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Artemis Genel Müdürü Ahmet Kaan Koçulu:

Artemis
Güven, Dürüstlük Ve
‹novasyon Demektir
on dönemde büyük bir ç›k›ﬂ
yakalayan Artemis, adeta
banyo denince ilk akla gelen
markalardan biri oldu. Tamamen yerli orijinal ürünleri ile
dikkat çeken Artemis, özellikle iddial› duﬂ kabini ve solid lavabo seçenekleriyle fark yarat›yor.
20 y›l› aﬂk›n tecrübesiyle banyo
y›kanma alanlar›nda boy gösteren
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Artemis, dünyada ilk defa kendisinin üretti¤i “hidromasajl› solid küvet” ve 24 karat alt›n malzeme
kulland›¤› ürünü akrilik küvetin yan› s›ra AR-GE ve ÜR-GE süreçlerinin yüksek inovatif ç›kt›lar› olan
duﬂ kabinleri ve tezgah üstü ve
tezgahl› Solid Surface lavabolar›n›
sergileme imkan› buldu¤u Unicera
2018 Fuar›nda yo¤un ilgi gördü.

Standta misafirlerle yak›ndan ilgilenen Artemis Genel Müdürü Ahmet Kaan Koçulu, Skyreporter’a
iddial› aç›klamalarda bulundu.
Unicera’da Artemis’e
gösterilen yo¤un
ilgi hakk›nda ne
söylemek istersiniz?
n Öncelikle sektörün Türki-

ye’de ve dünyada önemli ve etkili
platformlar›ndan UNICERA bizim
için büyük önem taﬂ›yor ve bir
kez daha kat›lm›ﬂ olmaktan mutluluk duyuyoruz. Fuarda stand›m›za gösterilen ilgi de bizi fazlas›yla mutlu etti. Banyo y›kanma
alanlar›nda sektörün öncü markas› olarak, tamamen Türk sektör
profesyonellerinin eseri AR-GE ve

Artemis Genel Müdürü Ahmet Kaan Koçulu, “‹novasyonun yolu Ar-Ge ve
Ür-Ge’den geçer ki, biz de bu noktada kendimizi sektörün en güçlü firmalar›ndan
biri olarak görüyoruz. ‹novatif süreçlerin fark yarat›c› niteli¤i, duﬂakabin sistemlerinde ayr›ca tezgah üstü ve tezgahl› Solid Surface lavabolar›m›zda kendini gösteriyor. Duﬂakabin, Solid Surface lavabo, duﬂ teknesi, küvet, SPA, hidromasajl›
küvet ve duﬂ sistemleri ve ürün gruplar›nda yer alan tüm ürünlerimizin tamam›
yerli tasar›m ve üretimdir. Bu Artemis’in fark› ve gururudur.” diye konuﬂtu.

ÜR-GE süreçlerimizin ürünleri
olan duﬂ kabinlerimizin yan› s›ra,
solid lavabo ürünlerimizi ilk kez
UNICERA 2018’de sektörle paylaﬂman›n heyecan› içindeyiz.
Bu fuarda dünyada ilk kez bizim taraf›m›zdan üretilen “Hidromasajl› Solid Küvet”in yan› s›ra,
lansman ürünleri olan tezgah üstü ve tezgahl› Solid Surface lavabolar›n›n da sektörün ve tüketicilerin be¤enisine sunduk. Tasar›m, AR-GE ve ÜR-GE süreçlerini
tamamen Türk mühendis ve tasar›mc›larla yürüten Artemis,
son teknoloji malzemeleri ürünlerinde kullanarak sektörde fark
yaratmaya devam ediyor.

tüm ürünlerimizin tamam›
yerli tasar›m ve üretimdir.
Bu Artemis’in fark› ve gururudur. Solid Surface ürünlerimiz
yenili¤i ve geliﬂimi temsil ediyor,

yüksek hijyen özelli¤i taﬂ›yor. Kolay
ﬂekillendirilebilme, ald›¤› ortam ›ﬂ›¤›n› yans›tarak ayd›nlatmaya destek olma ve kimyasal malzeme kullanmadan, kolayca temizlenebilme

özellikleriyle, Artemis’in Solid Surface ürünleri, baﬂar›l› inovasyonun
örneklerinden biridir. Küvette ise
banyo ortamlar›nda esteti¤i ön plana ç›karan free standing tasar›mlar

Artemis’in marka olarak
inovasyona çok önem
verdi¤ini biliyoruz, bunun
katk›s› ne oluyor?
n ‹novasyonun yolu Ar-Ge ve
Ür-Ge’den geçer ki, biz de bu noktada kendimizi sektörün en güçlü
firmalar›ndan biri olarak görüyoruz. ‹novatif süreçlerin fark yarat›c›
niteli¤i, duﬂ kabini sistemlerinde
ayr›ca tezgah üstü ve tezgahl› Solid
Surface lavabolar›m›zda kendini
gösteriyor. Duﬂ kabini, Solid Surface lavabo, duﬂ teknesi, küvet, SPA,
hidromasajl› küvet ve duﬂ sistemleri ve ürün gruplar›nda yer alan
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Unicera Fuar›

Artemis, UNICERA 2018’de
Yerli Ve Yabanc› Ziyaretçi
Ak›n›na U¤rad›
anyo y›kanma alan› ürünlerinin
öncü markas› Artemis, 27 ﬁubat
– 3 Mart tarihleri aras›nda Yeﬂilköy CNR EXPO’da düzenlenen sektörün en önemli UNICERA 2018’de büyük
ilgi gördü. Türk sektör profesyonellerinin ve tüketicilerin yan› s›ra, dünyan›n birçok ülkesinden profesyoneller
ve ziyaretçiler de, Artemis’in sanat
galerisi duygusu yaratan stand›nda
yer alan ürünleri dikkatle inceledi. Artemis, UNICERA 2018’de; duﬂ kabini,
Solid Surface lavabo, duﬂ teknesi, küvet, SPA, hidromasajl› küvet ve duﬂ
sistemleri ürün gruplar›nda yer alan
ürünlerini sergiledi. Bu gruplardaki
ürünlerin içinde, dünyadaki ilk üreticisi oldu¤u “Hidromasajl› Solid Küvet”
ve 24 karat alt›n malzeme kulland›¤›
ürünü akrilik küvet de yer ald›.
SOLID SURFACE
LAVABOLARLA ‘BANYOLAR
ARTIK ESK‹S‹ G‹B‹
OLMAYACAK’
Artemis, fuardaki lansman ürünü
tezgah üstü ve tezgahl› Solid Surface
lavabolar, “Banyolar›n›z art›k eskisi gibi olmayacak” mesaj›n› ön plana ç›karan bir tasar›mla ziyaretçilerle payla-
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da ayn› ﬂekilde kendi yarat›c›l›¤›m›z›n ve bize özgü ürünlerdir.
Artemis’in son dönemdeki
ç›k›ﬂ›n› nas›l okumal›y›z?
n Artemis 1997 y›l›nda kurulmuﬂ, 21 y›ll›k deneyimli bir markad›r. Son üç y›ld›r ﬂirketimiz bir
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ﬂ›ld›. Yüksek hijyen koﬂullar›
sa¤layan ve ald›¤› ortam ›ﬂ›¤›n› yans›tarak ayd›nlatmaya
destek olan Solid
Surface lavabolar,
Artemis için yenili¤i
ve geliﬂimi temsil ediyor. Lavabolar, kimyasal
malzeme kullanmadan, kolayca temizlenebilme özelli¤ine de sahip.
Tezgah üstü ve tezgahl› Solid Surface lavabolar›n yan› s›ra, Artemis, ARGE ve ÜR-GE süreçlerinin yüksek inovatif ç›kt›lar› olan duﬂ kabinlerini de
stant›nda sergiledi. Teknolojik süreçlerin zarif tasar›m yaklaﬂ›m›yla buluﬂtu¤u duﬂ kabinleri, ziyaretçileri taraf›ndan dikkatle incelendi.
“MUTLU MÜﬁTER‹
YAKLAﬁIMIMIZI
SEKTÖRLE ETK‹N B‹R
ﬁEK‹LDE PAYLAﬁTIK”
Artemis’in UNICERA 2018 kat›l›m›n›
de¤erlendiren Artemis Genel Müdürü
Kaan Koçulu, beklenenin üstünde gerçekleﬂen ilgiden ötürü mutlu olduklar›n› ifade etti. Koçulu, fuar› ﬂu ifadelerle

de¤erlendirdi: “Sektörle kurdu¤umuz iliﬂkinin geri dönüﬂünü almay› zaten bekliyorduk, fakat beklenenin
de üstünde gerçekleﬂen ilgi bizi daha da
mutlu etti. Artemis için en
büyük öncelik, “Mutlu Müﬂteri” yaklaﬂ›m›m›z. Sat›ﬂ sonras› dönemde de,
etkili teknik servisimizle bu yaklaﬂ›m›
kuvvetlendiriyoruz. UNICERA 2018, bu
yaklaﬂ›m› etkin bir ﬂekilde sektörle
paylaﬂmay› sürdürdü¤ümüz platform
oldu. Sektörde akrilik ve kabin üretimini birlikte yapan tek firmay›z. Fuarda lansman›n› yapt›¤›m›z tezgah üstü
ve tezgahl› Solid Surface lavabolar da,
de¤iﬂen banyo ihtiyaçlar›n› gözeterek
yürüttü¤ümüz tasar›m ve üretim süreçlerinin ç›kt›s›. Banyo y›kanma alanlar›nda öncü marka olarak bu ak›ll› çözümleri sektörün ve tüketicilerin be¤enisine sunmaktan mutluyuz. Bu süreçleri tamamen Türk mühendis ve tasar›mc›larla yürütüyor olmam›z ise,
bizim için ayr› bir gurur kayna¤›.”

yeniden yap›lanma içinde, hisseler el de¤iﬂtirdi ve yeni yönetim
kurulu yeni vizyonla yoluna devam ediyor. Yönetim de¤iﬂikli¤i
mutlaka olumlu yönde ç›k›ﬂ›m›z›
etkilemiﬂtir. Önceli¤imiz olan inovasyon süreci takipleriyle birlikte
ARGE ve ÜRGE birimimi Türk

profesyonellerimiz, Müﬂteri Hizmetlerimiz ve Teknik Servis Ekiplerimiz ile birlikte Mutlu Müﬂteri
odakl› ilerleyiﬂimiz ile destekledik. Son 3 senede marka vurgusunu yaparak daha iyi bir noktaya geldi¤imizi söyleyebilirim. Duyarl›, bizim tabirimizle mutlu

müﬂterilere odaklanm›ﬂ, hizmetlerini ve servislerini geliﬂtiren,
kaliteyi hizmetle birleﬂtiren bir
marka haline geldik. Bu operasyonun temel amac› Artemis’i hak
etti¤i yere getirmektir. Artemis’i
daha güçlü dinamik enerjik hale
getirip, dünya markas› olmas›
için çabal›yoruz. Art›k markan›n
hak etti¤i yolda yolculu¤una baﬂlad›¤›n› düﬂünüyoruz. Artemis’in
yolculu¤u uzun ve büyük, dünyaya aç›lman›n ad›mlar›n› at›yoruz
ﬂuanda. Art›k tasar›m ve niﬂ
ürünleri de ihraç eden bir marka
haline gelmeyi amaçl›yoruz.
Dünyaya aç›l›rken ilk
etapta hangi pazarlar›
gözünüze kestirdiniz?
n Daha önce 29 ülkeye ihracat
yap›yorduk, ﬂimdi bu say›y› art›rmak istiyoruz. Burada amaç ihracata hem co¤rafi olarak de¤iﬂik
boyutlar katmak hem de ihraç etti¤imiz ülke say›s›n› art›rmakt›r.
Afrika pazar›na zaten hakimiz ayr›ca, Ön Asya ve Akdeniz’in klasik pazarlar›nda da var›z.
ﬁimdiki aç›l›m› önce Avrupa pazar› olarak belirledik. Yak›n Ön Avrupa’ya daha önce ihracat yapm›ﬂt›k. AB a¤›rl›kl› bir ihracat stratejisi
üzerinde çal›ﬂ›yoruz. Ama as›l he-

defimiz Amerika, bunun da ilk tohumlar›n› Güney Amerika’da atmaya baﬂlad›¤›m›z› söyleyebilirim.
Artemis’e iç pazarda
tüketici yaklaﬂ›m›
nedir? Bu konuda bir
çal›ﬂman›z var m›?
n Tüketici alg›s›nda, kendi
sektöründe Artemis’in bir güven

ve dürüstlük dedi¤imiz alg›s›n›n
oldu¤unu biliyoruz. Artemis verdi¤i sözlerin arkas›nda duran,
müﬂterisini koruyan bir markad›r.
Nihai tüketicinin bize duydu¤u o
güven olmasayd› bu noktalara
gelemezdik. Dünya standartlar›ndaki kalitemiz ve sürekli geliﬂtirdi¤imiz ürün çeﬂitlili¤imizle, Türkiye’nin önde gelen birçok projesi-

nin tercihi olmaya ve hem sektör
paydaﬂlar›m›z hem de müﬂterilerimizde Artemis tecrübesini paylaﬂmaya devam ediyoruz. Ürünlerimizin sat›ﬂ sonras› süreçlerini,
etkin teknik servisimizle destekliyor ve kalite kontrol süreçlerini
eksiksiz yürütüyoruz. Bizim için
“Mutlu Müﬂteri” en önemli öncelik. Müﬂterilerimizin beklentilerini

yak›ndan takip ediyor ve buna cevap vermeye gayret ediyoruz. Daha önce Artemis yo¤unlukla 40
yaﬂ›n üzerindekilerin tan›d›¤› bir
markayd›, ﬂimdi biraz daha genç
nesillerden tüketicilerle buluﬂabiliyor, onlara hitap edebiliyoruz.
Günümüz dünyas› çok hareketlendi, insanlar›n zevkleri çok çabuk de¤iﬂebiliyor, bu de¤iﬂime
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ayak uydurmak çok önemli, Artemis müﬂterileriyle yak›n temasta
oldu¤u için baﬂarabiliyor. 20 y›l›
aﬂan tecrübemizin ›ﬂ›¤›nda, bundan sonra da yüksek kalite ürünlerimizle sektörü geliﬂtirmeye ve
müﬂterilerimizin hayat›na mutluluk katmaya devam edece¤iz.
Hükümetin seramik
sektörüne deste¤i ve
yüksek beklentileri
konusunda neler
söylemek istersiniz?
n Biz hükümetimizin sektöre
deste¤inden son derece memnunuz, Artemis olarak bunlardan da yararlan›yoruz. Artemis’in yolculu¤undaki en büyük güç de zaten devletin arkas›nda oldu¤unu bilmesidir. Bi-
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ze verilen kayna¤›n ötesinde
moral motivasyon deste¤i biz
giriﬂimcilerin iﬂtah›n› ve cesaretini art›r›yor. Devletimiz,
lansmanlar, fuarlar, pazarlama
faaliyetlerinde, Ar-Ge, Ür-Ge
çal›ﬂmalar›nda ciddi destekler
veriyor. Biz Artemis olarak bu
finansal enstrümanlar› fazla
kullanmasak da arkam›zdaki
güç bize yetiyor… Artemis
olarak yüzde yüz kendi sermayemizi kullanan, kendi kendimize yeten bir firmay›z. Ama
yurt d›ﬂ› motivasyonu bizim
için çok de¤erlidir.
Seramik sektörü Ülke ihracat›na ve gelirlerine daha çok katk› sa¤layabilir ama bunun için
bizlerin biraz daha cesur olmam›z gerekir. Sektörün önde ge-

len baz› ihracatç›lar› burada
tehlike görüyorlar ve fazla risk
almak istemiyorlar. O nedenle
belli beklentilerde belli operasyonlar yürütüyorlar. Yurt d›ﬂ›nda bir pazarda operasyon yürütebilmek için kaliteli ürün ya-

n›nda ciddi bir kadronuzun olmas› laz›m. Bunlar da bir iki
senede olacak iﬂler de¤ildir.
Artemis sektörde 20. Y›l› devirdi¤i için bunlar› yapabiliyor.
Belli bir kültürü var ve bunun
üzerine koyarak ilerliyor.

Artemis A.ﬁ.

Hakk›nda
Üretim ve hizmet faaliyetleri-

n ni, 1997’den bu yana Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 10 bin
metrekarelik fabrikas›nda sürdüren
Artemis, tüm Türkiye’ye ve 18 ülkeye
yay›lm›ﬂ teknik servis a¤› sayesinde,
yüksek müﬂteri memnuniyeti performans›na sahip. Sektörde banyo y›kanma alanlar›nda öncü konumda
olan ﬂirket, tüm ürün gam›n› tek çat›
alt›nda üretiyor. Yerli sermayeyle kurulan ve AR-GE & ÜR-GE süreçlerini ve
ürün tasar›mlar›n› Türk sektör profesyonelleriyle yürüten Artemis,
ürünlerini, komﬂu ülkeler haricinde;
Avrupa, Ortado¤u, Afrika ve Ön Asya’da 29 ülkeye ihraç ediyor.
Günümüzde Artemis A.ﬁ. banyo
y›kanma alanlar›nda, lider oldu¤u Akrilik Küvet ve Duﬂ Teknesi, Solid Surface, Lineer Süzgeç ve Buharl› Masajl›

Sistemler yan›nda, Duﬂ kabini üretiminde de uluslararas› standartlarda,
özgün tasar›mlar yaparak sektörün
öncü firmas› haline gelmiﬂtir. Artemis A.ﬁ. kurumsal yap›s›yla, olas› sorunlara çözüm sunan ve tüm Türkiye
yay›lm›ﬂ yetkili servis a¤›yla, müﬂteri
memnuniyeti odakl› çal›ﬂan uzman
yetkili servislere sahiptir.
Sermayesinin tamam› milli olan
kuruluﬂun tüm ürünleri ARGE-ÜRGE
bölümündeki Türk Mühendisleri taraf›ndan dizayn edilip geliﬂtirilmektedir.
Ayr›ca komﬂu ülkeler haricinde Avrupa, Ortado¤u ve Afrika k›tas›nda 29
ülkeye ihracat yapmaktad›r.
ÜRÜNLER
n Kabinler n Küvetler
n Duﬂ Tekneleri n Solid Surface
n Buharl› ve Masajl› Sistemler
n SPA n Lineer Süzgeçler

