
Pazar
Isıtma, doğalgaz ve iklimlendirme sektörü, bütündünyada olduğu gibi Türkiye’de de inşaatsektörünün içinde yer alıyor. Büyümesini de doğalolarak inşaat sektörüne paralel olarak yürütüyor.Oldukça fazla sayıda küçük ve orta ölçekliüreticinin bulunduğu pazarın geleceğine yönelikbeklentiler çok olumlu. Nüfus artışı ve ekonomikgelişmeler de bu tabloyu destekliyor.Yeniyerleşim alanları, evlerde artan konfor arayışı veiklimlendirme talebi, sektörü geliştireceketkenlerin başında geliyor.Sektörü gelecekte etkileyecek faktörlerden biri de doğalgazın geleceği. 2005 yılı itibarıylaTürkiye’de yıllık doğalgaz kullanımı 22 milyar m3
düzeyinde. 2010 yılında bunun 55 milyarmetrekübe çıkacağı tahmin ediliyor.Bu büyüme, Avrupa’daki çok sayıda şirketindikkatini çekiyor.DemirDöküm, bu büyümeden daha fazla payalmak için stratejilerini hazırladı. Kombi, dökümve panel radyatör, şofben, termosifon, soba, katkaloriferi, döküm kazan ve klima ürünleri ileısınma, su ısıtma ve iklimlendirme ihtiyaçlarınıkarşılayan geniş portföyüyle, pazarın liderliğinielinde tutmayı amaçlıyor.
Baflar›lar
DemirDöküm yarım asırlık sürede sadeceTürk Sanayi’nin gelişmesine katkıda bulunmaklakalmadı, aynı zamanda birçok yeni yatırımı hayatageçirerek tüketicisine üstün teknoloji sundu,sektördeki kaliteyi her geçen gün yükseltti velider konumunu her zaman muhafaza etti.DemirDöküm yurtiçinde elde ettiği saygınlığı,uluslararası pazarlardaki başarısıyla daha dabüyütüyor. DemirDöküm ürünleri İngiltere’denŞili’ye, Avrupa’dan Ortadoğu’ya, Kuzey Afrika’danÇin’e geniş bir coğrafyada yaklaşık 39 ülkedebeğeniyle karşılanıyor.DemirDöküm bugün ikisi Türkiye’de olmaküzere üç üretim tesisiyle sektörde en geniş ürüngamına sahipşirketkonumunda.İç pazarda liderkonumu, yüksekteknolojisi, yurtdışıpazarlarındakiorganizasyonu vemarkalarıylaatılımlarınısürdürüyor.DemirDöküm pazarlama ağı İngiltere’denÇin’e, Fransa’dan Almanya’ya ve Rusya’ya kadaruzanıyor.2004 yılında dünya pazarlarında daha dagüçlenerek konumunu sağlamlaştırmayı başaranşirketin toplam cirosunun %40’ı ihracat gelirlerindenoluşuyor ve yaklaşık 140 milyon US$ olan 2004yılı ihracat gelirleri, bir önceki yıla oranla %60artış sağlamış durumda. DemirDöküm bugünsahibi olduğu DemirDöküm, Panel, Demrad, DDHeating, Chung-Mei, Demiladi, Dongguan DeiChung gibi yedi şirket ve iştirakiyle altı farklıülkede faaliyet gösteriyor.DemirDöküm’ün tasarım ve müşteri ilişkilerialanındaki başarısını aldığı çeşitli ödüller ortaya 

koyuyor : EndüstriyelTasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) Designer’sOdyssey’98; DemirDöküm Şofben, EndüstriyelTasarım  Büyük Ödülü;TC Sanayi ve TC TicaretBakanlığı,Tüketicinin ve Rekabetin KorunmasıGenel Müdürlüğü, 1998 yılı TüketiciMemnuniyetini İlke Edinen Şirket Ödülü, MimarSinan Üniversitesi, Designex (Tasarım Fuarı) 1999Endüstriyel Tasarım Onur Ödülü, ISK-SODEX(Uluslararası Isıtma, Soğutma, Klima,Havalandırma,Yalıtım, Pompa, Sıhhi Tesisat ve SuArıtma Teknolojileri Fuarı) 2000 Sektör ÖzelÖdülü.
Tarihçe
DemirDöküm, 1954 yılında Silahtarağa İstanbultesisiyle sektöre adımınıattı. 1956’da DeutscheEisenwerke AG, Hilden iledöküm radyatör lisansanlaşması yaptı. 1962yılında dilimli döküm kazanüretimine, 1963 yılındaJunkers/Almanya lisansıylaşofben ve LPG brülörüüretimine başladı. 1964’tehızla büyüyerek SocieteGenerale de Fonderielisansıyla Chappee tipikolonlu döküm radyatörüretimine geçti. 1968’denitibaren şirketin yaptığıanlaşmalar, kurduğu tesislerve üretim faaliyetleri şöylesıralanabilir : 1968 Ürdün’eilk döküm radyatörihracatı, 1972 çelikradyatör üretimi, 1976Bilecik Bozüyük tesisi ve

fırın üretimi için Arçelik’le ortak Ardem’inkuruluşu,1980 İtalya’ya kolonlu döküm radyatörihracatı, 1985 Bolu Termosifon tesisinin deviralınması, 1986 Gustavberg/İsveç lisansıylahidrofor üretimi, İngiltere ve Almanya’ya panelradyatör ihracatı, 1987 Elco/İsviçre lisansıylabrülör üretim anlaşması ve Bolu tesisindehidrofor üretimine geçiş, 1988 İnegöl tesisi, Bolutesisinde fırın, kazan, brülör, sirkülasyon pompalarıve katı yakıtlı termosifon üretimine başlanması,Saunier Duval/Fransa ile lisans anlaşması, 1989Elco ile brülör, 1990 Tasso/Danimarka şirketiyledöküm kazan teknik, Alno/Almanya şirketiylehazır mutfak, 1993’te Grundfos/Danimarkaşirketiyle sirkülasyon pompası ticari anlaşması,1994 Bozüyük’te yeni tip panel radyatör üretimi1996 klima pazarına giriş, 1998 İnegöl tesisindemutfak üretimi, LG ve Arçelik ile klima yatırımıortaklık anlaşması, 1999 genel müdürlüğünİnegöl’e taşınması, 2001 Panel A.Ş.’nin kurulması,2002 York/ABD ile stratejik güçbirliği anlaşması,Chung Mei Industries Ltd. ile Çin’de elektrikli-yağlı radyatör üretimi, Demrad A.Ş.’nin kurulması,2003 İngiltere’de DD Heating Ltd., Çin’deDemiladi ve Dongguan Dei Chung şirketlerininaçılması, Müşteri İletişim Merkezi’nin (MİM)hizmete girmesi. 2004 yılı DemirDöküm 50. yılıkutlaması.
Ürün
DemirDöküm,Türkiye’de ilk döküm ve panelradyatörü, şofbeni, kombiyi üreten şirket olarak50 yıldır pazarın lideri.DemirDöküm ısıtmada kombi, kat kaloriferi,panel radyatör, döküm radyatör, banyopan, soba,merkezi kazan, brülör ; su ısıtmada şofben,termosifon, boyler, güneş enerjisi sistemleriürünleri; tesisat cihazlarında hidrofor, pompa,vana, otomatik kontrol cihazları; iklimlendirmedesplit klima, sistem klima ürünlerini tüketicilerinhizmetine sunuyor.Her şeyin hızla değiştiği çağımızda DemirDökümtemel felsefesini, “müşterilerine  en kaliteli ürünlerien hızlı biçimde, en iyi koşullarla ve en iyi hizmetkalitesiyle ulaştırmak” olarak tanımlıyor.

En Son Geliflmeler
DemirDöküm, 2005 yılında da,belirlemiş olduğu      globalvizyon çerçevesindeilerlemeye devam edecek.Konsolide ciro hedefi400 milyon US$ olanDemirDöküm, 2009 yılınakadar yaklaşık 55 milyon US$tutarında yatırımgerçekleştirmeyi planlıyor.Bunun 20 milyon US$’lıkkısmını 2005 ve 2006yıllarında gerçekleştirecek.Öz kaynaklarından finanseedeceği bu yatırımlar kombive panel radyatör ağırlıklıolacak.DemirDöküm, “DoğalgazBölgelerinde Yapılanma”projesine paralel olarak,Türkiye genelindeçalışmalarına devam edecek.
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Türkiye’de çevre bilincinin oluşması, temiz enerjikaynaklarının kullanımının artması ve sosyalsorumluluk anlayışıyla İleri Isıtma Sistemlerialanında faaliyetlerini sürdürüyor. Ar-Geçalışmalarına büyük önem verenDemirDöküm’ün önümüzdeki beş yıl içindekiamacı, dünyanın ilk üç şirketi arasında yer almak.Bu kapsamda hedeflerini, özkaynaklarına      enaz %12 kârlılık sağlayarak ve hisse değerleriniartırarak her yıl ortalama %15, 2005’te ise%16 oranında büyümek; “Tüketiciye En YakınTopluluk” temasına uygun olarak iddialı birşekilde sektörüne odaklanmak; iç pazarda, sektörliderliğini sürdürmek; faaliyet gösterdiği sektördemarka gücünü artırmak ve teknolojiye hâkimolmak; ihracatı ve yurtdışı faaliyetlerini artırarakgelirlerinin en az %50’sini yurtdışından eldeetmek olarak sıralıyor.
Promosyon
DemirDöküm reklam ve halkla ilişkilerstratejisinde sadece tüketiciyi hedeflemiyor,markasını tüketiciye ulaştıran tüm ara katmanlaradestek vermeyi de bir politika olarak benimsiyor.Ürünlerinin montaj ve tesisatını yapan tüm satışnoktalarına, mühendis ve müteahhitlere kurumsalkimliğine uygun konseptte reklam desteğisağlıyor.DemirDöküm’ün bölgesel kampanya etkinlikleri,düzenlediği toplantılar tüketiciyle daha yakınve sağlıklı iletişim kurmasına neden oluyor. Yurtçapındaki yaygın servis ağı ve 24 saat hizmetveren MİM ile tüketiciyle olan ilişkilerinigeliştiriyor.DemirDöküm,sosyal sorumlulukalanında gençkuşağa yönelikfaaliyetlere önem veriyor. Sektöre elemanyetiştiren teknik liselere, genel merkezinbulunduğu İnegöl’deki İlköğretim Okulu’na eğitimve araç-gereç alanında destek veriyor.Üniversitelerarası Bilgi Yarışması ve EndüstriyelTasarım Yarışması’na sponsorluk yaparak

üniversite seviyesindekigençlere hitap ediyor.Tanıtım faaliyetlerinde,markasının güçlü ve güvenilirimajını destekleyen, ürüngamındaki gelişmeyi veteknolojik yeniliklerivurgulayan bir anlayışlaçalışıyor. Hedef kitlesi genişher türlü basın ve TVmecrasında yer almaya özengöstererek ulusal ve yerelbazda iletişim stratejileriuyguluyor.
Marka De¤erleri
DemirDöküm içinmarkalaşma hem iç hem dışpazarda büyük önem taşıyor.Markalaşmış ürünler sadeceihracatın artmasına değil,aynı zamanda o ülkelerin tanıtımına da büyükkatkıda bulunuyor. “Kendi hikâyemizin kahramanıolmak, ancak kendi markalarımızı yaratmaklamümkün” diyen DemirDöküm, yarım asrı geçenvarlığıyla Türkiye’deki marka ve teknoloji gücününsimgesi oldu. Isıtma ve soğutma sektörünün lideriolan şirket markası, yapılan bir araştırmadatüketici açısından “en güvenilir, en kaliteli, en çoktanınan ve taklit edilemeyen marka” olarakdeğerlendiriliyor.DemirDöküm tüketicisiyle birebir ilişkideolanlar bu yorumları zaten sürekli duyuyor.DemirDöküm yurtiçindeki marka algısını yurtdışındaHeatline ve Demrad markaları ile yaşatıyor.Özellikle İngiltere, Almanya, Rusya’da bu markalartüketici açısından Türkiye’dekine benzer beğeniyesahip.50 yılda Türk tüketicisini pek çok ilkletanıştıran DemirDöküm’ün piyasada hep saygınve itibarlı bir yeri oldu. Kuşkusuz bunda, görevyapmış en üst yöneticilerden en uzak köşedekisatış elemanına ve servis görevlisine kadar tümDemirDöküm çalışanlarının büyük emeği var.DemirDöküm, yeni çağın müşterisininartık hizmetle ürünü bir bütün olarakdeğerlendirdiğinin bilincinde yurt genelineyayılmış yaklaşık 1900’ü aşkın satış noktası ve325 yetkili servisten oluşan çok geniş ve güçlübir dağıtım/servis ağına sahip.

DemirDöküm’ün diğer ürün markaları dapazarda sağlam bir şekilde yerini almış durumda.2003’te pazara sürülen ve tamamı yerliteknolojiyle geliştirilmiş Aden Kombi’ler artıkismiyle isteniyor. Bu başarıda ürünün teknolojikkalitesinin yanı sıra yapılan tanıtım ve reklamkampanyalarının da büyük payı var.Bugün DemirDöküm’ün en önemligörevlerinden biri,Türk halkına mal olmuşmarkasını daha da güçlendirmek, oluşturduğubu güçlü bağı yeni nesillere aktarmak.DemirDöküm, kendisine güvenen tüketicileredaha iyi hizmet verebilmek için Müşteri İlişkileriYönetimi alanında çalışmalarına devam ediyor.Kullanıcılarına dünya standardında en iyi ürün veservisi sunmayı hedeflediğinden hizmetanlayışında tüketici için değer yaratmayı ilkeediniyor.
www.demirdokum.com.tr

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Türkiye’de ilk döküm, panel, 25 mm hatveli panel radyatörü, ilk döküm kazanı, ilk şofbeni,ilk poliüretan gövdeli termosifonu, ilk kombiyi,ilk gaz yakıtlı sobayı DemirDöküm üretti.
Sektöründe ilk ISO 9002 belgesini DemirDöküm aldı.
Panel radyatörde tüketiciye on yıl garantiyi ilk olarak DemirDöküm verdi.

DemirDöküm
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