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Özel kimyasallar konusunda Türkiye’nin önde gelen kimyasal hammadde distribütörü olan Veser Kimya’nın
(www.veser.com.tr) çoğunluk hissesi Vinmar International Ltd. tarafından satın alınmıştır. Veser; kozmetik, deterjan, boya
ve kaplama, inşaat ve tekstil dâhil birçok sektörde, 1200’den fazla devamlı müşteriye hizmet veren, 65’in üzerinde
çalışandan oluşan deneyimli ve nitelikli bir ekibe sahiptir. 1988 yılından bu yana ticari faaliyetini sürdürmekte olan şirket;
İstanbul, İzmir ve Adana’da toplam dört depoda faaliyet göstermekte olup, 2017 yılında 200 Milyon Türk Lirası üzerinde
satış hacmine ulaşmıştır.

Vinmar, bu önemli hisse alımı ile distribütörlük alanındaki büyüme stratejisini uygulamaya devam ediyor. Şirket, özel
kimyasallar dağıtım işine girmesinin getirisi olarak; ürün ve piyasa segmenti çeşitliliğini artırma yolunda, önemli bir adım
atmış oldu.

Veser’in pazar bilgisi, engin tecrübesi, BASF, Huntsman, Kolb, Clariant, Givaudan ve diğerleri dâhil olmak üzere önemli
kimyasal madde üreticileri ile kurduğu sağlam ve uzun süreli ilişkiler ile ulusal satış ağı Vinmar’ın sektörde sürekli büyümesi
adına sağlam bir platform oluşturmaktadır. Vinmar İcra Kurulu Başkanı (CEO), Bay Hemant Goradia: “Vinmar 25 yılı aşkın
bir süredir Türkiye pazarında yer almakta olup, ülkeye ve yerel sanayiye inancını göstermeye devam etmektedir. K. Özlem
Düzgünses ve Emre Kırca’nın şirket ortağı olarak kalacak olmalarından ve şirket işletmesinde rol almaya devam edecek
olmalarından memnuniyet duymaktayız.” demiştir.

1978 yılında kurulan ve merkez ofisi Houston, Texas, ABD’de bulunan Vinmar International Ltd. özel iş çözümleri
aracılığıyla, dünyanın önde gelen petrokimyasal ürünlerin kullanıcılarına ve üreticilerine değer katan dünya çapında bir
pazarlama, dağıtım ve proje geliştirme şirketidir. 36 ülkede 47 ofisi bulunan Vinmar Group, global bakış açısını
kaybetmeyerek, ancak müşterilerinin yerel ihtiyaçlarının farkında olarak hizmet vermektedir. Vinmar, 100’ü aşkın ülkede
faaliyette bulunan deneyimli ve bilgili satış, teknik ve lojistik profesyonellerine sahiptir. Aynı zamanda, yüksek düzeyde
kurumsal yönetim ilkelerine ve ISO 9001 ile birçok standarta uyum sergilemektedir.

Sorularınız için info@vinmar.com eposta adresinden veya (281)618-1497 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
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