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EKTÖRE YÖN VERENLER

BAŞARI ELEKTRONİK

Korhan BARAN: ‘Ürün Yelpazemiz
Sektörün İhtiyaçları ve Talep Edilen
Özel Uygulamalara Yönelik Olarak
Hızlı Bir Şekilde Büyümektedir’
1991 yılında Ankara’da kurulan ve ses yayın
sistemleri konusunda üretim ve satış yapan
Başarı Elektronik’in Şirket Müdürü Korhan
BARAN ile ürün yelpazelerini ve 2017 hedeflerini konuştuk.
Kısaca firmanızı tanıyabilir miyiz?

F

irmamız 1991 yılında
Ankara'da elektronik tasarım ve kesintisiz güç kaynakları üretimi maksadıyla kurulmuştu. 1995 yılında kesintisiz güç kaynağı üretimi durdurularak
yerine LİMİT AUDİO (www.limitaudio.com.tr) markası ile seslendirme ve CLASS markası ile de kontrol sistemlerin üretimine
başlandı. Halen Ankara’da, ağırlıklı olarak ses sistemleri konusunda üretimlerimize LİMİT AUDİO, AVAZ ve CLASS markaları
ile devam etmekteyiz.
2000 yılında şirketimiz bünyesinde oluşturulan proje grubu
ile zayıf akım projelerini bir bütün olarak değerlendirerek; merkezi ses yayın sistemleri, yangın algılama sistemleri, kapalı
devre güvenlik sistemleri, hırsız alârm, merkezi uydu sistemlerinde proje uygulama ve teknik servis hizmetleri konusunda
müşterilerine komple çözümler sunmaya başladık. Bu sayede
bir çok önemli projeye de imza atmış olduk.
Üst seviyelere taşımayı hedeflemiş olduğumuz kalitemizi
2006 yılında aldığımız ISO 9001 Kalite Belgesi ve TSE Hizmet
Yeterlilik Belgesi ile belgelemiş olduk.
Ürünlerimizi, Türkiye genelindeki geniş bayii ağımız ile
Ankara’daki perakende satış mağazamızda müşterilerimizle
buluşturmaya devam ediyoruz. Ürün yelpazemiz sektörün ihtiyaçları ve talep edilen özel uygulamalara yönelik olarak hızlı bir
şekilde büyümektedir.

ğını bitirerek ürün yelpazemize ekledik. Sektörümüzle ilgili yurtdışındaki fuarları takip ettik ve bu fuarda tanıştığımız bazı firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor. Amacımız ithalatını yapmayı
düşündüğümüz tamamlayıcı ürünleri toptan satış kanalımız ile
pazarlama portföyümüze ekleyerek 2017’de Türkiye pazarına
sunmak ve bununla birlikte üretimini yaptığımız ürünlere de yurt
dışı pazarlarda tanıtabilmektir. Diğer yandan satış pazarlama
bölümümüzün 2017 hedeflerinden biri olan ses sistemleri üzerine
çok büyük web portalının da hazırlıklarına devam ediyoruz.
İnşallah
2017 yılının ilk aylarında yayına başlayacak olan
Ürün yelpazeniz hakkında bilgi verir misiniz?
www.sesdepo.com adresi tüm müşterilerimize geniş bir ürün yelAna ürün grubumuz ses yayın sistemleridir. Bu bağlamda;
pazesi sunacaktır. 2017 yılında ise Ar-Ge çalışmalarımızın sonuGenel anons ve ses yayın sistemleri, ses ve
cu olarak bazı ürün gruplarımızın da ihracat plansahne grubu müzik amplifikatörleri, programlanalarına hız kesmeden devam ediyoruz.
bilir okul saatleri ,taşınabilir seyyar amplifikatörler,
Huzurlu ve güzel günlerin bizi beklediğine
oto ve deniz araçları için anons amplifikatörleri,
olan inancımızla kendi alanımızda, güçlenerek
profesyonel ses filtreleri, DC İnverterler, 19”
büyüyen Türkiye’nin parlayan yıldızı olmayı
Metal Rock Dolaplarının üretimi yapılıyoruz.
hedefliyoruz.

İleriye dönük planlarınız hakkında bilgi
verir misiniz ?

Çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Firmam ve şahsım adına teşekkür ederim.

2016 da Ar-Ge yatırımlarımızı en yüksek seviyeye taşıyarak birçok yeni ürünün üretime hazırlıOcak 2017

228

