
Pazar
Türkiye’de uzun yıllar boyunca pencerelerdeahşap kullanımı tercih edildi. 1980’li yıllarınsonunda PVC pencere sistemlerinin yaygınlaşmasıylasektörde ardı ardına yatırımlar yapıldı.Günümüzde, profil kapasitesi 450 bine, üretimi350 bin tona, pazarın büyüklüğü ise 1 milyar US$’aulaşan 60’a yakın üreticinin faaliyet gösterdiğisektörün son birkaç yıldır büyüme hızı ortalama%15 olarak belirleniyor.Önümüzdeki dönemde yıllık büyüme hızınaparalel bir büyüme beklenen Türk pazarındafaaliyet gösteren PÜKAD üyesi sekiz şirket,pazarın %70’ini karşılıyor. Geri kalan 51 şirket isesektörün %30’luk bölüme hitap ediyor.PÜKAD’ın verilerine göre,Türkiye’de yılda1.5 milyon konuta PVC pencere sistemleritakılıyor. Bunun 1 milyonu değiştirme, 500 bini ise yeni konutlardan oluşuyor. Türkiye, burakamsal göstergelerle, PVC pencere üretiminde,Avrupa’da, Almanya’dan sonra ikinci ülke unvanınıelinde tutuyor. Yapılan araştırmalarda,Türkiye’ninPVC sektöründe hem iç pazar, hem de yurt dışıpotansiyelinin yüksek olduğu ortaya konuluyor.Türkiye’de plastik boru pazarında ise rekabet sonhızıyla sürüyor. Özellikle alt yapı çalışmalarındakullanılan beton boruların yerlerini plastik borularabırakmasıyla hareketlilik kazanan sektörde doğalgazyatırımlarında da plastik boruların payları giderekartıyor.1995 yılından bu yana konut tesisatlarındatamamen plastik boru kullanılmaya başlanmasıylagüç kazanan plastik boru sektörü, 370 bin tonluküretim kapasitesinin %75’ini kullanabiliyor.
Baflar›lar
Pakpen, yapı sektöründe A’dan Z’ye, yanipencereden bahçe aksesuarına, dış cephedenyalıtıma, iç ve dış kapıdan alt yapı ve iç tesisatboru sistemlerine kadar bir bina için gerekli her şeyi üreten tek firma olarak öne çıkıyor.Yapı sektörünün önde gelen firmalarındanPakpen, Ar-Ge çalışmalarına büyük önem veriyor.Bu doğrultuda,TSE ile yaptığı ortak çalışmalarlakalite olgusunun gelişmesine ve Türk ekonomisinekatkıda bulunmayı sürdürüyor.Pakpen’in tüm ürünleri tam donanımlı akrediteolmuş laboratuvarlarında zorlu hava koşullarındatest ediliyor ve TSE belgesiyle %100 yerli olarakKonya’da üretiliyor.Tam otomasyon tekniği ile üretim yapan tesisleri,sektöründe ilk TS EN ISO 9001: 2000 belgeliolma özelliğine sahip. Sektörde birçok yeniliğeimza atan Pakpen, dış cephe kaplaması “PakSiding”i, 2002 yılında piyasaya sunarak bu alanda

bir “ilk”i daha Türkiye’ye getirdi.Yapılan Ar-Ge çalışmaları sonucu 2005 yılındanberi üretilen “Pak Board XPS Isı Yalıtım Levhası”,Türkiye’de ilk defa karbondioksit gazıyla üretildi.Mükemmel bir ısı yalıtımı sağlayarak, ısı kayıplarınıazaltan Pak Board XPS, tamamen kapalı gözeneklerisayesinde ekolojik yapısı ile ozon tabakasınıkorumasının yanı sıra, greenhouse etkisiyle dekirlenen çevrenin emisyonunu yaparak kirliliğien aza indirgiyor.
Tarihçe
Pakpen Şirketler Grubu’nun geçmişi, 1970 yılında,Tuza Ailesi tarafından Konya’da kurulan Paksu A.Ş.’yedayanıyor. İşe, inşaat tesisat malzemeleri ve sıhhitesisat ile başlayan Tuza Ailesi, 1990 yılında ilk PVCüretim tesisini Konya’da kurdu. Bu tesislerde ilkolarak Pakpen markasıyla kapı-pencere üretiminebaşlayan şirket, halen Konyalı Tuza Ailesi tarafındanyönetiliyor.Türkiye ve yurt dışı satışlarını bayilik teşkilatı ilegerçekleştiren Pakpen'in üretim tesislerinin tümüKonya Organize Sanayi Bölgeleri'nde yer alıyor.Pakpen, Pak Siding, Pak Country, Pak Form,Pakpanel, Pak Door, Pak Board ve Pakplastmarkalarının üretildiği tesisler PVC sektöründeyıllık 70 bin ton üretim kapasitesine sahip bulunuyor.Toplam 300 bin m2’lik yeni entegre tesislerindesekiz markanın üretimini gerçekleştiren PakpenŞirketler Grubu,Türkiye geneline yayılmış 1.200’üaşkın bayi kanalına da sahip. Pakpen ayrıca,TürkiCumhuriyetler’den Avrupa’ya yayılmış 500’ü aşkınbayi ağıyla Türkiye dışında 40 ayrı ülkeye deihracat yapıyor.Pakpen Şirketler Grubu’nun bugünlerde,sektöre ve bayilerine önemli katkılar getireceğineinanarak üretim ve pazarlamasını yapmayabaşladığı “Altyapı ve İç Tesisat Boru Sistemleri”niPakplast markası altında toplayarak üretimçerçevesini büyüttüğü de gözleniyor.
Ürün
Pakpen konularında uzman, deneyimli bir ekiple,yılda 70 bin ton kapı-pencere ve panjur sistemleriüretimi gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra, Pak Siding,Pak Country, Pak Form, Pak Panel, Pak Door,Pak Board ve Pakplast markalı ürünlerinin üretiminide yapıyor.Vinil Dış Cephe Kaplaması Pak Siding, uzunömürlü özelliği ile dikkat çekiyor. Aynı zamanda,boya bakım ve onarım gerektirmediği gibi, kolaytemizlenme özelliğine de sahip olan Pak Siding;tuğla, beton, ahşap ya da çelik konstrüksiyon üzerinetek katlı veya çok katlı binalarda kullanılabiliyor.Üretimini gerçekleştirdiği Pakpen Serileri;

72 mm’lik Optimal Seri, Rival Seri, Oval Seri,Global Seri, P 2000 Serisi, Sürme Seri,Kepenk&Panjur’un iç ve dış mekanlar içinürettiği dekoratif folyo kaplamaları ile 12 ayrırenk seçeneği sunuyor.En son teknoloji ve en iyi kaliteyle ürettiği yapıürünleriyle tanınan Pakpen, kısa bir süre önceuzmanlığını boru sektörüne taşıdı. Boru sektörününyeni markası olarak ortaya çıkan “Pakplast”ınürün yelpazesinde ise Altyapı Boru Sistemleri;Korige Borular, Polietilen Borular ve Ek Parçaları,Üst Yapı Boru Sistemleri; Polipropilen Borular,PEX-b Borular, Atıksu Boruları ile ek parçalar veaksesuarlar bulunuyor.Sektördeki haklı yerini kaliteden taviz vermeden,tüketicilerinin ihtiyaç ve beklentilerini de dikkatealarak üretim yapmasına borçlu olan Pakpen,TSE,TSEK, TS EN ISO 9001: 2000 LaboratuvarAkreditasyon Belgesi’nin yanı sıra PÜKAD ve RALKalite Belgesi’ne de sahip.PVC kapı-pencere ve panjur sistemleriüretiminde Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarındanbiri olan Pakpen, ürettiği tüm markalarla yurt içinde olduğu kadar, Ortadoğu Asya veAvrupa pazarlarında da adından söz ettiriyor.

34 SUPERBRANDS



En Son Geliflmeler
Pakpen Şirketler Grubu, sektöre ve bayilerineönemli katkı getireceğine inanarak üretim vepazarlamasını yaptığı Altyapı ve İç Tesisat BoruSistemleri’ni Pakplast markası altında toplayaraküretim çerçevesini genişletti.

Üretim tesisi toplam yatırım hedefinin üçte birlikilk aşamasını oluşturan ve 2006 Eylül ayındafaaliyete geçen Pakplast’ın, tüm yatırımlarının2010 yılına kadar tamamlanmış olması bekleniyor.Tüm ürün grupları dahil olmak üzere, yıllık toplamkapasitesi 70 bin ton olan Pakplast’ın 2008 yılındaüretim kapasitesinin %20’sinin ihraç edilmesihedefleniyor. Pakplast markalı ürünlerin tesisleri,Avrupa’nın en son teknolojisi ile tam otomasyontekniği ile üretim yapıyor.Türkiye’de 30 yıldır var olan Pen Sektörü’nde18 yıldır faaliyet gösteren Pakpen, %70’ine sekizbüyük şirketin sahip olduğu pazarda, %17’likoranını 2008’de %20’nin üzerine çıkarmayıhedefliyor. Bu değerler bir dünya markası olmakve tüketici memnuniyetini maksimuma çıkarmakisteyen Pakpen’in, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği8 milyon Euro düzeyindeki ihracatını 2008 yılısonunda 20 milyon Euro’ya çıkarması anlamınageliyor.
Promosyon
Büyüyen ve bu başarısını kitlelerle paylaşmakisteyen her güçlü şirket gibi Pakpen ŞirketlerGrubu da reklama çok önem veriyor. Yapısektöründe 18 yılı aşkın süredir tüketicisine,teknoloji ve kalitenin birleştiği ürünler sunanPakpen, hizmet anlayışında sınır tanımayarak,ürünlerinde uzmanlığı ve müşteri memnuniyetinien üst düzeyde tutuyor. Rekabetin yoğun bir

biçimde yaşandığı sektörlerden biri olan PVCsektöründe reklam çalışmaları ise daha çokdönemsel yapılıyor.Pakpen’in en yeni ürünü olan Pakplast, reklamdiliyle de sektörde yenilik yaratmayı amaçlayarak,doğrudan ürün ve ürünün en çok bağdaştırıldığısu ile arasında geçen bir aşk hikayesi oluşturdu.Kampanyada, ürünler ve çeşitliliği doğruortamlarında gösterilerek nihai tüketici olanustalar ve müteahhitlerle iletişim kuruldu.Aynı zamanda tüm Türkiye’ye Pakplast’ın farklıduruşunu anlatan bir imaj filmine de imza atıldı.Kampanyanın film ayağında Pakplast borularınıgören “su”yun coşmasını ve borulara doğru“aşkla” ulaşmaya çalışması işlendi. ÖzellikleAvrupa’da çok iyi bilinen, dünyaca ünlü reklamyönetmeni Michael Baumbruck tarafından çekilenfilmin post prodüksiyon aşaması tam bir ay sürdü.PR çalışmalarına da gereken önemi verenPakpen, üç ayda bir yayınladığı Pakpen HaberDergisi kanalıyla tüm bayileri ve çalışanları ileiletişimini en güçlü şekilde yürüterek, sektöresağladığı hizmetlerin boyutunu da genişletiyor.
Marka De¤erleri
Üretim ve hizmet kapasitesi ile her geçen günönemli bir büyüme sağlayan Pakpen’in yatırımlarıda yıllar içerisinde artış gösteriyor.2007 yılında genç ve dinamik bir grup olaraksektöründeki yenilikçiliğini, kaliteye vekurumsallaşmaya verdiği öneme borçlu olanPakpen, tüketici odaklı çalışması, müşteri ve bayimemnuniyeti ile başarılarını destekliyor.Yatırım miktarı ve kapasitesiyle Avrupa’nın en büyük ilk 10 boru üreticisi arasında yer alacakolan Pakplast boru üretiminin yıllık kapasitesi ise,70 bin ton civarında. Pakplast’ın 2008 yılındagerçekleştireceği üretimin %20’sinin ihraçedilmesi planlanıyor. Kurulacak bayilik teşkilatı ilebirlikte yan sanayiler de göz önündebulundurulduğunda toplam yatırımda yaklaşık200 kişiye daha iş kaynağı oluşturularak,Türkiyeve bölge ekonomisine büyük katkı sağlanmasıhedefleniyor.

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Pakpen sektörde, pencereden bahçeaksesuarına, dış cephe kaplamasından kapıyakadar sekiz değişik marka ile en geniş ürünyelpazesine sahip tek şirket.
Bugüne kadar yaklaşık 5 milyon m2, yani 17 binkonut, Pak Siding ile kaplandı.
Pak Country adıyla Türkiye'nin ilk PVC Çit,Korkuluk, Pergola ve Kameriye Sistemleri’niPakpen üretti.
Konya Entegre Üretim Tesisleri’nde yılda70 bin ton PVC kapı, pencere ve panjursistemleri üretimi gerçekleşiyor.

Pakpen

35SUPERBRANDS

www.pakpen.com.tr
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