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Kısaca sizi tanıyabilir miyiz?

Sigma Cam firmasında kurulduğu 
günden bu yana İthalat – ihracat Müdürü 
olarak görev yapmaktayım. Firmamız 
bir aile şirketi.  Bu nedenle ope-
rasyonel anlamda da her türlü desteği 
sağlamaya çalışıyorum. Dünyaca ünlü 
cam fabrikalarının Türkiye ve Ortadoğu 
distribütörlüğünü “Sigma Glass” markamız 
adı altında yapmaktayız. Bunun dışında 
“Sigma Koleksiyon” olarak 2. markamızı da 
çok yakın bir zamanda piyasaya sunduk. 

Sigma Cam ne zaman faaliyetlerine 
başladı, kuruluşundan bugüne geçen 
süreci kısaca değerlendirir misiniz?

Sigma Cam firması faaliyetlerine 2008 
yılında başladı. Dünden bugüne 
değerlendirdiğimizde oldukça ciddi bir 
yol katettiğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz. 
Ölçülü bir büyüme hızı ile, sektördeki 
yenilikleri takip ederek ürün çeşitliliğimizi 
arttırdık. “Sürekli gelişim” mottosuyla 
hedeflediğimiz doğru pazarlama ve 
hizmet kalitesine ulaşmaya çalışıyoruz. 
Vizyonu ve hedefleri olmayan bir şirket 
zaten var olamaz. Pazarın ve insanların 
gelecekteki ihtiyaçlarını önceden belirle-
meye özen gösteriyoruz. Şirketimizin ilk 
kurulduğu yıllarda elbette hatalarımız 
da oldu, ancak bu hataları kabullenip 
kayıpları en aza indirmekte izlediğimiz bir 
diğer stratejiydi. Bugün geldiğimiz nokta, 
firmamızın gelişimi açısından bize umut 
ve heyecan veriyor. Yeni markamız olan 
“Sigma Koleksiyon” la birlikte daha da 
güzel projelere imza atacağız.

Hangi firmaların Türkiye temsilciliğini 
yapıyorsunuz?  Türkiye pazarına 
sunduğunuz ürünler hakkında bilgi 
alabilir miyiz?

Dünyaca ünlü cam fabrikaların Türkiye 
ve Ortadoğu temsilciliklerini yapıyoruz. 
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SİGMA GLASS İTHALAT- İHRACAT MÜDÜRÜ EDA ATLIOĞLU

“2018 YILINDA MARKA BİLİNİRLİĞİMİZİ 
ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ”
“Sürekli gelişim” sloganıyla yeni yatırım ve projelere imza atan Sigma Ltd.  markalarına bir yenisini daha ekledi. “Sigma 
Glass” tan sonra“Sigma Koleksiyon” u da  piyasa sunan firmanın bu yeni yatırımı ve bundan sonraki hedeflerini öğrenmek 
amacıyla yönelttiğimiz soruları firmanın İthalat- İhracat Müdürü Eda Atlıoğlu yanıtladı.



Bunun dışında Avrupa, Uzakdoğu, 
Güney Amerika ve Mısır’da bulunan 
cam fabrikaları ile ilişkilerimiz oldukça 
kuvvetli. 

1000 çeşide yakın ürün grubu-
muz mevcuttur. Türkiye’deki birçok 
noktaya hizmet vermekteyiz. Ürün 
çeşitlerimizi günlük hayatta hepimizin 
mutfağında bulunan su bardakları, 
meşrubat bardakları, cam kaseler, çay 
bardakları, cam tabaklar, su ve çay setleri 
oluşturmaktadır. Yeni markamız olan Sig-
ma Koleksiyon,  daha şık sofralara hitap 
edebileceğiniz yaldızlı ürün gruplarından 
meydana geliyor.

Türkiye züccaciye pazarında ki durumu 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye  züccaciye sektöründe başta 
Paşabahçe olmak üzere oldukça 
önemli üreticiler yer alıyor. Pazar hızla 
büyümekte, ihracat oranları her geçen 
yıl yükselmekte buda sektöre girmeye 
hazırlanan yeni girişimcilere cesaret 
vermektedir. Tabi ki bunun yanında ciddi 
ithalatçılarda pazara farklı bir bakış açısı 
kazandırmaktadır. Bu sıralar AVM’lerde 
zincir mağazacılık oldukça yaygın hale 
gelmiştir. Kısacası Türkiye’nin “züccaciye” 
sektöründe dünyada çok önemli bir yere 
sahip olduğunu düşünüyorum.

Pazarlama, satış ağınızdan bahseder 
misiniz? Türkiye genelinde hangi 
illerde ürünlerinizi görebiliriz?

Pazarlama ağımızı başta Türkiye’nin 
ve dünyanın birçok noktasını ziyaret 
eden güçlü bir ekiple gerçekleştirmeye 
çalışıyoruz. Kuşkusuz her sene düzenli 
olarak katıldığımız uluslararası fuarlar 
bizler için oldukça önemli. Türkiye’nin 
hemen hemen her bölgesine ürünler-
imizin dağıtımını yapmaktayız.  Tüketi-
cinin zihnine doğru ürün ve iyi hizmetle 
girmek, kaliteyi korumak ve devamlılığı 
sağlamak bizim vazgeçilmez kurallarımız 
arasında yer alıyor. Sonuçta; “pazarlama 
ürünlerin savaşından öte, algıların savaşı”  
bu nedenle uzun vadede en iyi ürünle 
hedeflerimize ulaşmaya çalışıyoruz.

İhracat bağlantılarınız var mı, hangi 
ülkelere ürün gönderiyorsunuz?

Hem yurtiçinde hem de yurtdışında 
katıldığımız uluslararası fuarlarda bir çok 
ciddi ihracat bağlantıları yapmaktayız. 
Maalesef bazı bölgelerde oluşan 
sıkıntılardan dolayı , ihracatlarımız 
olumsuz şekilde etkilendi. Ancak 
dünya çok büyük ve  gelişime açık bir 
çok bölge var, bunlarla ilgili çalışmalar 
yapıp, pazar açıklarını tespit ederek yeni 

ülkelerle bağlantıya geçmek için projeler 
yapıyoruz. Başta Suudi Arabistan, Kuveyt, 
Filistin , Ürdün, Dubai, Kuzey Irak, KKTC 
,Brezilya olmak üzere, Avrupa ülkelerin-
den Hollanda, Fransa, Almanya,  Balkan 
ülkelerinden Kosova , Sırbistan gibi ül-
kelere ihracatlarımız devam etmektedir. 

Sigma Cam olarak sektörde fark 
yarattığınız noktalar neler?

Sigma Cam olarak müşteri memnuniyeti 
şirketimizin bugünü ve geleceği için 
en önemli unsurlardan biri. Bu yüzden 
müşterilerimizle “en doğru iletişimi” 
kurmamız fark yarattığımız nokta-
lardan en önemlisi. Sürekli değişen ve 
artan ürün çeşitliliğimiz, yenilikçi olan 
bakış açımız, dünyanın önde gelen 
üreticileri ile birlikte kurduğumuz sağlam 
işbirlikleri sektörde yarattığımız farkların 
en önemlileri arasında yer alıyor.

21 Eylül’ de düzenlenecek ZUCHEX 
Fuarında sergilenecek yeni ürün 
çeşitleriniz olacak mı? 

ZUCHEX  Fuarında hem bir çok yeni 
ürünümüzü, hem de Sigma Koleksiyon 
markamızı tanıtma fırsatı yakalayacağız. 

Müşterilerimiz bu fuarda bizi yenilenmiş 
bir şekilde görecekler. Dekorlu, 
yaldızlı bir çok set , kavanoz ve kase 
gruplarından bir çok yepyeni projeyle 
karşılarına çıkmaya hazırlanıyoruz.

2017 yılı firmanız açısından nasıl bir 
yıl oldu? 2018 yılı için yeni yatırım ve 
projeleriniz var mı?

2017 yılına başlarken hem kısa dönemli 
hem de stratejik uzun vadeli hede-
flerimiz mevcuttu.  Başta müşteri 
sayımızı artırmak, sadık ve yeni 
müşteri devamlılığının sağlanması, 
ürün çeşitliliğimizi artırmak, kalit-
edeki hata oranlarımızı aza indirmek 
gibi hedeflerimiz vardı. Bunların 
hepsini yavaş yavaş bu yıl içersinde 
gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye 
devam edeceğiz. 2018 yılında marka 
bilinirliğimizi artırmayı hedefliyoruz, 
artık her mutfağın bizi tanımasını, yeni 
markamız “SİGMA KOLEKSİYON” ile 
birlikte ihracatımızı artırarak, dünyanın 
önde gelen üreticileri ile işbirliklerimizi 
devam ettirerek, ölçülü bir şekilde 
büyümeyi hedefliyoruz.
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