduk, fakat beklenenin de üstünde gerçekleşen ilgi bizi
daha da mutlu etti. Artemis için en büyük öncelik, “Mutlu Müşteri”
yaklaşımımız. Satış sonrası dönemde de, etkili teknik servisimizle bu
yaklaşımı kuvvetlendiriyoruz. UNICERA 2018, bu yaklaşımı etkin bir
şekilde sektörle paylaşmayı sürdürdüğümüz platform oldu. Sektörde
akrilik ve kabin üretimini birlikte yapan tek firmayız. Fuarda lansmanını
yaptığımız tezgah üstü ve tezgahlı Solid Surface lavabolar da, değişen
banyo ihtiyaçlarını gözeterek yürüttüğümüz tasarım ve üretim
süreçlerinin çıktısı. Banyo yıkanma alanlarında öncü marka olarak
bu akıllı çözümleri sektörün ve tüketicilerin beğenisine sunmaktan
mutluyuz. Bu süreçleri tamamen Türk mühendis ve tasarımcılarla
yürütüyor olmamız ise, bizim için ayrı bir gurur kaynağı.”
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