
Bir dev daha yat›r›m için Türkiye'yi seçti…

Ticari so¤utucu sektöründe dünya devi EPTA’n›n yeni fabrikas›,
Avrupa Serbest Bölgesi’nde faaliyete geçti

Çorlu, 11 Haziran 2009 - “Anahtar teslimi ticari so¤utucu” çözümleri için, artan talebi karfl›lamak üzere Türkiye'de de yat›r›m yapma karar› alan dünya devi EPTA'n›n
yeni fabrikas›, Çorlu'daki Avrupa Serbest Bölgesi'nde faaliyete geçti. Fabrikan›n aç›l›fl törenine, ‹talya Büyükelçili¤i'nden Büyükelçi Vekili Emilio
GIRIBONE'nin yan› s›ra, siyaset ve ifl dünyas›n›n önemli isimleri de kat›ld›. EPTA Baflkan Yard›mc›s› Enrico NOCIVELLI ve Avrupa Serbest Bölgesi Müdürü
Eyyüb DAfiKIN'›n yapt›¤› konuflmalar›n ard›ndan aç›l›fl› gerçeklefltirilen fabrikada bir de gezi düzenlenerek üretim hakk›nda bilgi verildi.

Baflbakanl›k Türkiye Yat›r›m Destek ve Tan›t›m Ajans›'n›n da katk›lar›yla Türkiye'de yat›r›m yapma karar› alan EPTA ‹stanbul'un Genel Müdürü Christof
Jost, verdi¤i demeçte Avrupa Serbest Bölgesi'nde 7 milyon avroluk bir yat›r›m gerçeklefltirerek hizmete açt›klar› fabrikan›n, 8.000 metrekarelik bir alan üzerine
kurulu oldu¤unu ve 200 kifliye istihdam yaratt›¤›n› söyledi. Jost sözlerine flöyle devam etti:

“Balkanlar ve Orta Do¤u bizim için son yirmi y›lda oldukça aflina oldu¤umuz ve oldukça ilginç buldu¤umuz pazarlard›r. Yerel üretimle, müflterilerimizin
taleplerini ivedilikle karfl›layabilmek için yat›r›mlar›m›z› sürdürüyoruz. Yeni fabrikam›zdan da Avrupa ve Orta Do¤u'ya ihracat yapaca¤›z. ‹lk hedefimiz
müflteriye en kaliteli hizmeti en h›zl› flekilde vermek oldu¤u için EPTA olarak yerel yat›r›mlar› tercih ediyoruz. Avrupa Serbest Bölgesi'ndeki yat›r›m›m›z
da bunun en yeni örne¤ini oluflturmaktad›r. Türkiye'deki üretim tesisimizle birlikte ‹talya, ‹ngiltere ve Fransa'daki efl zamanl› büyümemiz üretim
kapasitemizde % 20'lik bir art›fl sa¤layacak.”

Baflar›l› ekonomi politikas›yla elde etti¤i büyümenin yan› s›ra, Avrupa Birli¤i ile Uluslararas› Para Fonu taraf›ndan saptanm›fl parametrelere uyumu göz önünde
bulunduruldu¤unda, Türkiye'nin EPTA'n›n geliflmesi için önemli bir pazar oldu¤una da dikkat çeken Jost, “Özellikle yabanc› flirketler taraf›ndan yap›lan
yat›r›mlarda çerçeve kanunu ve paket yerel özellefltirme program› gibi yap›sal reformlar›n gerçeklefltirilmesi, ifl yapma imkânlar› aç›s›ndan Türkiye'yi
yabanc› yat›r›mc›lar için son derece önemli bir konuma tafl›m›flt›r” dedi. Jost ayr›ca, EPTA'n›n Türkiye ile ilgili verdi¤i kararda bunlar›n çok etkili
oldu¤una da dikkat çekerek, Baflbakanl›k Türkiye Yat›r›m Destek ve Tan›t›m Ajans›'na projeye bafl›ndan beri her aflamada A'dan Z'ye verdi¤i destek
için özellikle teflekkür etti.

EPTA'n›n yeni fabrikas›n›n aç›l›fl töreni, konuflmalar› takiben yap›lan fabrika gezisi ve üretime yönelik verilen bilgilerin ard›ndan düzenlenen kokteylle son buldu.
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