


Logistics services are carried out in the main warehouse located in the 
city center with 2800 m   area.
Erse has adopted a customer focused approach that responds to 
requests as soon as possible with high value added products,
environmentally sensitive and in accordance with the quality
standards since the establishment.
Within this framework, it created ''ISO 9001:2008 Quality Management 
System'' and certified this system with NQA and VDE organizations.
The cables produced, are under the warranty of TSE, TSEK and
TURKLOYDU locally and VDE, MPA, Gost-R, FIRE CERTIFICATE
(Russia), ABS, RINA, BV, LR organizations internationally.
Due to the to environment and human health, Erse who produce all 
cables according to the standards of RoHS and CE gives an importance 
to another product group “ERVITAL”, fire resistant cables.
These cables were approved by tests and inspections of VDE and MPA 
organizations that are recognized internationally and this was made in 
order to ensure the sustainability of human life and quality of life in 
industrial, infrastructure, shipbuilding and construction sectors.
Within all of these studies with ''Erse Quality Assurance is all around in 
change and progress'' principle, it suceeded to be the leader in the 
country and took place between many well known international
company and project partners with the export figures to more than 40 
countries.
Erse combined its experiences and acquisitions in modern facilities and 
has accelerated the activites of institutionalization in recent years.
In this context, it welcomed its 15th year with its new logo and the
corporate identity that symbolizes a solid infrastructure, unity and 
sphericity and strong business partnership.
Not only to grow and gain, but also to ensure competitiveness with 
continuous development and develop strategies that will ensure the 
future and continue R&D investments are all important for Erse.
Erse shows a performance about to be sensitive to the environment, not 
compromising on quality, technology and investment for human,
transparency and innovative policies today and takes place between the 
leading cable manufacturers that lead to sector.

HAKKIMIZDA
Erse 1996 yılında kurulmuştur. 
Koaksiyel, sinyal-kontrol, veri iletişim, haberleşme, halojensiz ve yangına 
dayanıklı kablolar, enstrüman, silikon, gemi kabloları ve müşteri talepleri 
doğrultusunda hazırlanan özel tip kablolar üretmektedir.
Yönetim, üretim, lojistik ve diğer ana faaliyetlerini İstanbul’da farklı 
konumlarda yer alan lokasyonlarda yürütmektedir.
Bünyesinde 48 beyaz, 129 mavi yaka personel çalışmaktadır.
Satış ve Pazarlama merkez ofisi Perpa Ticaret Merkezi’ndedir.
Ulusal ve uluslararası standartlar esas alarak üretim yapan 8.000 m  ‘si 
kapalı olmak üzere 12.000 m  alan üzerine kurulmuş fabrikası Silivri’de yer 
almaktadır.
Lojistik hizmetleri 2800 m  ’lik alana yayılmış şehir merkezinde yer alan 
ana deposundan gerçekleştirilmektedir.
Erse kurulduğu günden itibaren kalite standartlarına uygun, çevreye 
duyarlı, katma değeri yüksek ürünlerle taleplere en kısa sürede cevap 
veren müşteri odaklı bir çalışma anlayışı benimsemiştir.
Bu anlayış çerçevesinde “ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi”
oluşturarak bu sistemi NQA ve VDE kuruluşlarından belgelendirilmiştir.
Üretimini gerçekleştirdiği kablolarda ürün güvenlik ve kalitesini
yurtiçinden; TSE, TSEK ve TÜRKLOYDU yurt dışından; VDE, MPA, Gost-R, 
YANGIN SERTİFİKASI (RUSYA), ABS, RINA, BV, LR kuruluşlarından aldığı 
sertifikalarla güvence altına almıştır.
Çevre ve insan sağlığına verdiği önem gereği tüm kablolarını RoHS ve
CE standartlarına uygun üreten Erse’nin çok önem verdiği diğer bir ürün 
grubu  ERVITAL yangına dayanıklı kablolardır.
Hizmet verdiği endüstri, altyapı gemi ve inşaat sektörlerinde, insan hayatı 
ve yaşam kalitesini sürdürülebilir kılmak amacıyla sektörün ve yurtdışı 
pazarların ihtiyaçlarını analiz ederek üretimini gerçekleştirmeye başladığı 
bu kabloları, geçerliliği tüm dünya tarafından kabul edilen VDE ve MPA 
kuruluşlarının denetim ve testlerinden geçirerek onaylatmıştır. 

“Değişim ve ilerlemede ERSE kalite güvencesi her yerde” prensibiyle 
gerçekleştirdiği tüm bu çalışmalarla kendini yurt içerisinde lider konuma 
getiren başarılarının yanında yurt dışında 40’tan fazla ülkeye yaptığı 
ihracatla uluslararası bir çok tanınmış şirket ve projenin çözüm ortakları 
arasında yer almıştır.
Dünden bugüne edinmiş olduğu tüm bu kazanım ve tecrübelerini 
modern tesislerinde teknolojiyle birleştiren Erse, son yıllarda kurumsallaşma 
faaliyetlerine hız vermiştir.
Bu bağlamda 15. yılını sağlam alt yapısını, küreselliğini ve iş ortaklarıyla 
güçlü iş birliğini simgeleyen yeni logosu ve kurumsal kimliğiyle 
karşılamıştır.
Erse için önemli olan sadece büyümek ve kazanmak değil; sürekli 
gelişim ile sürdürülebilir rekabet gücünü sağlayacak ve geleceği 
güvence altına alacak stratejileri geliştirmek, ar-ge yatırımları yapmaya 
devam etmektedir.
Erse günümüzde yenilikçi politikaları, şe�aflık, teknolojiye ve insana 
yatırım, kaliteden ödün vermemek, çevreye duyarlı olmak, çözüm
ortakları için katma değer sağlamak gibi konularda gösterdiği
performansla, sektöre yön veren lider kablo üreticileri arasında yer 
almaktadır.

Erse was established in 1996.
Coaxial, signal-control, data communications, telecommunications, 
halogen-free and fire-resistant cables, instrument, silicone, marine 
cables and special cables are prepared and manufactured in accordance 
with customer demands.
The management, production, logistics, and other main activities take 
place in di�erent locations of Istanbul.
Erse employs 48 white collar and 129 blue collar sta� within all locations 
of the company.
Sales and Marketing head o�ce takes place in Perpa Trade Center.
The factory with 8000 m   closed area in a total of 12.000 m  , which 
makes production in national and international standards, is located at 
Silivri, İstanbul.
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PRODUCTIONKALİTE
Erse, ürün gamında yer alan kablo tipleri için konusunda uzman
profesyonel bir ekibe, modern teknolojiyle donatılmış bir üretim parkuruna 
sahiptir.
Ayda 250 ton bakır işleme kapasitesine sahip olan Erse’de, hammadde 
girişinden, nihai ürün çıkışına kadar üretiminin her aşaması toplam kalite 
anlayışı çerçevesinde ERP programı ile takip edilerek, elektrik ve mekanik 
testler üretilen kablonun niteliğine uygun cihazlarla yapılır.

Hammadde girdi denetimleri
-Erse, kalitesini akredite kuruluşlarca belgelendirmiş hammadde üretici 
ve ithalatçılarından alım yapmaktadır.
-Kullanılan her hammadde, kabul işlemleri yapılmadan önce ulusal ve 
uluslararası standartlar ve ERSE kablo teknik şartnameleri
doğrultusunda kontrol edilerek, uygunluğu durumunda girdisi sağlanır. 

Proses kontrolleri
-Barkod sistemiyle takip edilen üretim, her operasyon aşamasında test 
ve kontroller vasıtasıyla takip edilerek, sadece uygunluğu onaylanan 
ürünlerin bir sonraki operasyona geçişi sağlanmaktadır. 

Son kontrol testleri
-Üretimi tamamlanan her kablo bağlı bulunduğu standartlar 
çerçevesinde test ve kontrollerden geçirilerek kalite kontrol onayı verilir.
Erse nitelikli işgücü, makine, teçhizat ve teknoloji yatırımlarına her 
geçen gün yenilerini ekleyerek alanındaki değişim süreci ve kalite 
bilincinin gelişimine katkı sağlamaktadır.

QUALITY
Erse has a production line equipped with modern technology and a 
professional team expertised on the cables produced.
Erse has a copper processing capacity of 250 tons per month:
Each stage of production is followed with an ERP program within the 
framework of total quality approach; from raw material input to product 
output and all electrical and mechanical tests are done with the 
appropriate devices.

Raw material input controls
-Erse purchases the raw material from local and international suppliers 
whose quality are documented by accredited organizations.
-Raw materials are controlled in accordance with national & international 
standards and through technical specifications of ERSE cable prior to 
the acceptance level  and through the results, entry is done.

Process Controls
-The production contolled by the barcode system is followed at each 
operation stage by tests and controls and only approved products are 
provided to pass the next operation.

Final Control Tests
-Each cable in each  production is completed with the quality control 
approval by testing within the determined standards.
Erse always  increases its skilled labor, machinery, equipment and 
technology investments and contributes to change process and quality 
awareness improvement.

ÜRETiM 
Erse, kaynakları etkin kullanan, çevreye, doğaya, insan hayatına saygılı, iş 
güvenliği ve işçi sağlığı uygulamalarını benimsemiş, güvenli ve yüksek 
kalitede ürünleri koşulsuz müşteri memnuniyeti ile birleştirerek, iş ve çözüm 
ortaklarına sunmayı amaç edinmiş bir firmadır.
Kalite ve kalitenin sürekliliğine verdiği önem gereği ISO 9001 : 2008 Kalite 
Yönetim Sistemini uygulamaktadır.
Müşteri taleplerinin erken tanımlanması ve müşteri odaklı bir üretim-çözüm 
sistemi ile çözüm ortakları için katma değer yaratarak kalitede mükemmeli 
hedefleyen Erse ulusal kalite hareketi KALDER’e üyedir.
Düzenli olarak organize edilen iç-dış kaynaklı personel eğitimleriyle kişisel ve 
mesleki sorumluluk bilincini yerleştirerek, performans ve verimlilik
üzerine odaklanan çalışanlarını yeni fikirler üretmeleri konusunda
cesaretlendirmektedir.
Geliştirme ve iyileştirmelerin çalışanların yeni fikirleri ışığında yapılabilmesi 
amacıyla, şirket kültürünün ayrılmaz bir unsuru olan inovasyonu destekler.
Erse, IEC-BS-VDE-DIN-UL-EN-TSE tasarım ve üretim standartları 
çerçevesinde üretim yapar.
Bu standartlar dahilinde üretimini 
gerçekleştirdiği kablolar ulusal ve
uluslararası kalite belgeleriyle 
güvence altına alınmıştır:
VDE, MPA, NQA, RINA, BV, ABS, 
GOST ve RUSYA YANGIN, LLOYDS’ 
REGISTER, TSE, TÜRK LOYDU, RMRS, 
ISO, CE, RoHS  
Erse, gerekli tüm test ve kontrolleri 
fabrikası bünyesinde yer alan modern 
laboratuvarlarında gerçekleştirir.
Üretimi yapılmış kablolar üzerinde 
yapılan bu test ve kontroller kayıt 
altına alınarak, talep edilmesi 
durumunda üretici veya ithalatçısına 
sunulmaktadır.
Erse, kuruluşundan bugüne kalite ve 
ürün güvenliği politikasını misyon ve 
vizyonunun temeline koyarak 
sektörün takip edilen, öncü kablo 
üreticilerinden biri olmuştur.

Erse always uses e�ective sources, is respectful for human life and 
environment, adopts the safety and health practises, combines the
products with the customer satisfaction and aims to provide them to the 
business and solution partners.
Erse implements ISO 9001:2008 Quality Management System due to the 
importance given to the quality and continuity.
Erse is the member of KALDER(Turkish Quality Association),national 
quality movement which aims the best by creating added value for the 
solution partners with production-solution system.
We place the awareness of personal and professional responsibility by 
training the sta� in internal and external origin that was organized on a 
regular basis and encourage the sta� to produce new ideas focusing on 
performance and productivity.
We support the development and improvements of innovations to be 
made in the light of new ideas of employees, which is an integral part of 
the company.
Erse produces in accordance with the standards of design and production 

of IEC-BS-VDE-DIN-UL-EN-TSE.
Cables are carried out within the 
national and international quality 
standards as:
VDE, MPA, NQA, RINA, BV, ABS, 
GOST and RUSSIAN FIRE, LLOYDS 
'REGISTER, TSE, TURKISH LLOYD, 
RMRS, ISO, CE, RoHS
Erse carries out all tests and and 
controls in the modern laboratories 
within the manufacturing plant.
These test and controls are presented 
to our valued customers through the 
demand.
Erse has been one of the leading 
cable manufacturers with its quality 
and product safety policy on the 
basis of our mission and vision since  
the foundation.



MARINE AND SHIPBUILDING CABLESCOMMUNICATION AND DATA TRANSMISSION CABLES 
PDV & PDV-K
VBV & VBV-K
PD-PAP
J-YY
J-Y(St)Y...Lg
PCM
CAT-3 UTP

CAT-5e UTP
CAT-6 UTP
LIY(St)Y-PIMF
LIY(St)CY-PIMF
LI-2Y(St)Y-PIMF
LI-2Y(St)CY-PIMF
LIH(St)CH-PIMF

RS-232
RS-422
RS-485
PROFIBUS-DP
PROFIBUS-PA
EIB-2Y(St)Y

 
SILICON CABLES
SIA H05S-U&H07S-U
SIAF H05S-U&H07S-K
SIF&N2GFAF
SIMH

SIMH-PLUS
SIHF
SIMH-C1
SIMH-C2

MX
MYY
MYCY
MXY
MXCY

MXH
MXCH
MXH-FR
MXCH-FR
F-MXCH-MULTICORE

F-MX(St)H-MULTICORE
F-MXCH-TP
F-MX(St)H-PIMF
F-MXCH-TP-FR
F-MX(St)H-TP-FR

ERVITAL FIRE RESISTANT CABLES SIGNAL & CONTROL CABLES
ERVITAL JE-H(St)H...Bd FE 180/PH120
ERVITAL JE-H(St)H FE 180 E30/E90
ERVITAL JE-H(St)HQH FE 180
ERVITAL LIHH FE 180/PH120
ERVITAL LIHCH FE 180/PH120
ERVITAL LIH(St)H FE 180/PH120

ERVITAL LIH(St)CH FE 180/PH120
ERVITAL NHXH FE 180 E30/E90
ERVITAL NHXCH FE 180 E30/E90
ERVITAL LIHCH FE 180 E30/E90
ERVITAL NXHMH FE 180
ERVITAL SIMF FE 180

 
HALOGEN FREE CABLES
LIHH
LIHCH
LIHCH-TP
LIH(St)H
LIH(St)CH
J-HH...Lg
JE-H(St)H..Bd

EIB-H(St)
HHSLH
RG-59/U-4 Cu/CuSn-HFFR
RG-59/U-6 Cu/Cu-HFFR
RG-6/U-4 Cu/CuSn-HFFR
RG-6/U-6 Cu/Cu-HFFR
RG-11/U-4 Cu/CuSn HFFR

RG-11/U-6 Cu/Cu HFFR
CCTV-HF
RGB 5 H/V HF
CAT-5e UTP LSZH
CAT-6 UTP LSZH
HBH & HBH-K

LIYY
LIY(St)Y
LIYCY
LIY(St)CY
LIYCY-TP
LIYCY-CY

JE-LIYCY-BD
J-Y(St)Y...Lg
J-YY...Lg
NLSY
NLSCY

YSLY-JZ
YSLYCY-JZ
2YSLCY-J
H05VV5-F (NYSLYÖ-J)
H05VVC4V5-K (NYSLYCYÖ-J)

COAXIAL CABLES
RG-59/U-4 Cu/Al
RG-59/U-6 Cu/Cu
RG-6/U-4 Cu/Al
RG-6/U-4 Cu/Al TRISHIELD
RG-6/U-4 CCS/Al TRISHIELD
RG-6/U-6 Cu/Cu

RG-6/U-6 CCS/Cu TRISHIELD
RG-11/U-4 Cu/CuSn PE
RG-11/U-6 Cu/Cu-PE
RG-11  A/U
RG-58 C/U
RG-213/U

RG-8/U
RGB 3
RGB 5 H/V
CCTV
HD-ER 100 CLASS A+
HD-ER 163 CLASS A+

INSTRUMENTATION CABLES
RE-Y(St)Y-fl (MULTICORE)
RE-Y(St)YSWAY-fl PIMF
RE-Y(St)YQY-fl
RE-2Y(St)Y-fl TIMF
RE-2Y(St)HSWAH (MULTICORE)

RE-2X(St)Y-fl (MULTIPAIR)
RE-2X(St)HSWAH TIMF
RE-2X(St)HSWAH..CI (MULTIPAIR)
RE-2G(St)H-PIMF..CI
RE-2G(St)HSWAH..CI



YURTİÇİ SATIŞ
Erse, İstanbul Merkez Ofisi, Ankara, Antalya, Adana Bölge Müdürlükleri 
ve güçlü bayi ağıyla ülke çapında yaygın ve geniş bir satış ağına sahiptir.
Yurt içinde birçok büyük projede çözüm ortağı olan Erse aynı zamanda; 
endüstri, altyapı, gemi ve inşaat sektörlerine hizmet veren firmalar 
tarafından ilk sırada tercih edilen ve aranılan lider markadır.
Satış ekibi, çalışmış olduğu güçlü şirket ve kuruluşların saygınlık ve 
güvenilirliğini koruma sorumluluğunu taşımaktadır. Bu nedenle etkin 
sıcak satış kadrosu, proje ve taahhüt yetkilileri, ofis operasyon personeli, 
yöneticileri ve üst yönetimiyle; kendilerine duyulan güveni devamlı 
kılabilmek adına, çalışmalarını üstün bir gayretle yürütmektedir.
Erse, kendilerine ulaşan teklif taleplerini kısa sürede hazırlayarak iş 
ortaklarına sunmayı hedef edinmiştir.
Satış öncesi ve satış sonrası destek hizmetlerini sağlamak, özel kablo 
ihtiyaçları için tasarımlar yapmak; talep edilen ürünlerin teknik özellikleri 
ve kalite dokümantasyonu konusunda bilgi ve geri dönüş sunmak satış 
faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçasıdır.
Erse sunmuş olduğu güvenilir, yüksek kaliteli ve katma değer yaratan 
ürünlerle işini satış yapmanın ötesine taşıyarak sektörün farklılık ve 
farkındalık yaratan lider markası olmuştur.

DOMESTIC SALES
Erse has an extensive sales network throughout the country with its 
Istanbul Head Quarters and Ankara, Antalya, Adana regional o�ces and 
a strong network of dealers.
As well as being the solution partner in many major projects within the 
country, Erse is the first preferred and sought leading brand by the 
companies  from industry, infrastructure, shipbuilding and construction 
sectors.
The sales team has responsibility to protect the reliability and dignity of 
the companies and organizations.
Therefore, In order to continue the existing confidence, Erse carries out 
all its activities with an outstanding e�ort with its e�cient hot sales 
sta�, project and contract o�cers, o�ce operations sta�, managers and 
senior management.
Erse always aims to response the o�ers back to business partners in the 
shortest time period.
Providing pre-sales and after-sales support, designing new cables for 
custom needs, providing information and feedback about the requested 
product specifications and quality documentation are the integral part 
of the sales activities.
Erse is the leading brand that created di�erence and awareness by 
moving its activities beyond the sales with its high-quality and value 
added and reliable products.

Erse, kalite standartlarına uygun, katma değeri yüksek ürünlerle yurt dışında 
40’tan fazla ülkede; altyapı, endüstri, gemi ve inşaat sektörlerinde isim 
sahibi şirket ve kurumların çözüm ortağıdır.
İhracat yaptığı başlıca ülkeler; İngiltere, Almanya, Avusturya, Macaristan, 
Romanya, Bulgaristan, Litvanya, Rusya, Gürcistan, Kazakistan, Mısır, Irak, 
Ürdün, Katar, Kuveyt, Portekiz, İspanya, Fransa, Singapur, Malezya, Kore, 
Ukrayna ve Beyaz Rusya yer almaktadır.
Başta Avrupa olmak üzere Asya, Afrika ve Avusturalya pazarlarında etkin 
olan Erse birçok büyük toptancı ve projeye kablo tedarik etmektedir.
Gelen talepler ihracat departmanı tarafından analiz edilerek müşterilerine en 
doğru çözümler sunulur.
Gerekli görülen noktalarda danışmanlık hizmeti sağlanarak, alternatif
öneriler hazırlanmaktadır.
Yurtdışı pazarlarında deneyim sahibi olan ihracat ekibi, yapmış olduğu 
katkılarla ülkeler arasında köprü görevi görerek ihracatın gelişim ve
değişiminde aktif bir rol üstlenmektedir. 
Kısa geri dönüş ve teslim süreleri, uluslararası standartlara uygun teslim ve 
paketleme şekilleri, profesyonellikten ödün vermeyen butik ve esnek 
çalışma anlayışı ile Erse, ülkemizde kendi ürün gamında üretim yapan kablo 
ihracatçıları arasında ilk sırada yer almaktadır.

EXPORT SALES
Erse is the solution partner for the companies and institutions that are 
involved in infrastructure, industry, ship and construction in more than 
40 countries with the high value added products. 
The main exporting countries are the United Kingdom, Germany, 
Austria, Hungary, Romania, Bulgaria, Lithuania, Russia, Georgia, 
Kazakhstan, Egypt, Iraq, Jordan, Qatar, Kuwait, Portugal, Spain, France, 
Singapore, Malaysia, Korea, Ukraine, and Belarus.
Erse being active in Asia,Africa and Australia markets and particularly in 
Europe, supplies cables to many large wholesalers and projects.
The demands are analyzed and right solutions are o�ered to our valued 
customers.
In need, we provide any consulting services with all alternatives and 
solutions.
The export team having experience in international markets acts as a 
bridge between countries and plays an active role in development and 
grow of the export.
Erse, with its very short return and delivery time, packaging quality in 
the international standards, inexpensive and flexible work approach, 
takes first place between the cable exporters that produce their own 
product range in our country.
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Erse Kablo aims to make protective packaging for 
purchased cables facilitating and accelerating the
activities of the logistics  partners.

Erse Kablo aims to make protective packaging for 
purchased cables facilitating and accelerating the
activities of the logistics  partners.

The produced cables are packed for shipment within 
framework of customer needs in accordance with 
international standards and the conditions of carriage.

The produced cables are packed for shipment within 
framework of customer needs in accordance with 
international standards and the conditions of carriage.

LOJiSTiK
Erse serves with the latest technology packaging, wrapping and 
cutting machines in its seperate logistics warehouse with 2800 m2 
storing capacity so can make more e�ective logistic activities.
Erse aims to make protective packaging for the cables that facilitates 
and accelerates the logistics activities of the business partners.
The cables in accordance with international standards of production 
and transport are packaged and shipped pursuant to customer needs.
Upon request from the customers ,technical knowhow and support on 
the most suitable package types and cable lengths are provided.
Erse does not require an additional fee from its customers for the 
standard packaging within its framework of logistics.

Erse, lojistik faaliyetlerini daha efektif hale getirebilmek için, fabrikasından 
ayrı bir lokasyonda yer alan 2800 m  ’lik deposunda, son teknoloji
paketleme, sarım ve kesim makineleriyle hizmet vermektedir.
İş ortaklarının lojistik faaliyetlerini kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı, satın almış 
oldukları kabloları koruyucu  ambalajlama yapmayı amaç edinmiştir.
Üretimi yapılan kablolar uluslararası standartlara ve taşıma koşullarına 
uygun olarak, müşteri ihtiyaçları çerçevesinde paketlenerek sevkiyata 
uygun hale getirilir.
Talep edilmesi durumunda, müşterileri ihtiyaçlarına en uygun paket tipleri 
ve kablo uzunlukları hakkında teknik bilgi ve destek sağlanmaktadır.
Erse, lojistik prosedürleri çerçevesindeki standart paketlemeler için 
müşterilerinden ek ücret talep etmez.

LOGISTICS

Tahta Makara 
Wooden drums

Karton Kutu
Cardboard box

Palet
Pallet

Euro Palet
Euro Pallet

Isıl İşlem Güvencesi: İhracat ürünlerimizde sadece ısıl işlem görmüş makara ve paletler kullanılır.
Heat Treatment Assurance: Only heat treated drums and pallets are used in our export products.

Incoterms: Müşterilerle yapılan mutabakat çerçevesinde Incoterms kurallarına uygun sevkiyat yapılmaktadır.
Incoterms: The shipping is made in accordance with Incoterms rules within the framework of mutual understanding with our customers.

Kontrplak Makara 
Plywood drums

Plastik Makara 
Plastic drums

Shrinkli Kangal
Coils with shrink

PAKETLEME ÇEŞİTLERİMİZ
OUR PACKAGE TYPES
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Real Hipermarket (TURKEY)
Port Baku Residence (AZERBAIJAN)

İlham Aliyev Presidential Palace (AZERBAIJAN)
Astana NeurologyCenter (KAZAKHISTAN)

Astana Shopping Mall (KAZAKHISTAN)
Mega Center (Kazan, RUSSIA)

Forum Mall (TURKEY)
IKEA (TURKEY)

Metro Gross Market (TURKEY)

Antalya Airport (TURKEY)
Dalaman Airport (TURKEY)
Skopje Alexander the Great Airport (MACEDONIA)
Enfidha- Hammamet International Airport (TUNUS)
Georgis Tbilisi Airport  (Tbilisi, GEORGIA)
Gence Airport (AZERBAIJAN) 
Nahcivan Airport (AZERBAIJAN)

Radisson Hotel (TURKEY)
Swissotel Grand Efes (TURKEY)

Trump Towers İstanbul (TURKEY)
Trump Tower Baku (AZERBAIJAN)

Flame Towers (AZERBAIJAN)
JW MarriotAbsheronBaku Hotel (Baku, AZERBAIJAN)

Sheraton Batumi Hotel (Batum, GEORGIA)
Mariott (KAZAKHISTAN)

Holiday Inn  (Almaaty, KAZAKHISTAN)
Rixos Al Nasr  Hotel (Tripoli, LIBYA)

Holiday Inn (TURKEY)
Le Meridien Hotel (TURKEY)

ABB Carigali Onshore Gas Terminal 
Holcim - ABB Projects (ROMANIA)
Chlor Alkali Factory (SAUDI ARABIA)
Petronas Carigali (TURKMENISTAN-UZBEKISTAN)
Maritsa East Power Plant (BULGARIA)
Hellenic Petroleum (GREECE)
Najaf Energy Power Plant (IRAQ)
Whitegate Natural Gas Plant (IRELAND)
Petkim Energy (TURKEY)
Pirelli (TURKEY)
Poas Energy (TURKEY)
Severstal Steel (RUSSIA)
Lukoil (BULGARIA)
OXY (OMAN)
Azzour Powert Station (KUWAIT)
Petro Vietnam (VIETNAM)
Kazakhistan - China Pipe Line Shatura Power Plant 
(RUSSIA)

HAVAALANI AIRPORT

ENDÜSTRİ INDUSTRY  ALIŞVERİŞ MERKEZİ MALL

OTEL HOTEL
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