
Pazar
Uzun yıllar boyunca pencerelerde ahşapkullanımının tercih edildiği Türkiye'de, Poli VinilKlorür (PVC) sistemleri 1980'li yılların sonunda,özellikle 1990'ların başlarında yaygınlaştı.Türkiye'de ilk PVC pencere üretimi 1980'lerinbaşında yapıldı ve yeni üreticilerin devreyegirmesiyle sektör hızla gelişti.60'a yakın şirketin faaliyet gösterdiği sektördeprofil kapasitesi 300 bine, üretim 220 bin tona,pazarın büyüklüğü ise 1 milyar US$'a ulaşmışdurumda. Bu miktarın %20'si ihracattan eldeediliyor. PVC pencere üretim sektöründe2000'lerin başında %20 oranında gerçekleşenbüyümenin önümüzdeki dönemde de devametmesi bekleniyor.Pazarın ihtiyacının %80’i, Plastik ProfilÜreticileri Kalite Birliği Derneği (PÜKAD) üyesidokuz şirket tarafından karşılanıyor.PÜKAD'ın verilerine göre, 500 bini değiştirmeamaçlı, 250 bini ise yeni konutlar olmak üzere,yılda 750 bin konuta PVC pencere sistemleritakılıyor.Türkiye, bu rakamsal göstergelerle, PVCpencere üretimi pazar büyüklüğünde Almanya'dansonra Avrupa'nın ikinci ülkesi olma unvanınıelinde tutuyor. Araştırmalar ayrıca, PVC penceresektöründe Türkiye'nin hem iç hem de dış pazarpotansiyelinin yüksek olduğunu ortaya koyuyor.Bu yüksek potansiyel, iç pazarda büyük konutaçığından ve inşaat sektörünün canlanmaeğiliminden kaynaklanıyor. Coğrafi olarak TürkiCumhuriyetler, Ortadoğu ve Balkanlar gibipazarlara çok yakın olması da dış pazarpotansiyelinin yüksekliğinde önemli bir etken.
Baflar›lar
Pakpen, yapı sektöründe pencereden bahçeaksesuarına, dış cepheden kapıya kadar bir binaiçin gerekli tüm ürün çeşitlerini üreten tek şirketolarak öne çıkıyor.

Yapı sektörünün öndegelen şirketlerindenolan Pakpen,TürkStandartları Enstitüsü(TSE) tarafından 2004TSE Kalite Ödülü'nelayık görüldü. Ar-Geçalışmalarına büyükönem veren şirket,TSE ile yaptığı ortakçalışmalarla kaliteningelişmesine katkıdabulunmaya devamediyor.Pakpen'in tüm ürünleri tam donanımlı veakredite olmuş laboratuvarlarında zorlu testkoşullarında test edildikten sonra TSE belgesiyle%100 yerli olarak Konya'da üretiliyor. Pakpen,tam otomasyon tekniği ile üretim yapan tesislerarasında ilk TS EN ISO 9001:2000 LaboratuvarAkreditasyon belgeli olma özelliğine de sahip.Sektörde birçok yeniliğe ve ilke imza atanPakpen, 2002 yılında yeni vinil dış cephekaplaması Pak Siding'i piyasaya sundu.Pak Siding ürününün piyasaya ilk çıktığı2002 yılında şirket cirosundaki payı %5 iken,bu oran 2005 yılında %25'e ulaştı. Piyasaya çıktığıdönemden itibaren ilk üç yıllık sürede yaklaşık15 milyon m2, yani 40 bin konut Pak Siding'le

kaplandı.Pakpen’in,TSEK (TSE'nin şirketlerin uluslararasıkalite, faktör ve değerlerine uygunluğunu belir tenbelgesi), PÜKAD ve  Alman Kalite Güvencesi veİşaretlenmesi Kurumu'nun RAL Kalite Belgesinesahip. Ayrıca Rusya (Gostr-R), Azerbaycan(AZS) ve Ukrayna'da “Uygunluk Sertifikası”bulunuyor.Şirketin 2005 yılı için planladığı yatırımprogramı bütçesi 12 milyon Euro'ya ulaşıyor.
Tarihçe
Pakpen Şirketler Grubu'nun geçmişi,1970 yılında Tuza Ailesi tarafından        Konya'dakurulan Paksu A.Ş.'ye dayanıyor.İşe inşaat tesisat malzemesi satışı ve sıhhitesisat ile başlayan Tuza Ailesi, 1990 yılındafaaliyetlerini PVC kapı, pencere, panjur ve kepenksistemleri sektöründe devam ettirme kararı aldı.Pakpen ilk PVC üretim tesisini 1990 yılındaKonya'da kurarak, Pakpen markasıyla kapı-pencere üretimine başladı.Türkiye ve yurtdışı satışlarını bayilik teşkilatı ilegerçekleştiren Pakpen'in üretim tesislerinin tümüKonya Organize Sanayi Bölgeleri'nde yer alıyor.Pakpen, Pak Siding, Pak Country, Pak Form,Pakpanel ve Pak Door markalarının üretildiğitesisler yıllık 40 bin ton üretim kapasitesinesahip bulunuyor.
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Pakpen, altı markanın üretimini 30 binmetrekarelik mevcut tesislerin yanı sıra, toplam150 bin metrekarelik yeni entegre tesislerindegerçekleştiriyor.Pakpen'in ayrıca, İstanbul, Ankara, İzmir, Konyave Antalya'da bölge müdürlükleri bulunuyor.Türkiye genelinde 1.200'ü aşkın bayi kanalınasahip olan şirket,Türki Cumhuriyetler’e veAvrupa'ya yayılmış 100'ü aşkın bayi ağıyla Türkiyedışında 30 ayrı ülkeye ihracat yapıyor.PVC kapı-pencere ve panjur sistemleriüretiminde Türkiye'nin önde gelenkuruluşlarından biri olan Pakpen, ürettiği tümmarkalarla, Ortadoğu, Asya ve Avrupapazarlarında da adından söz ettiriyor.Kazakistan'da yerli ortak işbirliğiyle üretimtesisi kurma çalışmaları sürdüren şirketin hedefi,Romanya'daki yatırımlarıyla da bütün Balkanülkelerine ulaşmak.
Ürün
Universal Seri, yeni 72 mm'lik Optimal Seri,Oval Seri, Global Seri, P2000 Serisi, Sürme Seri,Kepenk&Panjur ve Denizlik uygulamaları yanında,Pak Siding, Pak Country, Pak Form, Pak Panel vePak Door üretimlerine de başlayan Pakpen'in, içve dış mekânlar için ürettiği dekoratif folyokaplamaların 12 ayrı renk seçeneği bulunuyor.Pakpen Şirketler Grubu, sektörde yarattığıkalite ve teknoloji birikimini Pak Siding ileperçinledi. Pak Siding, Osmanlı mimarisindekarşımıza çıkan ve ahşap evlerde kullanılan    “yalıbaskısı” isimli ahşap dış cephe kaplamasınınmodernize edilmiş ve PVC'den üretilmiş birdış cephe sistemi olarak tanınıyor. Pak Siding,tüketiciye hem kullanım esnasında hem desonrasında pek çok avantaj sağlıyor. Dışcephelere mükemmel çözüm getiren yeni vinildış cephe kaplaması Pak Siding, ömür boyubakım, onarım gerektirmeden, yıllara ve iklimkoşullarına meydan okuyarak sorunsuz biryapının garantisini veriyor.Sektördeki haklı yerini kaliteden taviz

vermeden, tüketicilerinin ihtiyaç ve beklentilerinidikkate alarak üretim yapmasına borçlu olanPakpen'in ürün yelpazesinde şu ürünler yeralıyor : PVC Kapı, Pencere, Panjur ve KepenkSistemleri (Pakpen-Optimal Seri, Universal Seri,Oval Seri, Global Seri, P2000, Sürme Seri);Kepenk&Panjur Sistemleri,Vinil Dış CepheKaplama Sistemi (Pak Siding); Çit-Korkuluk,Pergola ve Kameriye Sistemleri (Pak Country) veTaş Görünümlü Formlanmış PVC Plaka (PakForm) PVC / XPS Sandviç Panel (Pak Panel),Dekoratif Göbekli Kapı Panelleri (Pak Door).
En Son Geliflmeler
Pakpen, %80-85'ine beş büyük şirketin sahipolduğu pazarda, %15'lik orana sahip ve bu oranı2005 yılı sonunda %20'nin üzerine çıkarmayıhedefliyor.2004 yılında 8 milyon Euro düzeyindeihracat yapan Pakpen, 2005 yılı hedefini20 milyon Euro’ya ulaşmak, “dünya markasıolmak” ve “tüketici memnuniyetini maksimumaçıkarmak” olarak açıklıyor.Yapılan Ar-Ge çalışmaları sonucu, ısı yalıtımıiçin kullanılan karbondioksitle XPS (ExtrüdePolistren) üretimi çalışmaları yoğun olarakdevam ediyor. Doğayı korumayı hedefleyen vePak Siding uygulamalarında da kullanılacak olanXPS, 2005 Kasım ayında Pakpen'in ürünyelpazesindeki yerini alacak.Dışa açılma sürecini devam ettiren Pakpen'in2005 yılı hedeflerinden biri de Güney Amerikapazarına girmek.Pakpen, dışa açılma stratejisi doğrultusunda,Kazakistan'da üretim tesisi kurma çalışmalarınadevam ederken, 2005'in son çeyreğinde deRomanya ve çevre ülkelere hizmet verecek birRomanya Bölge Merkezi’ni hizmete sokmayıhedefliyor.2 milyon Euro düzeyinde bir yatırımla 2006yılına kadar tamamlanması planlanan showroomve depo yapımı devam ediyor.
Promosyon
Büyüyen ve başarısını kitlelerle paylaşmakisteyen her güçlü şirket gibi Pakpen ŞirketlerGrubu da reklama çok önem veriyor.Kuruluşundan bu yana yapı sektöründetüketicisine, teknoloji ve kaliteyi birleştirdiğiürünler sunan Pakpen, ürünlerinde uzmanlığı vemüşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutuyor.Rekabetin yoğun bir biçimde yaşandığısektörden biri olan PVC sektöründe daha çokdönemsel reklam çalışmaları yapılıyor.Pak Siding için hazırlanan 2003 lansmanında;Türkiye'de ilk defa Pakpen tarafından üretilen dışcephe kaplama sistemi Pak Siding'in bir hafta gibikısa bir sürede uygulanabildiği ve estetik birgörünüm sağladığı tüketici ile duygusal bir bağkurarak anlatıldı.Yepyeni bir ürün olan, böylecediğer markalar arasından sıyrılarak, yalıtım veestetik özellikleri ile ön plana çıkarılan Pak Siding,reklamda özellikle “Evinize verdiğiniz önemi çokiyi biliyoruz” sloganını vurguladı.2005 yılı içerisinde “Nesiller boyu güven, yıllarboyu Pakpen” sloganı ve akılda kalıcı “jingle”ı ile

çeşitli sponsorluklar kapsamında “kalıcılık” temasıduygusal bir yaklaşımla marka özelliklerineeklenerek katma değer sağlandı. Böylece teknikbir konu olan PVC Pencere kavramı çok dahasıcak ve izlenir bir şekilde sunulurken, Pakpen'ininsana verdiği değer de ön plana çıkarıldı.Tüketicinin gözünde samimi ve duygusal birkişiliğe bürünen Pakpen'in tüketiciye yakınlığıvurgulanarak üretime yaklaşımını “bizim için vebize özel çözümler” diye tanımladı.PR çalışmalarına da gereken önemi verenPakpen, üç ayda bir yayımladığı Pakpen HaberDergisi kanalıyla tüm bayileri ve çalışanları ileiletişimini en güçlü şekilde yürütüyor ve sektöresağladığı hizmetlerin boyutunu genişletiyor.
Marka De¤erleri
Üretim ve hizmet kapasitesi ile birlikte çalışan kişisayısıyla her geçen gün önemli bir büyümesağlayan Pakpen'in yatırımları da yıllar içindeönemli artış gösteriyor.Pakpen, 2005 yılında genç ve dinamik bir grupolarak sektöründeki yenilikçi yaklaşımını, kaliteyeve kurumsallaşmaya verdiği öneme borçlu.Ayrıca, bu özelliklerini, “tüketici odaklıçalışması”, “müşteri ve bayi memnuniyeti” ile deperçinlemeye devam ediyor.
www.pakpen.com.tr

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Pakpen, pencereden bahçe aksesuarına, dışcephe kaplamasından kapıya kadar altı değişikmarka ile sektörde en geniş ürün yelpazesinesahip şirket.
KalDer Eskişehir Şubesi tarafından düzenlenen4. Kalite Şöleni'nde Pakpen Teşekkür Belgesi ileödüllendirildi.
Vinil Dış Cephe Kaplaması Pak Siding,%40 enerji tasarrufu sağlıyor, boya bakım veonarım gerektirmediği gibi, kolay temizlenmeözelliğine de sahip. Bu özelliği ile de tuğla, beton,ahşap ya da çelik konstrüksiyon üzerine tek katlıveya çok katlı binalarda kullanılabiliyor.
Türkiye'nin ilk PVC çit ve kameriye sistemleriniPak Country adıyla Pakpen üretti.
Bugüne kadar yaklaşık 15 milyon m2,yani 40 bin konut Pak Siding ile kaplandı.

Pakpen
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