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Çağımız
Kaliteli Ürün üretmek her zaman yeterli olmuyor!

rekabet çağı

Bölgenizdeki ve sektördeki mevcut rekabet ortamı hakkındaki görüşlerinizi öğrenebilir miyiz?
     
Çağımız rekabet çağı, kaliteli ürün isteyen tüketiciye kaliteli ürün üretmek, maalesef rekabette tek başına yeterli olmuyor. Tüm 
sektörlerde olduğu gibi bölgemizde de çok yoğun rekabet var. ARFEN olarak bunun bilincindeyiz.  Hizmet kalitesi ve müşteri mem-
nuniyeti konusundaki hassasiyetimiz bizleri bu konuda ön plana çıkarmaktadır.

Yapı sektöründeki trendleri nasıl takip ediyorsunuz?

Yapı sektörü ile içi içe olduğumuzdan, müşteri ziyaretlerinde ve genellikle internet üzerinden takip ediyorum.

Bu yılı sektörünüz açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sektörde arz fazlası olduğuna inanıyorum. Ekonomik gelişmeler ışığında bu sene bir daralma olcağı kanısındayım.

Şu anda gündeminizde hangi projeler var?

FOLKART TİME, İSTİNYE PARK İZMİR, İZMİR ŞEHİR HASTANESİ, MENDERES DEVLET HASTANE PROJESİ, ÖZEL SARIKIZ HASTANESİ, BUCA 
TIP BAYRAKLI TIP MERKEZİ, MEGAPOL ÇARŞI KULE, NUHOĞLU YENİTEPE-İZMİR, MODDA BULVAR, DİVA İNŞAAT İŞMERKEZİ ŞANTİYESİ, 
SOMA KATLI OTOPARK VE PAZARYERİ,OPTİMUM MAVİŞEHİR RÖNESANS, KATAL MAVİŞEHİR, CENGİZ İNŞ. MAVİŞEHİR PROJESİ,

Projelerinizde kullanacağınız yapı malzemelerinde kriteriniz nedir?
Kullanacağım ürünün kullanıldığı, projelerin bulunduğu referans listesi ve ürün ile ilgili Kalite belgelerinin olması öncelikli kriterim 
olacaktır.

Sorular haricinde değinmek istediğiniz bir konu var ise yer verebilirsiniz.

Coğrafik ve Ekonomik konumu ve potansiyeli  ile İzmir, Ülkemizin ve bölgemizin parlayan yıldızı konumundadır. ARFEN olarak, 
Hedefimiz İlkelerimizden ödün vermeden Bölgemizde Güvenilir ve Kaliteli hizmetlerimize devam etmektir.

Kısaca kendinizi ve firmanız Arfen’i bize anlatabilir 
misiniz?

1970 İzmir doğumluyum. İnşaat teknikeriyim. Evli ve 2 kız 
çocuğu babasıyım. Lise yıllarımdan bu yana inşaat sektörü 
içerisindeyim. Arfen ailesine katılmadan önce başta İzmir 
olmak üzere ülkemizin çeşitli bölgelerinde şantiyelerde 
görev aldım.   ARFEN İzmir Şube olarak 17 Eylül 2007 
yılında şu anki yerimizde 1203/1 sokak no:71 Yenişhir-İZMİR 
adresinde Ege Bölge olarak müşterilerimize hizmet 
vermeye başladık. İzmir bölgesinde bu 10 yılı aşkın süre 
içerisinde, Ülkemiz ile birlikte Firmamızın da büyümesine 
her geçen gün şahit olduk. ARFEN ''Çözüm Üretir'' 
vizyonu ile ürünlerimize yeni ürünler katarak müşterile-
rimizin çözüm ortağı olduk ve bölgemizde marka bilinirlil-
iğini arttırarak kaliteli çözümler sunduk.

Sektöründeki yenilikleri kendi sistemlerine entegre etmeye 
yönelik Ar-Ge çalışmaları ile farklı uygulamalara
yönelik çalışmalarının devam ettiğini belirten Ege Bölge 
Sorumlumuz Ahmet Aksular sorularımızı cevapladı.


