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Karton ambalaj pazarındaki gelişmeleri yakından 
takip ediyoruz; dolayısıyla trendler oluşmadan, 
henüz fikir aşamasındayken projeler bize ulaşmış 
oluyor

Sektördeki konumumuz dolayısıyla karton ve 
oluklu ambalaj endüstrisindeki gelişmeleri 
yakından takip etmek ve oluşan eğilimlere göre 
yeni ürünler tasarlayıp uluslararası pazara sunmak 
durumundayız. Bu güncel kalmamızın ve pazar-
daki avantajlı konumumuzu sürdürebilmemizin 
en önemli ögelerinden biri. Katlama yapıştırma 
makinelerinde kartondan oluklu malzemeye 
sektördeki en geniş ürün yelpazelerinden birini 
dünya pazarına biz sunuyoruz. Ürünlerimizin 
çeşitliliği dolayısıyla da bu alandaki hemen her 
gelişimden haberdar oluyoruz. Bunun da ötesinde, 
rakiplerimizin pek yanaşmadığı bir hizmetimiz var 
ki bu da özel tasarımlı projelerimizdir. Bu projeler 
sayesinde, hem henüz fikir aşamasında olan özel 
kutuların, hem de standart kutuların katlama 
yapıştırmasını sağlayacak özel makinalar tasarlayıp 
üretiyoruz. Dolayısıyla trendler oluşmadan, henüz 
fikir aşamasındayken projeler bize ulaşmış oluyor. 
Bu gözlemlerimizle son on yıldır hem dünyada 
hem Türkiye’de karton ve oluklu ambalajın 
kullanımında ve yeni fikirlerin, yeni tasarımların 
oluşturulmasında önemli bir artış gözlemliyoruz.

İtalya’da Print 4 All fuarında 
Omega Alius 110’u sergileyeceğiz
29 Mayıs – 1 Haziran tarihlerinde Milano’da 
gerçekleştirilecek olan Print 4 All - İtalya fuarına 
katılacağız ve yeniden canlanmaya başlayan İtalya 
pazarında Omega Alius 110 makinamızı sergileye-

İtalya’da Print 4 All fuarında sergileyeceğimiz

Omega Alius 110’un büyük ilgi 
göreceğine inanıyoruz 
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ceğiz. Tüm fuar katılımlarımızda olduğu gibi  yurt 
dışında bizi temsil eden firmalar da fuarda bizimle 
birlikte olacaklar ve kendi ülkelerinden gelen 
ziyaretçileri bizimle birlikte ağırlayacaklar. 

Son 1 yıldır tasarımını yapmakta olduğumuz 
yeni “Alius” modelimizin tanıtımını bu fuarda 
gerçekleştireceğiz. Bu özel makinamız,  yüksek 
hızlı, tamamı servo motorlu, Safety PLC (PLC’ye 
bağlı güvenlik ekipmanlarını çift mikro kontrol 
eder), Energy saving by Regenerative operation 
(Enerjiyi şebekeye geri çevirme)  ve Remote 
access to machine (Makinaya uzaktan erişim) gibi 
en yüksek elektronik donanım özelliklerine sahip 
olacak. Çok çeşitli pazarlarda büyük ilgi göreceğini 
tahmin ediyoruz.

Print 4 All fuarında tüm ziyaretçilerimizi ağır-
lamaktan ve onlarla katlama yapıştırma konu-
sundaki ihtiyaçlarını görüşüyor olmaktan büyük 
mutluluk duyacağız; fuar sırasındaki ziyaretlerini 
heyecanla bekliyoruz.

2018 yılına ilişkin öngörüler, 
beklentiler ve hedefler
2017 yılı özellikle ülkemiz için oldukça zor bir 
yıl olmasına rağmen biz Duran Makina olarak 
50 makina ürettik (ki bunların 15 adeti Türkiye 
içindir), hedefimize yine de ulaştık. Dolasıyla 2018 
yılı için ümitli olmamak için bir sebep görmüyoruz. 
Dünya geneline yayılmış 24 acente ofisimiz 
sayesinde çok geniş bir satış ağına sahip olmamızın 
getirdiği avantaj ile bu yılın da beklentilerimize 
uygun bir yıl olacağına inanıyoruz. Türkiye için de 
beklentilerimiz kesin likle 2017 yılından daha iyi 
olacağı şeklinde.

2018 yılında Duran Makina olarak yıllardır 
yakalamış olduğumuz üretim rakamlarımıza 
yine ulaşacağımızı umuyoruz. Piyasaların dün-
yada genel olarak daralmasına karşın, biz proje 
odaklı özel tasarımlarımızla bu olumsuzluktan 
etkilenmiyoruz. Hedefimizi 2018 yılında da 
pazardaki konumumuzu korumak ve payımızı 
bir miktar daha arttırmak olarak belirtebiliriz.
Bu yıl da Türkiye için 15 toplam 50 makina satışı 
hedefliyoruz ve şimdiden aldığımız siparişlerle yaz 
başına kadar üretim programımız doldu. Devamı 
için de çok sayıda görüşme sürdürüyor ve projeler 
üzerinde çalışıyoruz. Bütün bu göstergeleri 
değerlendirdiğimizde hedefimize ulaşacağımıza 
eminiz. 
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