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(İzmir) Enriko Aliberti Büro Araçları Tic. ve 
San. A.Ş., 23 yıldır dijital baskı ve kopyalama 
sistemleri ve bu sistemlerle birlikte kullanılan 
yazılım ve sonlandırma çözümlerinin satış ve satış 
sonrası hizmetlerini veriyor. İçlerinde fotokopi, 
yazıcı, geniş format baskı makinesi ve plotter 
da dahil olmak üzere ürün gamındaki geniş 
baskı çözümlerine MIMAKI baskı makinelerini 
de ekleyen firma, MIMAKI markası ile daha 
önceden sınırlı olarak faaliyet gösterdiği tabela, 
reklam ve endüstriyel baskı alanlarında da yeni 
çözümler sunacak.

Bu yeni iş birliğini konuşmak üzere, Enriko 
Aliberti Genel Müdürü Fikri Kurt ile bir söyleşi 
gerçekleştirdik. Kurt, bundan böyle dijital baskı 
denince akla gelen tüm çözümleri müşterilerine 
sunacaklarını dile getiriyor.

Öncelikle Enriko Aliberti Büro Araçları 
olarak sunduğunuz hizmetler hakkında bilgi 
alabilir miyiz? 

Enriko Aliberti Grubu, 1935 yılında kurulan 
en büyük firması Enriko Aliberti Otomobilcilik 
A.Ş.’nin faaliyet alanı olan otomotiv sektörünün 
yanında, sigorta ve aracılık hizmetleri, dijital 
baskı teknolojileri ve inşaat sektörlerinde faaliyet 
gösteren firmalardan oluşmaktadır.

1992 yılında Enriko Aliberti Grubu’nun bir üyesi 
olarak kurulan Enriko Aliberti Büro Araçları 

Pimms’ten Ege Bölgesi’nde 
yeni bayi: Enriko Aliberti
Enriko Aliberti firması, yakın zamanda PİMMS bayisi olarak MIMAKI’nin tüm reklam ve endüstriyel baskı 
makinelerinin satışına başladı.

Tic. ve San. A.Ş. ise dijital baskı ve kopyalama 
sistemleri ile bu sistemlerle birlikte kullanılan 
yazılım çözümleri ve sonlandırma sistemlerinin 
mühendislik, satış ve satış sonrası teknik servis 
hizmetlerini vermektedir.

Enriko Aliberti Büro Araçları olarak satışını 
yapmakta olduğunuz ürün grupları nelerdir?

Firmamızın ürün gamında fotokopi ve baskı 
makineleri, yazıcılar, geniş format baskı makine-
leri, ciltleme makineleri, kağıt imha makineleri, 
plotter kesiciler ve doküman yönetimi yazılımları 
bulunmaktadır.

“Dijital Baskı Adına Her Şey”
Yakın zamanda PİMMS bayisi olarak reklam 
ve endüstriyel baskı sektörlerinde faaliyet 
göstermeye başladınız. MIMAKI çözümleri 
firmanıza nasıl bir ivme kazandıracak?

Öncelikle, köklü geçmişleri, sağladıkları 
kaliteli ürün ve hizmetlerle pazarlarında haklı 
bir saygınlık kazanmış bu iki güzide ailenin yeni 
başlayan iş ortaklığının hayırlı olmasını temenni 
ediyoruz. Kendi kulvarlarımızda edindiğimiz 
bilgi, tecrübe ve birikimlerimizi yeni başlayan bu 
iş ortaklığımız ile daha da ilerilere taşıyacağımıza 
olan inanç ve güvenimiz tamdır.

İleri teknoloji ve yüksek kaliteye sahip Mimaki 
çözümleri, bizim daha önceden sınırlı olarak 
faaliyet gösterebildiğimiz tabela ve reklam, tekstil 
ve endüstriyel baskı alanlarında da yeni çözümler 
sunmamızı sağladı. Ürün gamımıza katılan geniş 
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Mimaki ürün yelpazesi ile mevcut dijital baskı 
teknolojileri adına hemen hemen tüm çözümleri 
artık müşterilerimize sunabiliyoruz. Bu nedenle 
firmamızın yeni sloganını da “Dijital Baskı Adına 
Her Şey” olarak belirledik. 

Amacımız, Mimaki ürünleri ile ilgili satış ve 
satış sonrası hizmetleri müşterilerimize aynı 
anda verebilmektir. Burada hassasiyetle üzerinde 
durduğumuz konu ise kaliteli servis hizmetini 
mümkün olduğunca çabuk müşterilerimize 
ulaştırabilmektir. Bu nedenle ilgili teknisyen 
arkadaşlarımız gerek Mimaki Eğitim Merkezi’nde 
gerekse şirketimizde gerekli tüm eğitimleri 
almışlardır.

Geniş format baskı makinelerini ürün gamı-
nıza ekleme kararı alırken, MIMAKI’yi tercih 
etmenizin ve MIMAKI’nin tüm ürün yelpaze-
sinin satışını yapmanızın en önemli sebepleri 
nelerdir?

Mimaki markasını seçmemizdeki en önemli 
nedenlerin başında Mimaki’nin dış mekan tabela-
lardan billboardlara, iç mekan dekorasyonundan 
mobilyaya, ambalaj ve etiketten promosyona, 
tekstilden hazır giyime kadar olan çok geniş 
bir yelpazeye son derece kaliteli ve sorunsuz 
ürünler sunabilmesi gelmektedir. Ayrıca, PİMMS 
gibi köklü ve saygın bir firmanın bu ürünlerin 
distribütörlüğünü yapıyor olması bizim bu kararı 
vermemizde oldukça önemli bir rol oynamıştır.

“Tek bir tedarikçiden ürün almak 
AVM konseptine benziyor”

Günümüzde baskı sektöründe faaliyet gösteren 
tüm kullanıcı ve firmalar, sahip olmak istedik-
leri teknolojik çözümlerin tamamını mümkün 
oldukça tek bir kaynaktan sağlama eğilimindeler. 
Biz bunu son yıllarda sayıları hızla artan Alışveriş 
Merkezi (AVM) konseptine benzetiyoruz. Nasıl ki 
tüketiciler bir AVM’de yemeden içmeye, giyimden 
mobilyaya, çocuk oyun parkından araç bakımına 
daha adını sayamadığımız pek çok hizmeti aynı 
anda ve kolayca alabiliyorlarsa, biz de dijital baskı 
adına birçok teknoloji ve ürünü, kaliteli servis 
ve hizmet anlayışımızla müşterilerimize sunmak 
istedik. 

MIMAKI ile iş birliğinin ardından, Enriko 
Aliberti’nin gelecek ile ilgili planlarından 
bahsedebilir misiniz?

Şirket bünyemizde oluşturmaya başladığımız 
Mimaki Demo Merkezi ile ürün gamımızdaki 
inkjet baskı makinelerine yatırım yapmak ya da 
bu teknolojiyi tanımak isteyen tüm müşterileri-
mize uygulamalı sunum ve gösterimler yapmak 
öncelikli planlarımız arasındadır.

Burada amacımız, yeni yatırımlar yaparak işlerini 
büyütmek isteyen ya da yeni arayışlar içerisinde 
olan müşterilerimize üstün Mimaki teknolojile-
rini göstermek, farklı medyalara yapılmış baskı 
numuneleri ile onlara yeni fikirler vermek ve yeni 
iş fırsatları yaratabilmelerini sağlamaktır. 

Ege Bölgesi’nde reklam sektörünün son 
durumuna baktığınızda, ortaya çıkan tablo 
hakkında öngörüleriniz nedir?

Ülke ekonomimizin büyümesine paralel olarak 
bölgemizde faaliyet gösteren ve atölyelerinde 
endüstriyel baskı makinelerini kullanan reklam-
cıların sayısının hızla artacağını öngörmekteyiz. 
Kendi atölyesinde makine kullanan reklamcıların 
sayısının artmasıyla birlikte rekabetin de zorla-
şacağı bir gerçek. Ancak bu noktada doğru ve 
kaliteli ürünlere yatırım yapmış, kesintisiz ve üst 
seviyede kaliteli teknik servis alabilen reklamcılar 
her zaman bir adım önde olacaklardır.

“Mimaki tekstil baskı makineleri 
Ege Bölgesi’nde önemli bir  
pazara sahip”

Ege Bölgesi’ndeki endüstriyel reklam ve teks-
til sektörüne baktığımızda, MIMAKI markası 
bölgede nasıl bir pazara sahip?

Geleneksel baskı tekniklerine kıyasla sağlamış 
olduğu esneklik, hızlı ve kişiselleştirilmiş 
çözümler sunabilme kabiliyeti, dijital tekstil baskı 
makinelerini tekstil sektörünün parlayan yıldızı 
yapmaya yetmiştir. Tekstil endüstrisinin bölge 
ekonomimizdeki ağırlığı dikkate alındığında 
Mimaki tekstil baskı makineleri bölgemizde 
önemli bir pazara sahiptir ve bu pazar her geçen 
gün hızla büyümektedir. Dijital Inkjet Baskı 
teknolojilerini görmeyi ya da bu teknolojiye 
yaptırım yapmayı düşünen tüm müşterilerimizi 
Mimaki Demo Merkezi’mize davet ediyoruz. 

“Amacımız, Mimaki 
ürünleri ile ilgili 

satış ve satış 
sonrası hizmetleri 

müşterilerimize 
aynı anda 

verebilmektir. 
Burada hassasiyetle 

üzerinde 
durduğumuz konu 

ise kaliteli servis 
hizmetini mümkün 

olduğunca çabuk 
müşterilerimize 

ulaştırabilmektir.” 


