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EFFE Endüstri, ShanghaiTex’te
hedefine ulaştı
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Ocak 2015 itibarı ile Türkiye ve dünyadaki
birçok tekstil merkezi ülkede pazarlama faaliyetlerini yeniden yapılandıran EFFE Endüstri,
ShanghaiTEX fuarı ile birlikte öncelikli hedefi
olan Çin tekstil makineleri pazarına büyük hedefler ile adım atmış oldu. Bu yıl 17.si düzenlenen ShanghaiTEX fuarına Çin’deki acentesi
XTY firması ile birlikte katılan EFFE Endüstri, gerek yerli, gerekse yabacı misafirlerine ürün ve
hizmetleri hakkında detaylı bilgiler verdi. Çin
pazarında başarı sağlayabilmek için güvenilir bir partner ile çalışmanın gerekliliğine inan
EFFE, 2015 Ocak ayından bu yana fuar alt
yapı çalışmalarına öncelik vermişti. Çin pazarında ürün ve hizmetleri ile uzun yıllardır kalite
ve hizmet anlamında marka değerini kanıtlamış XTY firması, pazarlama ve satış imkanlarını

As of January 2015, EFFE Industry which is restructured its marketing activities in many countries
which are the center of the textile in Turkey and
in the world, has taken steps to the China’s textile
machinery market which is its primary target with
important goals. EFFE Indurstry which is participated in ShangaiTEX fair which is held 17th this
year with the XYT firm agency in China, gave detailed information about their products and services to both domestic and foreign guests. EFFE
who believes in the necessity of working with a
reliable partner to ensure success in the Chinese
market gave priority to fair infrastructure since
January 2015. XTY firm which is proved its value
of brand in terms of the quality and service for
long years with its products and services In the
Chinese market, was prepared as a team with
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EFFE Industry has reached
its target in ShanghaiTex
technical and sales training sessions that has
been organized between March and June 2015
to all the technical and sales team by mobilizing
its all marketing and sales opportunities to EFFE
branded products. In the trainings given by Effe
Director Partner İhsan Mokanoğlu and technical personnel, information about the technical
adventages, how to provide serious production
savings for the end users and what kind of value
adding the machine manufacturers will have,
was given. With the slogan of ‘Effective Way’, it
has been made investments that the EFFE branded products will gain value in the market.
Mokanoğlu who mentioned that the fair passed
very successful for EFFE Industry said “Machinery manufacturing units in the Chinese market
are 10 times larger compared with other coun-

EFFE markalı ürünler için seferber etmekle birlikte, tüm teknik ve satış ekibine Mart ve Haziran 2015 tarihlerinde organize ettiği teknik
ve satış eğitim toplantıları ile bir ekip olarak
fuara hazırlandı. Effe Yönetici Ortağı İhsan
Mokanoğlu ve teknik personeli tarafından verilen eğitimlerde, EFFE markalı ürünlerin sağladığı teknik avantajlar, son kullanıcılar için
ciddi üretim tasarruflarının nasıl sağlanacağı
ve makine imalatçıları için ürettikleri makinelerde nasıl bir katma değer kazanacakları
hakkında bilgi verildi. “Effective Way” sloganı
ile, EFFE markalı ürünlerin pazarda hızlı şekilde
değer kazanması için yatırımlar yapıldı.
Fuarın, EFFE Endüstri için çok başarılı geçtiğine
değinen Mokanoğlu, “Çin pazarındaki makine
imalat adetleri diğer ülkeler ile karşılaştırıldığın-
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da 10 kat daha büyük. Bazı Avrupa menşeli
markaların tekelinde olan pazarda EFFE ürünleri, üretim detaylarındaki kalite ve satış sonrası
servis ve yedek parça imkanları ile ziyaretçilerin
yoğun ilgisi ile karşılaştı. Makine imalatçı firmaların yanında son kullanıcılarda mevcut makinelerinde iyileştirme çalışmaları konusunda
EFFE ürün ve hizmetlerini tercih ettiler. Buradaki
en büyük avantaj da EFFE’nin sadece ürün satmanın yanında komple proje ve mühendislik
hizmetlerini de verebilmesidir” dedi.
Yoantion, ZGL, Jilong, Jeeone, Renxin, Huiseng, Rili, Sunwin, Red Flag gibi pazarın
güçlü Ram, Baskı ve Açık En Yıkama makineleri imalatçısı markalar ile sözleşmeler imzalayan EFFE, 2015 yılının 2. Yarısında sunduğu
ürün ve hizmet kalitesi ile pazarın tercih edilen markalarından biri olmayı hedeflemektedir. Fuar boyunca Endonezya, Kore, Tayland,
İran, Mısır, Bangladeş, Pakistan, Özbekistan
ve Vietnam mümessilleri ile misafirlerini ağırlayan EFFE firması, uluslararası pazarlama
ve satış faaliyetleri konusunda XTY firması ile
güçlerini birleştirerek, mevcut ya da potansiyel pazarlarda EFFE-XTY ortaklığı ile faaliyetlerini daha etkin şekilde sürdürmektedir.

tries. Effe products which are on the market
that is monopolized by some European brands
met with the intense interest pf visitors with the
quality and after-saşes services and spare parts
facilities in the production details. The last users, in addition to the machine manufacturers,
preferred the EFFE’s products and services to
improvement in the current machines. The most
important advantage here is the ability that the
EFFE can give all project and engineering services in addition to only sell products’.
EFFE which signed the contracts with the Ram,
Print and Open Width Washing that is the strongest machines manufacturer of the market
such as Yoantion, ZGL, Jilong, Jeeone, Renxin, Huiseng, Rili, Sunwin, Red Flag aims to be
preferred brand in the market with the offered
products’ and service’s quality 2nd half of
2015. During the fair, EFFE firm that welcomes
its guests with the company representatives of
Indonesia, Korea, Thailand, Iran, Egypt, Bangladesh, Pakistan, Uzbekistan and Vietnam
continues its activities more effectively with the
partnership on the current or potential markets
by joining forces with XTY firm about the international marketing and sales activities.

