
Başta asfalt distribütörleri olmak üzere 7 farklı yol ekipmanı 
üreticiliği yapan Vimpo, yaklaşık 30 ülkeye ürünlerini ihraç ediyor. 
Vimpo Yurt Dışı Satış ve Pazarlama Koordinatörü Doğukan Gezinir, 

firmanın Ar-Ge ve ihracat hedeflerini bizimle paylaştı

Haber Yiğit Nail Çiğdem

Vimpo, ürettiği yol makineleriyle

İhracatı sürdürüyor

V impo 1997 yılında Ankara Büyük Sanayi Sitesi'nde 
kuruldu. Yola kurucusu ve şu anki genel müdürü Ahmet 
Okan Gezinir'in endüstriyel akışkanlar için dişli pompa 

ticareti girişimleri ile başladı. Ardından yerli pazardaki ihtiyaçlar 
dikkate alınarak 2002 yılında Ostim Organize Sanayi Bölgesi'ne 
taşınan Vimpo, üretime bu lokasyonda başladı. Yüksek kaliteli 
ve müşteri odaklı esnek üretim teknikleri ile Vimpo, kısa süre 
içerisinde Türkiye'nin birçok noktasına ulaşabildi. Vimpo Yurt 
Dışı Satış ve Pazarlama Koordinatörü Doğukan Gezinir, daha 
sonraki yıllarda Ar-Ge faaliyetleriyle birlikte güncel teknolojileri 
takip ettiklerini ve 2007 yılında ilk kez tam otomatik asfalt 
distribütörünü ürettiklerini söyledi. Takip eden yıllarda sürekli 
yenilikler konusunda öncü olmayı hedeflediklerini belirten Gezinir, 
"2013 yılına geldiğimiz zaman, Hacettepe Üniversitesi ile iş birliği 

ile Türkiye'de ilk kez kendi yürür mıcır sericisini ürettik" dedi. 
Vimpo, her geçen yıl insan kaynaklarıı ve üretim hızını arttırarak 
geleceğe yönelik yeni hedefler belirlemeye devam ediyor.

Makine çeşitliliği
Vimpo ürünleri endüstriyel akışkanlar için ekipmanlar ve yol 
makineleri olarak ikiye ayrılıyor. Endüstriyel sıvıların transferinde 
kullanılan farklı tipte ve boyutta 40'dan fazla çeşit pompa, vana ve 
filtre imalatı bulunuyor. Yol makineleri ve ekipmanları hakkında 
konuşan Gezinir, "Araç üstü, çekilir tip, römork ve kendinden 
yürür olmak üzere farklı amaçlarda kullanılan 7 ayrı ana ürünümüz 
bulunuyor. Hali hazırda yurt içinde ve dışında 150'den fazla asfalt 
distribütörümüz çalışıyor. Kendinden yürür mıcır sericimiz de hem 
yurt içinde hem de yurt dışında ciddi bir talep görüyor" ifadelerini 
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kullandı. Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul 
Yeni Havalimanı, İstanbul Park gibi yurt içi 
projelerinin yanı sıra, Singapur Changi 
Havalimanı, Suudi Arabistan Kral Abdülaziz 
Havalimanı gibi yurt dışı projelerinde 
de Vimpo makineleri tercih ediliyor.

Seçkin personeller
Vimpo, mevcut çalışmalarına her biri 
alanında tecrübeli 40'dan fazla personel 
ile 2 bin metrekare kapalı üretim alanında 
devam ediyor. Vimpo Yurt Dışı Satış ve 
Pazarlama Koordinatörü Doğukan Gezinir 
sözlerine şöyle devam etti: "Genel müdürümüz Ahmet 
Okan Gezinir firma içi iletişime ve sorumluluk duygusuna çok 
önem veriyor. Kısa ve uzun vadede birlikte ortak hedeflere 
ilerleyebileceğimiz bir dinamiğe sahibiz. Bu sayede mütevazi 
bir personel sayısı ile yüksek katma değer üretebiliyoruz."

İhracat tarafı da güçlü
Firmanın ihracat ayağıyla ilgili de konuşan Gezinir, "Uzun 
yıllardır dolaylı ve doğrudan ihracat faaliyetlerimiz bulunuyor. 

Asfalt Distribütörleri: "Araç üstü, çekilir tip, 
römork ve kendinden yürür olmak üzere farklı 
amaçlarda kullanılan 7 ayrı ana ürünümüz 
bulunuyor. Hali hazırda yurt içinde ve dışında 
150'den fazla asfalt distribütörümüz çalışıyor. 
Kendinden yürür mıcır sericimiz de hem yurt 

içinde hem de yurt dışında ciddi bir talep görüyor"

İhracat: "Uzun yıllardır dolaylı ve doğrudan 
ihracat faaliyetlerimiz bulunuyor. Özellikle son yıllarda 

arttırdığımız girişimlerimiz ile birlikte 3 kıtada 10'dan 
fazla ülkede Vimpo makineleri ve 20'den fazla ülkede Vimpo 
pompaları görebiliyoruz. Müşterilerimize özel sunduğumuz 
uluslararası alanda rekabetçi fiyatlarımız ve esnek çözüm 
önerilerimiz ile Avrupa, Asya ve Afrika'ya ihracat yapıyoruz"

Satış Sonrası: "Hızlı ve ekonomik satış sonrası hizmet 
önceliğimiz. Müşterilerimiz için saatlerin öneminin 
farkındayız. Bu sebeple, özellikle bu konuda uzman personelin 
eğitimine önem veriyoruz. Yenilediğimiz servis araçlarımız ile 
Türkiye’nin dört bir yanında bulunan makinelerimize ulaşıp 
yerinde servis verme imkanına sahibiz. Aynı zamanda yurt 
dışında kurduğumuz bayilik ağımızla beraber buralarda da 
satış sonrası hizmet kalitemiz ile ön plana çıkmak istiyoruz."
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Özellikle son yıllarda arttırdığımız 
girişimlerimiz ile birlikte 3 kıtada 10'dan 
fazla ülkede Vimpo makineleri ve 
20'den fazla ülkede Vimpo pompaları 
görebiliyoruz. Müşterilerimize özel 
sunduğumuz uluslararası alanda rekabetçi 
fiyatlarımız ve esnek çözüm önerilerimiz 
ile Avrupa, Asya ve Afrika'ya ihracat 
yapıyoruz" dedi. Gezinir, hedeflerinin satış 
ve satış sonrası hizmetleri uluslararası 
arenada da güçlendirip, yurt dışındaki 
varlıklarını güçlendirmek olduğunu 
söyledi. Vimpo'nun 2018 yılında 3 
farklı uluslararası fuarda yer aldığını 
ve birçok bölgeden firma ile iletişime 
geçtiğini belirten Gezinir, "Güney Asya, 
Orta Afrika, Arap Yarımadası ve Orta 
Asya'da olmak üzere toplamda 5 firma 
ile özel bayilik anlaşması yaptık. 2019 
yılının sonuna dek 2 yeni ürünümüzü 
daha uluslararası arenaya sunacak ve 
tanıtımını yapacağız" diye konuştu.

Satış sonrası
Satış sonrası hizmetler hakkında 
da konuşan Gezinir sözlerini şöyle 

tamamladı: "Hızlı ve ekonomik satış 
sonrası hizmet önceliğimiz. Müşterilerimiz 
için saatlerin öneminin farkındayız. Bu 
sebeple, özellikle bu konuda uzman 
personelin eğitimine önem veriyoruz. 
Yenilediğimiz servis araçlarımız ile 

Türkiye’nin dört bir yanında bulunan 
makinelerimize ulaşıp yerinde servis 
verme imkanına sahibiz. Aynı zamanda 
yurt dışında kurduğumuz bayilik ağımızla 
beraber buralarda da satış sonrası hizmet 
kalitemiz ile ön plana çıkmak istiyoruz." �
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