
Temsilciliğini üstlendiği markalara MIMAKI’yi ek-
leyen SAYAR Grup, PİMMS reklam ve endüstriyel 
grubu bayisi olarak hızlı bir şekilde faaliyetlerine 
başladı. Bundan böyle MIMAKI’nin tüm reklam ve 
endüstriyel grubu baskı makinelerinin satışını ger-
çekleştirecek olan SAYAR, Türkiye pazarında MI-
MAKI satışlarına şimdiden hız kazandırmış durum-
da.  PİMMS Group Genel Müdür Yardımcısı Ümit 
Çetin, bayilik anlaşmasından kısa süre sonra SAYAR 
Grup satış ve teknik servis ekibine reklam ve en-
düstriyel makineler grubu ile ilgili iki günlük eğitim 
verdi. Eğitim kapsamında makineler hakkında bilgi 
alan SAYAR ekibi, ardından PİMMS showroom’un-
da bulunan makinelerde yapılan örnek baskılar 
ile MIMAKI ürün portföyünü daha yakından tanı-
ma fırsatı buldu. İlk günkü eğitim, PİMMS ve SAYAR 
ekibinin katıldığı akşam yemeği ile son buldu. 1933 

yılında Halil İbrahim SAYAR tarafından temelleri atı-
lan SAYAR topluluğunun kendi içinde branşlaşma-
sıyla oluşturulan ve alanında lider beş şirketten biri 
olan SAYAR Matbaa Mürekkepleri ve Endüstri Bo-
yaları Ltd. Şti. 1997 yılından bu yana faaliyet göste-
riyor. Ticari faaliyetlerine matbaa mürekkepleri ve 
sanayi boyaları satışlarıyla başlayan şirket, zaman 
geçtikçe bu alanlarda çalışan sanayinin boya dı-
şındaki ihtiyaçlarını da karşılamak için pazardaki 
önemli markaların bölgesel bayiliğini üstlendi. Şir-
ket, ambalaj, plastik ve endüstriyel boya gibi alan-
ların yanı sıra açıkhava reklamcılığı gibi Türkiye’de 
hızla gelişen bir sektörde de ticari varlığını devam 
ettirmekte ve hizmet sağladığı bölgeleri her ge-
çen gün genişletmektedir. SAYAR bugün başta İç 
Anadolu, Ege ve Marmara olmak üzere Türkiye’de 
pek çok bölgeye hizmet vermektedir.

PİMMS’ten reklam sektöründe 
yeni bayi: SAYAR Grup

SAYAR Grup, PİMMS reklam ve endüstriyel grubu bayisi olarak faaliyet 
göstermeye başladı. MIMAKI’nin tüm reklam, endüstriyel, UV ve Bas&Kes baskı 
makinelerinin satışını gerçekleştirecek olan Sayar Grup, pazarda MIMAKI 
satışlarına şimdiden hız kazandırmış durumda.
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