
1997 yılından bu yana GSM sektöründe 
faaliyet gösteren ve telefon kılıf ve ak-

sesuarları alanında piyasanın ilklerinden 
olan Newtons Aksesuar, son beş yıldır 
da promosyon ve reklam sektörüne hitap 
ediyor. Bugün 2. Matbaacılar Sitesi’nde 
bulunan 160 m2’lik yeni yerinde çalış-
malarını yürüten firma, makine parkurunu 
genişletmeye devam ediyor. Daha önce 
parkurunda yer alan iki adet UJF3042FX 
ve bir adet UJF3042HG masaüstü flat-
bed UV LED baskı makinelerinin yanına 
Pimms Group bayisi Procolor aracılığıyla 

bir de JFX200-2513 geniş format flatbed 
UV LED baskı makinesini ekleyen firma, 
üretimlerine hız kazandırdı.

Biz de yeni yatırımları hakkında detaylı 
bilgi almak üzere firmayı yerinde ziyaret 
ettik. Firma ortaklarından Ünal Şişli soru-
larımızı yanıtladı.

Öncelikle Newtons Aksesuar ola-
rak faaliyet gösterdiğiniz alanlar 
hakkında bilgi alabilir miyiz?

Newtons Aksesuar olarak 1997 yılından 
bu yana GSM sektöründe faaliyet göster-
mekte olup, promosyon, hediyelik eşya 
ve reklam üretimlerine de yaklaşık 5 yıl 
önce başladık. Şu anda 2. Matbaacılar 
sitesinde yeni yerimizde hem imalat atöl-
yesi hem de ajans olarak faaliyet göste-
riyoruz. Kullanmakta olduğumuz Mimaki 
UJF-3042 modellerimiz ile Tahtakale’de 
üretimimize devam ediyoruz. Bu makine-
ler ile ağırlıklı olarak cep telefonu aksesu-
arları basıyoruz. 

Röportaj

Newtons Aksesuar 
Üretimini MIMAKI JFX200-2513 ile 

Hızlandırıyor
Parkurunda yer alan üç adet UJF-3042 masaüstü flatbed UV LED baskı 
makinelerinin yanına bir de JFX200-2513 geniş format flatbed UV LED 

baskı makinesini ekleyen firma, üretimlerine hız kazandırdı.
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Geniş format flatbed UV LED baskı 
makinesine ihtiyaç duyma sebebi-
niz nedir?

Cep telefonu aksesuarı, kalem, ışıklandır-
ma panoları ve yönlendirme levhaları gibi 
konularda üretim yapmak ve özellikle ku-
rumsal firmaların bu yöndeki taleplerine 
yanıt verebilmek istiyorduk. Bu amaçla 
bize daha hızlı üretim ve daha yüksek ka-
liteli baskı imkanı sağlayacak ve özellikle 
farklı uygulamalarla yeni pazarlara hitap 
etmemizi sağlayacak bir makine arayı-
şına girdik. Bu amaçla MIMAKI JFX200-
2513 baskı makinesini bünyemize kattık. 
Altı aylık hedeflerimize ulaşırsak aynı ma-
kinenin ikincisine de yatırım planımız var. 
İmalat alanımızdaki eksiklerimizi tamam-
lamamızın ardından, mimari ve ev deko-
rasyon alanına yönelerek yönlendirme 
panoları, duşakabin, amerikan kapı ve 
seramik karo baskıları yaparak hizmet 
verdiğimiz sektörleri genişletmek ama-
cındayız. Zaten makine yatırımı yaparken 
başlıca hedefimiz de buydu. Şu anda bu 
sektörlerle ilgili desen ve kataloglarımızı 

geliştiriyor, bu firmalar ile birebir temasa 
geçmeden önce altyapımızı tamamlamak 
istiyoruz. 

Peki, yeni yatırım için makine araş-
tırırken Mimaki JFX200-2513 mo-
delinde karar kılmanızda hangi 
faktörler etkili oldu?

Mimaki JFX200-2513 modelini bünyemi-
ze katmadan önce birçok markayı araş-
tırdık, birçok Avrupalı üretici ile görüştük 
ve demolar yaptık. Ancak hem şimdiye 
kadar kullandığımız Mimaki makineleri-
mizden çok memnun olmamız hem de 
araştırdığımız diğer marka modellerde is-
tediğimiz kaliteyi yakalayamamamız bizi 
JFX200-2513’e yönlendirdi. 
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