
Ana kriter “kalite” olunca, 
MIMAKI her zaman ilk tercih

PİMMS Group – Ticaret Müdürü Serdar Göker Sign İstanbul 2015 Fuar değerlendirmelerini paylaştı

Öncelikle fuarla ilgili 
değerlendirmenizi alabilir 
miyiz? Fuarın beklentilerinizi 
karşıladığını düşünüyor musunuz?
“Her zaman olduğu gibi, Sign İstanbul 
2015’te de PİMMS Group olarak en 
yeni MIMAKI baskı makinelerini ve 
fuara özel kampanyalarımızı tanıttık. 
Yeni bayi yapılanmamız sayesinde, 
Türkiye çapındaki yetkili bayilerimiz 
aracılığıyla satışlar gerçekleştirmekte-
yiz. Fuarda bizimle beraber olan yetki-
li bayilerimiz de, kendi bölgelerinden 
gelen ziyaretçilere satışlarını gerçek-
leştirdiler. Biz de PİMMS Group ola-
rak, standımızda bulunan MIMAKI 
Europe yetkilileri ve teknik servis 
kadromuzla beraber, kendilerine des-
tek verdik ve standımıza gelen ziyaret-
çilerimizi bayilerimize yönlendirdik. 
Fuarın ilk iki günü, geçen yıllara kı-
yasla biraz beklentimizin altında 
kalmasına rağmen, sonraki günlerde 
planladığımız hedefler doğrultusunda 

yeni ve mevcut ürün siparişlerini aldık. 
Fuar sonrasında hem yeni ürünlerimiz 
SIJ-320 UV LED geniş format UV 
baskı makinesi ve TS300 1800P sübli-
masyon baskı makinemiz ve son çıkan 
A2 boyutlarında CFL 605RT masa tipi 
kesim makinemizle ilgili satışlarımı-
za başladık. Fuar sonrasında oluşan 
potansiyel alımların kapanışlarını 
bayram öncesi ve bayram sonrası tüm 
Türkiye’deki endüstriyel reklam bayi-
lerimizle başarılı bir şekilde yapmaya 
çalışacağız. Satışların kapanmasında 
hem CJV300 160 SIJ 320 UV LED 
baskı makinelerimiz için gerçekleştir-
diğimiz geri alım kampanyaları fazlası 
ile yardımcı olacaktır.”

Sign İstanbul 2015 Fuarı’nda satış, 
servis ve hizmet açısından ön plana 
çıkardığınız ürünleriniz hakkında 
bilgi alabilir miyiz?
“Fuarda, endüstriyel reklam sektörü-
nün en temel ihtiyacı olacak UV geniş 

format makine modelimiz SIJ-320 UV 
LED baskı makinemiz, henüz Avru-
pa’da bile satışa çıkmadan Türkiye 
reklam sektörüne lanse edildi.
Bu makinemiz için yürüttüğümüz satış 
kampanyasını da fuarda tanıtma fırsa-
tı yakaladık. Bu kapsamda, reklam-
cıların halen kullanmakta oldukları 
3.20m’lik solvent baskı makinelerini 
MIMAKI SIJ-320 UV LED baskı ma-
kinesi ile değiştirmeyi hedefledik. Bu 
değişim kampanyası kapsamında, eski 
teknoloji makinelerini bize getirdik-
lerinde, yeni makinelerini 5000 Euro 
indirim karşılığında sunacağımızı te-
min ettik. Fuarda da kampanya yoğun 
ilgi gördü. Fuar sonrasında da değişim 
kampanyası hakkında bilgi edinmek 
isteyen kullanıcılar, Türkiye genelinde 
endüstriyel reklam sektöründe hizmet 
veren bayilerimiz AROKS, ENRİKO 
ALİBERTİ, PROCOLOR ve SDS’nin 
bölge ofislerinden daha geniş bilgi ala-
bilirler.”
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SIJ-320 UV LED BASKI 
MAKİNESİ İLK DEFA PİYASAYA 
TANITILDI
“SIJ-320 UV LED kurutmalı, ikiz rulo 
seçenekli , rulodan ruloya baskı ma-
kinemizin sunmuş olduğu avantajlara 
gelirsek şu şekilde özetleyebiliriz: Da-
hili kalite kontrolü ve kesintisiz baskı 
kontrolü özelliklerinin, yeni geliştiri-
len LUS-120 yüksek performanslı UV 
kurutmalı mürekkep ile kusursuz bir 
şekilde birleştirildiği makine, PVC 
ve diğer afiş materyalleri dahil çok 
çeşitli tabela ortamlarına kesintisiz, 
yüksek hızlı ve yüksek kaliteli baskı 
yapma imkanı tanıyor. MIMAKI’nin 
kendi üretimi olan LUS-120 boyaları-
nın ilk olarak kullanıldığı bu makine 
ile dış mekanda sert hava koşullarına 
yönelik yüksek dayanıklılık elde edi-
lebilmektedir. Dış mekanda 8 ila 12 ay 
arası dayanıklılık sunan modelimiz, 
iç mekanda 3 yıl kadar baskı ömrüne 
sahiptir.
Dayanıklılığın yanı sıra, VOC değer-
lerinin oldukça düşük olması, ozon sa-
lımının düşük olması ve kokusuz özel-
liği sayesinde iç mekanlarda rahatlıkla 
kullanılabilmektedir. Ürünümüzün 
bir saat çalışması halinde tüketeceği 
elektrik miktarı 0,6 ila 0,8kwh’dır. 
Böylece elektrik tüketiminde ciddi ta-
sarruf sağlamaktadır.”

MIMAKI TS300P 1800 BASKI 
MAKİNESİ, MIMAKI SB410 
SÜBLİMASYON BOYALARI İLE 
İLK DEFA SİGN’DAYDI
“Fuarda ayrıca “soft signage” dedi-
ğimiz kumaşa baskı yapılarak uygu-
lanan ışıklı duvar reklam panoları-
nın hazırlanmasında kullanabilecek 
MIMAKI TS300P 1800 süblimasyon 
baskı makinemizi ve SB410 boyamı-
zı da ilk kez kullanıcılarımızın ilgi-
sine sunduk. MIMAKI TS300P 1800 
süblimasyon makinemiz, saatte 115 
m2 baskı hızına ulaşabilen, 4 kafalı, 
ince malzemeler üzerine baskı bece-
risine sahip ve noktalama yöntemiyle 
mürekkep püskürten MIMAKI Geliş-
miş Baskı Teknolojisi’nin (MAPS4) 
kullanıldığı ilk ürünümüzdür. Ayrıca, 
orijinal MIMAKI SB410 süblimasyon 
boyalarının kullanıldığı ilk ürün olup, 

ilk defa Sign İstanbul 2015 Fuarı’nda 
ziyaretçilere tanıtılmıştır.
Bu modelimiz, sunduğu renk çeşitli-
liği ve sahip olduğu ekonomik fiyat-
ları ile sektörden oldukça ilgi gördü. 
Ayrıca, kullanıcılara büyük kolaylık 
sağlayacak olan Otomatik Viper Te-
mizleme teknolojisine sahiptir. 2 mm 
ila 7 mm arasında 0,5’lik adımlarla 
ayarlanabilen baskı kafasına sahip 
makine, AMF Otomatik Medya Bes-
leme Ünitesi’ne de sahiptir ve 40 kg’a 
kadar medya bağlanabilmesine olanak 
sağlar. Makinenin ilk kurulumunda 2 
litrelik boya tanklarına sahiptir. Kolay 
medya besleme, medyanın otomatik 
olarak sarılması, medya baskı ayakla-
rının ayarlanabilmesi, ekstra kurutucu 
ünitesi, şık ve renkli kullanım ekranı 
da makinenin sahip olduğu diğer stan-
dart özellikler arasında yerini almak-
tadır.
Makinemiz, RIP yazılımı olarak Tx-
Link3 Lite versiyonunu kullanmak-
tadır. Tek bir RIP programı ile dört 
farklı üretim salonunda bir Ethernet 

Port ile makineyi kullanmak müm-
kündür. E-mail ile baskı operatörüne 
süreklilik durumu hakkında bilgi ve-
rebilen TxLink3 Lite versiyonu, renk 
yönetim programlarının sahip olduğu 
renk değişikliği, renk üretme, renk 
değiştirme ve profil oluşturma gibi uy-
gulamaları da yapabilmektedir. Daha 
önce RIP’lenmiş işlerin tekrar kulla-
nımı mümkündür ve tüm RIP’ler data 
olarak saklanmaktadır. Opsiyonel ola-
rak da Raster Link veya TxLink3’ün 
standart ve profesyonel seçenekleri de 
mevcuttur.”

MIMAKI MASA TİPİ CFL-605RT, 
YER SORUNU OLAN BASKI 
ÜRETİCİLERİNE KOLAYLIK 
SAĞLIYOR
“Sign İstanbul Fuarı’nda ayrıca, özel-
likle yer sorunu olan butik kopyalma 
merkezlerinin, matbaaların, provacıla-
rın ve ambalaj sektörünün kullanabi-
leceği masa tipi Mimaki CFL-605RT 
ürünümüzü ilk kez tanıttık. 
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Üç ana farklı kesim tipi, katlama ve 
kalem çizim özelliğine sahip makine, 
standart olarak FINE CUT 8 yazılı-
mı ile satılmaktadır. Opsiyonel olarak 
ARTIOS CAD Design CAD Yazılımı 
da ihtiyaç halinde yetkili bayilerimiz-
den talep edilebilir. CFL-605RT kesim 
masası ile freze tip döner kesim, teğet 
kesim, basınçlı kesim ve kırım gibi iş-
lemler rahatlıkla gerçekleştirilebilir.
Son olarak, fuarda ziyaretçilerin yoğun 
ilgi gösterdiği ürünlerimizden biri de 
VHF Multi-Cut Kesici makinemiz oldu. 
CNC Freze makineleri, CNC kontrolör-
leri, yazılım ve araçları geliştiren Al-
manya menşeli VHF tarafından üretilen 
çok fonksiyonlu kesici makine, reklam 
ve endüstriyel alanlarda profesyonel 
ürünler üzerinde kesim işlemleri yapa-
biliyor.”

Firmanız açısından siyasi ve 
ekonomik konjonktürü de içine 
alarak, 2015 yılını değerlendirir 
misiniz? 
“PİMMS Grup olarak portföyümüzdeki 
MIMAKI geniş format baskı makine-
lerinin distribütörlüğünü başarıyla sür-

dürmekteyiz. Ülkemiz genelindeki yet-
kili satış ve teknik servis bayilerimizle 
endüstriyel reklam sektörüne hizmet 
vermeye devam ediyoruz. Pimms Grup 
olarak, endüstriyel reklam sektöründe 
ülke genelinde 4 ana firma ve 17 bölge 
ofisinde yerleşik eğitimli satış ekipleri-
mizle kapsam çalışması yapmaktayız. 
Özellikle kesim plotter’ları, masa tipi 
kesim makinesi, tabaka kesim maki-
neleri, solvent, eko solvent, UV, lateks, 
SUV ve bayrak baskı makinelerimizle 
sektörün ihtiyaçlarını karşılıyoruz.
Ülkemizin içinde bulunduğu siyasi ve 
ekonomik şartlar nedeniyle, bu yıl plan-
lamamızın az da olsa altında kalarak ça-
lışmalarımıza devam ediyoruz. Ancak 
tüm sosyo ekonomik şartlara rağmen, 
MIMAKI’nin yeni ürünlerini pazara 
sürmeye ve müşteri memnuniyetinden 
taviz vermeden çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. 2015 yılının rakamsal sonuç-
larına baktığımızda da, gerek PİMMS 
Group olarak gerekse bayilerimiz ola-
rak pazardaki pozitif marka algımızdan 
ödün vermiyoruz. Bu durum da ekono-
mik belirsizliklerin böylesi çok olduğu 
bir dönem de, müşterilerimizin makine 

yatırımlarında tercihlerini MIMAKI 
markasından yana kullanmasına sebep 
oluyor. Bu tür belirsiz süreçlerde yatı-
rım için karar vericiler genel müdürleri 
olduğu için, alımların ana kriteri “kali-
te” oluyor ve MIMAKI markası da bu 
durumda her zaman ilk tercih olarak 
yerini koruyor.”

ENDÜSTRİYEL REKLAM 
ÜRÜNLERİNİN KAPSAMINI 
ARTIRACAĞIZ
2016 yılı satış hizmet ve 
politikalarınızda değişiklikler 
yaşanacak mı? Sektör açısından da 
değerlendirme alabilir miyiz?
“2016 yılında PİMMS Group olarak 
müşteri memnuniyeti ve markalarımıza 
verdiğimiz önem prensiplerimizde bir 
değişiklik olmayacaktır. Bunların yanı 
sıra 2016 yılında özellikle Anadolu’da 
endüstriyel reklam ürünlerinin kapsa-
mını artırmayı planladığımız için, bu 
yönde tanıtım ve pazarlama faaliyetleri-
miz olacaktır.
Sektörümüz, her zaman yaratıcılığı ile 
diğer endüstriyel alanlar içerisinde hep 
öne çıkmıştır. Bundan sonraki süreçte 
de markaların pazar faaliyetlerini ar-
tırması ve sektörümüzün güçlenmesi 
yaratıcı fikirlerin öne çıkmasıyla müm-
kün olacaktır. Teknolojideki gelişimler 
reklam sektörünün daha da gelişmesine 
katkı sunmaya devam edecek ve sektö-
rümüz de bu yeniliklerden ilham alarak 
kendi büyümesini sürdürecektir.”

SADECE MAKİNE FİYATLARI 
DEĞİL, TÜM UYGULAMA 
MALİYETLERİ VE EKSTRA 
MALİYETLER ÇOK İYİ 
HESAPLANMALI
Sektörümüzdeki kullanıcılara 
ve yeni yatırım yapacak olanlara 
tavsiyelerinizi paylaşır mısınız?
“Bu noktada en önemli husus yapılacak 
yatırımların geri dönüşüdür. Yatırım 
öncesinde mantıklı rakamlara akıllı 
yatırımlar yapılır ve geri dönüş süreç-
leri hesap edilerse, reklam üreticileri 
çok daha fazla verim alacak ve finan-
sal sıkıntılar yaşamayacaktır. Yatırım 
yaparken “neden, neye yatırım, hangi 
uygulamalar için yatırım” gibi sorula-
rın sorulması oldukça kritik önem taşır. 
Dolayısıyla, sadece makine fiyatları de-
ğil, tüm uygulama maliyetleri ve ekstra 
maliyetler çok iyi hesaplanmalıdır.”


