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Sarmak Kompresör, kurumsal kimlik ve
markalaşma çalışmalarına odaklandı
Ürün gamında pistonlu, vidalı, turbo, seyyar ve yağ-
sız kompresörler bulunan Sarmak Kompresör, ku-
rumsal kimlik, pazarlama ve markalaşma çalış-
malarına odaklandı. 2010 yılında şirkette pazar-
lama ve markalaşma alanlarında değişiklik yap-
maya karar verdiklerini anlatan Sarmak Yönetim
Kurulu Üyesi Murat Saracoğlu, çok köklü bir geç-
mişe sahip olan firmalarını değişen dünya koşul-
larına adapte etmek istediklerini aktardı. Sara-
coğlu, “Çünkü pazar ve rekabet koşulları artık çok
değişti. Biz de bu değişime yabancı kalamazdık.
Bunun için bir stratejik danışmanlık firmasıyla an-
laştık. En başta mevcut durum analizi yaptık. Han-
gi yönlerimiz güçlü, hangi yönlerimizi değiştir-
meliyiz bunları belirledik. Çıkan sonuçlara göre üç
senelik bir yol haritası çizdik. Bu yol haritasında
her yıl içinde hangi projeleri yapacağımızı plan-
ladık” dedi. Saracoğlu, sektörlerinin çok parçalı bir
pasta haline geldiğini ifade ederken, en önemli ge-
lişimin farklılaşmak olduğunu kaydetti. Satış ve
servis organizasyonunun çok güçlü olması ge-
rektiğini vurgulayan Saracoğlu, “Bizim çok kök-
lü bir markamız var. Bunu hedef kitleye daha iyi
ve sistematik olarak anlatmak için pazarlama de-

partmanı kurduk. Daha sonra marka stratejisini
ele aldık. Müşterilerimizin markamız hakkında ne
düşündüğünü objektif olarak görebilmek için ba-
ğımsız bir firmaya pazar araştırması yaptırdık.
Müşterimiz ve müşterimiz olmayan firmalar ara-
sından seçilen firmalarla detaylı anket çalışması
yapıldı. Böylece firmamızla ilgili bütün resim or-
taya çıkmaya başladı. Pazarlama materyallerinden
satış ekibinin müşteriyle nasıl temas ettiğine ka-
dar bütün süreçleri irdeledik. İlgili bütün süreçleri
iyileştirme yoluna gittik” diye konuştu.

Sarmak olarak, tekstil, demir-çelik ve otomo-
tiv yan sanayisine yaptıkları hizmetlerle iddialı ol-
duklarını, ayrıca mühendislik hizmetleri de ver-
diklerini ifade eden Murat Saracoğlu, kompre-
sörden sonra kullanılan filtreler, kurutucular,
otomasyon sistemleri, satış öncesinde basınçlı ha-
va ihtiyacını doğru tespit etmeye yarayan cihaz-
ların da ürün gamları arasında yer aldığını dile ge-
tirdi. Basınçlı hava alanında derin uzmanlıkları-
nın olduğunu ve müşterilerine daha çok sistem kur-
ma ve sistem danışmanlığı üzerine destek ver-
diklerini belirten Saracoğlu, Türkiye’de altı lo-
kasyonda hizmet verdiklerini aktardı. Saracoğlu,

“Genel merkezimiz ve üretim tesisimiz Adana’da.
İstanbul ve Ankara’da bölge müdürlüğümüz var.
Denizli, Bursa ve Kayseri’de de servis merkezle-
rimiz var. Böylece bütün Türkiye’yi kapsıyoruz. İh-
racat yaptığımız bölgeler; Türk cumhuriyetleri, Or-
tadoğu, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa. Irak’ta da
çok büyük potansiyel var, bunu da değerlendirmek
istiyoruz. Şimdilik ciromuzun yüzde 15’ini ihraç
ediyoruz” ifadesini kullandı.

“TÜM TÜRKİYE’Yİ KAPSIYORUZ”
Türkiye’de altı lokasyonda hizmet

verdiklerini aktaran Murat Saracoğlu,
“Genel merkezimiz ve üretim tesisimiz
Adana’da. İstanbul ve Ankara’da bölge

müdürlüğümüz var. Denizli, Bursa ve
Kayseri’de de servis merkezlerimiz var.

Böylece bütün Türkiye’yi kapsıyoruz”
açıklamasını yaptı.


