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DIRECTOR’S MESSAGE

Geride bıraktığımız 2009 yılı, tüm otomotiv endüstrisi için ekonomik
ve kapasite kullanımı olarak zor geçen bir yıldı. SEGER olarak 2009’u
kriz yılı olmasına rağmen, belirlediğimiz hedeflere ulaşarak ve pazar
payımızı, özellikle OEM tarafında arttırarak tamamladık. 2009’daki
başarılı performansımızdan aldığımız güç ile 2010 için daha güçlü ve
yüksek hedefler belirledik.

Year 2009 which we’ve left behind was difficult for economic and
capacity utilization for entire automotive industry. In spite of the
negative effect of the economic crisis we as SEGER achieved to
complete 2009 in success by reaching our aims and increasing market
share especially in OEM side. We’ve set higher goals for 2010 with the
power we get from our successful performance in 2009.

2010 için öncelikli hedefimiz, korna montaj hatlarımızda otomasyon
oranını arttırarak daha robust ve güvenilir proseslere sahip olmaktır. Bu
konudaki çalışmalarımız yılbaşından bu yana hızla devam etmektedir.
Hatlarımızın daha fazla otomasyona dönüşüm çalışmaları, SEGER’in
yetkin ve tecrübeli tasarım kadrosu tarafından yürütülmektedir.

Our primary target for 2010 is to have a more robust and reliable
process by increasing automation percentage in the horn assembly
lines. Our efforts in this matter are continuing since beginning of 2010.
All of these conversion workings are being done by SEGER’s competent
and experienced design team.

Diğer taraftan, artan sipariş taleplerini karşılayabilmek için 2010’un
5. ayından itibaren ilave vardiya ile kapasite artışına gittik. Böylece
kapasite kullanım oranımızı %24 arttırdık. 2010’un ilk yarısında Çin ve
Türkiye’deki fabrikalarımızda toplam üretim rakamımız, geçen senenin
aynı dönemine göre yaklaşık %28 artış göstererek 3.800.000 adete
ulaşmıştır.

On the other hand, in order to meet growing demand, we’ve done
capacity increase with additional shifts starting in May 2010.
Consequently, we have increased our capacity utilization by 24%. Our
total production figures in our China and Turkey factories increased by
approximately 28% and have reached 3.8 million units in the first half
of the year.

OEM tarafında ise, yeni müşteri ve yeni araç projelerini kazanabilmek
adına önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Bu yıl içerisinde kornalarımız
VW tarafından üretilmekte olan Phaeton ve Golf Cabrio modellerinde
kullanılmaya başlanacaktır. Yine VW ve AUDI’nin 2011 yılında seri
üretime başlayacak olan 3 yeni araç projesinde korna tedarikçisi olarak
nomine edildik.

Besides, we have done important talks with OEM companies in order
to get new projects and add new customers. In this year our horns
will be started to use in Phaeton and Golf Cabrio cars which are being
produced by VW. Also, we have been nominated as horn supplier of
Audi’s and VW’s three new automobile projects which will begin mass
production in 2011.

Korna üretimi konusunda otomotiv sektöründe 1 numaralı üretici olmak
vizyonu ile SEGER, istikrarlı ve kararlı olarak gelişimini sürdürecektir.

SEGER will continue its stable and steady development in automotive
industry with the aim of being number 1 horn producer.

Tülin TEZER

Tülin TEZER

Genel Müdür

General Manager

SEGER, yıllık yaklaşık 6.500.000 adetlik motorlu araç üretimi ile dünyanın
en fazla üretim yapan firmalarından biri olan Volkswagen Grup ile bir süredir
yürüttüğü görüşmelerin neticesinde Volkswagen araçlarda da SEGER
kornalarının kullanılmaya başlayacağını duyurmaktan büyük mutluluk
duymaktadır.VW firması Almanya’da üretmekte olduğu Phaeton ve Golf
Cabrio modelleri için bu yıl içerisinde firmamızdan korna almaya başlayacaktır.
Yine Audi firması tarafından Belçika’da bu yıl üretilmeye başlanan A1 modeli
için de korna sevkiyatlarımız başlamıştır. Ayrıca 2011 yılında başlayacak olan
Audi Q3 (İspanya), VW NSF (Slovakya), New Beetle (Meksika) projeleri için
de tedarikçi olarak seçilen firmamız yürüttüğü diğer projelerden de başarılı
sonuçlar almak için çalışmalarına tüm hızıyla devam etmektedir.
As a result of negotiating with Volkswagen Group, which is one of the biggest
vehicle producers with production quantities over 6.5 million annually, SEGER
has been approved as horn supplier of new Volkswagen Projects. SEGER is
now proud to announce that SEGER horns will be used for Volkswagen
vehicles as well. VW Company will start to purchase SEGER horns for its
Phaeton and Golf Cabrio models which are produced in Germany. Also, we
have started to deliver our horns for Audi A1 model which is produced in
Belgium. Besides, SEGER has been selected as horn supplier for Audi Q3
(Spain), VW NSF (Slovakia), New Beetle (Mexico) projects which will begin
mass production in 2011. SEGER is now continuing another project studies
in order to get positive results.

SEGER, dünyanın önde gelen ağır vasıta üreticilerinden olan DAF firmasını
da müşteri portföyüne eklemiş olmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
SEGER kornaları firmanın Hollanda’nın Eindhoven kentinde yer alan üretim
tesislerine sevk edilmekte ve araçlara monte edilmektedir.
SEGER has achieved to add DAF Company to its customer portfolio which is
one of the prestigious vehicle producers in the world.
SEGER horns are shipped to DAF production plant where located in Eindhoven
in the Netherlands and are mounted to the vehicles.

TOFAŞ FABRİKASINA SEVKİYAT BAŞLADI

SEGER, bir çok proje kapsamında FIAT ile yürüttüğü çalışmaların ilk sonucunu
firmanın Bursa’da ki üretim tesisi olan TOFAŞ’a ilk sevkiyatını gerçekleştirerek
almıştır. SEGER kornaları firmanın Albea modelinde kullanılmak üzere tedarik
edilmektedir. Farklı projeler için FIAT ile sürdürülen görüşmeler tüm hızıyla
devam etmektedir.

SEGER HAS STARTED TO DELIVER ITS HORNS TO TOFAS

SEGER has reached the first positive result for negotiating with FIAT by
starting to deliver its horns to TOFAS production facility in Bursa. SEGER
horns are supplied to be used for Albea models. SEGER is still working on
new projects with FIAT in order to expand business activities with them.

SEGER,
FABRİKASINI TAŞIDI!

SEGER CHINA FACTORY HAS MOVED!
Kurulduğu yıl olan 2004’ten bu yana Çin’in Guangzhou şehrinde
üretim faaliyetlerine devam eden SEGER ÇİN fabrikası, Uzak
Doğu ve bölge ülkelerden artan taleplerin daha rahat bir şekilde
karşılanabilmesi amacıyla Dongguang şehrindeki yeni üretim
tesislerine taşınmıştır. SEGER kalitesiyle üretilen kornalar başta
Çin pazarı olmak üzere Malezya, Endonezya, Tayland, Sri Lanka,
Singapur, Filipinler, Vietnam, Pakistan ve Latin Amerika ülkeleri
gibi daha birçok ülkeye direkt olarak SEGER Çin fabrikasından
ihraç edilmektedir.

In order to respond increasing customer demands from Far East
and neighborhood countries, SEGER China factory which was
located in Guangzhou city since 2004 has moved to the new
place which is located in Dongguang City. SEGER has been
exporting its high quality horns to many different countries
directly from China, such as Malaysia, Indonesia, Thailand,
Sri Lanka, Singapore, Philippines, Vietnam, Pakistan and Latin
American countries.

SEGER

ALMANYA
OFİSİ AÇILDI!

SEGER GERMANY OFFICE OPENED!

SEGER sürekli genişleyen OEM müşteri portföyüne daha iyi bir
hizmet sunabilmek için Almanya’nın Stuttgart şehrindeki ofisini
hizmete açmış bulunmaktadır. Müşteri memnuniyetini her
zaman en üst düzeyde tutmayı kendine ilke edinmiş olan SEGER,
Avrupa bölgesinde yerleşik müşterilerine SEGER GmbH firması
aracılığıyla günlük sevkiyat yapabilecek duruma gelmiştir.

SEGER is now opened its Germany Office in Stuttgart city in
order to respond expanding OEM customer demands. Without
compromising the customer satisfaction principle, SEGER
always aims to keep customer satisfaction at the highest level.
SEGER is now able to arrange daily delivery to its customers
where located in Europe region.

YILIN YAN
SANAYİCİSİ ÖDÜLÜ

SEGER’in!
Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.
tarafından her yıl düzenlenen Renault Tedarikçi Günü’nde,
firmamız “2009 Yılı Yan Sanayi Başarı Ödülü”nü almaya
hak kazanmıştır. Sürekli artan kalite ve servis anlayışının bir
sonucu olarak şu an Renault-Nissan Grubu bünyesinde Renault
markasıyla üretilen her 10 araçtan 7 tanesinde SEGER kornaları
kullanılmaktadır. Aynı zamanda Renault firmasının “global”
tedarikçisi olan SEGER sürekli daha iyiyi ilke edinen hizmet
anlayışıyla OEM firmaları tarafından da yakın bir şekilde takip
edilmekte ve yürütülen projeler neticesinde pazar payını sürekli
arttırmaktadır.

SEGER HAS BEEN AWARDED!
In the “Oyak-Renault Supplier’s Day” which is organized by
Oyak-Renault every year, SEGER has been awarded with
“2009 Supplier Achievement Award” by Oyak-Renault factory.
By the help of continuous quality and service mentality, 7 of
every 10 vehicles which are produced by Renault Company are
with SEGER horns. SEGER is also one of the global supplier of
Renault Company and supplies many different plants with its
horns. As a result of continuous quality and service mentality,
SEGER is also being followed by different OEM companies
closely and day by day is increasing its market share.

YENİ

WEB SİTEMİZ YAYINDA!

Bir süredir üzerinde çalıştığımız SEGER web sitesi kısa bir süre önce yayına
başlamış bulunmaktadır. Daha profesyonel bir tasarım ve genişletilmiş içeriğiyle
kullanım kolaylığı ön planda tutulan yeni web sayfamız aracılığıyla firmamız
ve faaliyetlerimiz hakkında haberlere, ürünlerimiz hakkında detaylı bilgilere ve
tanıtım filmimize ulaşabilirsiniz. Türkçe, İngilizce ve Çince olarak hizmet veren
SEGER web sitesi çok yakın zamanda Almanca dil seçeneği ile de hizmet vermeye

NEW SEGER WEB-SITE!

SEGER
YALINLAŞIYOR
Dünyada birçok firma tarafından uygulanan ve katma değer
yaratmayan tüm faaliyetlerin azaltılması için yapılan bir sistem
olan “Yalın Üretim Sistemi” 2010 yılının Şubat ayından bu yana
SEGER’de de uygulanmaya başlanmıştır. SEGER, günümüz
rekabetçi ortamında üretim maliyetlerini daha aşağıları
çekebilmek için devreye aldığı yalın üretim sistemini firma
içerisinde daha geniş bir tabana yayarak hata, maliyet, işçilik,
fire, müşteri memnuniyetsizliği gibi unsurları en aza indirgemeyi
kendisine ilke edinmiştir. Sistem gereği 5S, Kaizen ve diğer
hata iyileştirme uygulamalarına kısa sürede entegre olan
SEGER, haftalık ve aylık raporlamalarla sistemi sıkı bir şekilde
takip etmekte ve çıkmış olduğu yalın üretim yolculuğunda emin
adımlarla ilerlemektedir.

SEGER IS GETTING LEAN
Since February 2010 SEGER has started to put in practice “Lean
Production System” which is being used by the companies
from all over the world. It helps the companies to get rid of
non-productive activities without any value creation. In order
to decrease production costs, SEGER is aiming to reduce
level of the factors such as fault, costs, labor costs, leakage,
and customer dissatisfaction under the current competitive
circumstances. SEGER having been integrated to the system
in a short time and tries to fulfill all requirements of the “Lean
Production System” such as 5S, Kaizen and fault recovery. This
system is being followed by SEGER with daily and monthly
reports and is going ahead its lean production journey with
feeling confident of success.

New SEGER web-site is published with its new design, improved contents and
smart view. Through our web-site you may reach information about our company
and activities, products and introduction video of SEGER. SEGER web-site has
been serving in 3 language alternatives which are Turkish, English and Chinese.
Besides, German language section will be added to our web-site soon.

www.seger.com

SEGER KORNALAR,
ARTIK YENİ KUTULARINDA
Yüksek kalitedeki SEGER kornalar artık yeni tasarlanmış SEGER kutularla yurtiçi
ve yurtdışı müşterilerimizin beğenisine sunuluyor.

SEGER HORNS ARE
NOW PACKED WITH NEW DESIGNED BOXES
High quality SEGER horns are now packed with new designed SEGER boxes and
they were presented to the appreciation of domestic and international customers.

YENİ KORSA
Üzerinde çalıştık ve KORSA markamızı yeniden yarattık. Yeni dizaynı ile piyasa
beklentilerini daha iyi bir şekilde karşılaması umulan KORSA markamız artık yeni
tasarlanmış kutularıyla müşterilerimize ulaşıyor.

NEW KORSA

We’ve worked on it and we’ve re-generated our KORSA brand. Our KORSA
brand horns are now delivered to our customers with its smart design and it is
expected to meet a need of market expectations.

SEGER

VERGİ REKORTMENİ
LİSTESİNDE!

2009 yılında yaşanan ekonomik krize rağmen başarılı performansını sürdüren
SEGER, müşteri beklentilerini eksiksiz bir şekilde karşılama ilkesinden taviz
vermeksizin üretim adetlerini, kalitesini ve cirosunu arttırıp Bursa Vergi
Dairesi tarafından hazırlanan “2009 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi
Rekortmenleri“ listesine ilk kez girmeye hak kazandığını duyurmaktan gurur
duymaktadır. Firmamız ülke ekonomisine sağladığı katkıları her geçen gün
arttırmak için yoğun çalışmalarına devam etmektedir.

SEGER IS LISTED AS TAX RECORD HOLDER!
Despite strong negative effects of global economic crisis in 2009, SEGER
has increased its production capacity, quality and endorsement level without
compromising the principle of meeting customer expectations. As a result of
this success, first time SEGER has been listed as Tax Record Holder in 2009 by
the Bursa Tax Office. SEGER will be working hard in order to contribute Turkish
economy more.

LOGAN MCV

Kampanyamız Sonuçlandı!
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden alınan 03/07/2009 tarih ve
B.07.1.MPİ.0.13.00.02-401.02.99/1310-6268
sayılı izin ile düzenlenen kampanyamız sonuçlanmıştır. 18/01/2010 tarihinde Milli
Piyango İdaresi ve Noter yetkilileri huzurunda yapılan çekilişle kampanyamıza
Samsun ilinden katılan Sayın Hasan DURU, 2010 Model Dacia Logan MCV 1,5
Dizel Ambiance otomobil kazanmıştır.

DACIA LOGAN MCV CAMPAIGN HAS BEEN COMPLETED!
SEGER has organized campaign by the permission from National Lottery with the
date 03/07/2009 and number B.07.1.MPİ.0.13.00.02 - 401.02.99/1310 – 6268.
As a result of draw at 18th of January, Mr. Hasan DURU from Samsun has been
awarded with 2010 Dacia Logan MCV 1,5 Dizel Ambiance car.

KALİTE LABORATUVARIMIZ
Seger Kalite Laboratuvarı kapsamını geliştirmeye devam ediyor.
Seger Kalite Laboratuvarı, toz test kabini ve yoğunluk ölçme cihazını da bünyesine dahil
ederek, kendi laboratuvarında toz testi ve malzeme yoğunluk ölçümlerini de yapmaya
başlamıştır.
Renault tarafından onaylı olan Seger Kalite Laboratuvarı, 2010 yılında FIAT tarafından
da onaylanmıştır. Seger Akustik, Performans ve Boyutsal laboratuvarı gerçekleştirilen
laboratuvar denetimini başarı ile tamamlamış ve onay belgesini almıştır.

QUALITY LABORATORY
Seger has been improving its Laboratory capability.
Dust test chamber and density measurement device has been
added laboratory scope. So, now dust tests and material
density measurements are performed at Seger Quality
Laboratory.
At the beginning of 2010, Seger Quality Laboratory which
has been authorized by Renault, has been authorized by FIAT
as well. Seger has successfully achieved the Laboratory audit
which is including Acoustics, Performance and Dimensional
Laboratory Facilities.

65C

YENİ TİP

SALYANGOZ

KORNA

AR-GE bölümü öncülüğünde bir süredir çalışmaları devam eden yeni
tip salyangoz korna, gerekli onayların ardından 65C ürün koduyla
yurtiçi ve yurtdışı müşterilerinin beğenisine sunulmuştur. Ürün
gamına eklediği 65C korna ile SEGER, farklı müşteri beklentilerini
karşılamayı amaç edinmektedir.

65C NEW TYPE SNAIL HORN
SEGER R&D department has eventually finished development of
new type snail horn. New type snail horns are now on sale with
65C item code both in domestic and international market. SEGER is
now aiming to respond different customer expectations by the help
of its new developed horn.

MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Firmamız, Ali Osman Sönmez Anadolu Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi ile ortak bir çalışma yaparak, tüm mavi yakalı
çalışanlarımız için “Mesleki Yeterlilik” eğitim programını
oluşturup, Nisan ayında hayata geçirmiştir.
Bu eğitim programı doğrultusunda tüm mavi yakalı
çalışanlarımıza; Otomotiv Montajcılığı, Sac Şekillendirme,
Plastik Enjeksiyon, Otomotiv Boyacılığı, Üretim Lojistikçiliği
başlıkları altında teorik ve pratik mesleki eğitim verildi.
Eğitimler sonrası yapılan sınavları başarı ile tamamlayan
tüm çalışanlarımız mesleklerinde ne kadar uzman olduklarını
sınavlardan almış oldukları yüksek not ortalamalarıyla
göstermişlerdir.
Sınavların sonunda tüm mavi yakalı çalışanlarımız Milli Eğitim
Bakanlığı Onaylı “Mesleki Yeterlilik Belgelerini” almaya hak
kazanmışlardır.

SEGER A.Ş.’ de her işe başlarken “Önce İnsan” bilinciyle hareket
etmek ilk işimiz, “sıfır iş kazası, sıfır iş kaybı” ise amacımızdır.
Edinmiş olduğumuz bu felsefe doğrultusunda her sene
gerçekleştirdiğimiz “İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitimi, bu yıl tüm
SEGER A.Ş. çalışanlarına, OSG firması tarafından verilmiştir.
Bu eğitim ile firmamız çalışanlarına verdiği değeri bir kez daha
göstermiştir.
Her bahar geleneksel olarak düzenlediğimiz piknik
organizasyonumuzu bu sene yine Bursa iline 28 km, Kestel
ilçesine 16 km uzaklıkta, tam bir doğa harikası ve oksijen
kaynağı olan ALAÇAM’ da gerçekleştirdik.
Toplam 600 kişinin katılımıyla gerçekleşen organizasyonumuz
da gün boyunca tüm çalışanlar, aileleriyle birlikte; doğa
yürüyüşleriyle, eğlencelerle, yarışmalarla dolu, güzel bir gün
geçirerek stres atmışlardır.

PROFESSIONAL COMPETENCIES
Our company made a joint working with Ali Osman Sonmez
Anatolian Technical and Industrial Vocational High School and
created training program for all our blue-collar workers for the
“Professional Competencies”.
All of our blue-collar workers have been trained with the
following topics; Automotive Assembling, Metal Sheet Forming,
Plastic Injection, Automotive Painting, Manufacturing Logistics.
All employees who successfully completed trainings have
attended the examination and passed them with high grade
point averages which show their professions in their jobs.
At the end of exams all blue-collar employees were entitled
for “Certificate of Professional Competence” approved by the
Ministry of Education.

This year, we’ve arranged our traditional picnic organization
again which held every spring time. The organization was held
in Kestel Alacam again which is 28 km far away from Bursa
and 16 km from Kestel.
During the day all SEGER employees and their families had
enjoyable time with; nature walks, fun competitions.

29. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY TRAINING
Our first job in SEGER is starting our work with “People First”
mentality and our aims are “zero work accident, zero job loss”.
All SEGER employees have been trained by OSG company with
“Occupational Health and Safety Training” like every year.
Our company has shown again how much it cares its employees
with this training.

9 Temmuz olan kuruluş yıl dönümümüzün 29. sunu tüm SEGER
ailesi olarak bir törenle kutladık. Genel Müdürümüz Sn. Tülin
TEZER bu güzel günde yaptığı konuşmadan sonra 10. yılını
dolduran; Sn. Murat Gökçe, Sn. Mesut KORKMAZ, Sn. Şenol
HASRET ve Sn. İskender ARSLAN’a plaket ve hediyelerini tüm
çalışanlarının alkışları eşliğinde takdim etmiştir.

29 th ANNIVERSARY
SEGER 29th company anniversary had been celebrated at
9th of July. After our General Manager’s opening speech, the
personnel who has been working over 10 years were rewarded
by our General Manager. Mr.Murat Gokce, Mr.Mesut Korkmaz,
Mr.Senol Hasret and Mr. Iskender Aslan have been rewarded.

BAYİ

2009
TOPLANTISI
2009 DOMESTIC DISTRIBUTORS MEETING

AUTO CHINA 2010

AUTO EXPO 2010

23 Nisan – 2 Mayıs tarihleri arasında Çin’in Pekin şehrinde
düzenlenen 11. Pekin Uluslararası Otomotiv Endüstrisi Fuarı’na
katılımcı olarak iştirak eden SEGER, daha fazla yeni pazara ulaşma
hedefi doğrultusunda Kore, Kamboçya ve Arjantin’li firmalarla
olumlu görüşmeler yürütmüş ve ilgili hedef doğrultusunda önemli
adımlar atmayı başarmıştır. Fuarın uluslararası katılımcılarının
yanısıra yerel ziyaretçi sayısının fazlalığı; SEGER’in Çin iç
pazarında da kalitesiyle kendini üst sıralarda konumlandırdığının
bir göstergesi olmuştur.

SEGER 5-11 Ocak tarihleri arasında Yeni Delhi’de düzenlenen
AUTO EXPO 2010 fuarına katılmıştır. Yeni pazarlara ulaşma
hedefiyle çıktığı yolda emin adımlarla ilerleyen SEGER, Hindistan
pazarıyla ilgili olarak da çok önemli deneyimler elde etmiş ve
birçok firma ile iletişime geçmeyi başarmıştır.

SEGER has attended to the Auto China 2010 exhibition which
was held in Beijing, China between 23rd April and 2nd May.
SEGER has achieved to increase its marketing activities by
contacting with companies from Korea, Cambodia and Argentina
where SEGER would like to increase its selling to. At the same
time, SEGER booth has also been visited by many local visitors
from China and it showed that SEGER items are also well-known
by the local consumers in China.

SEGER has attended to the AUTO EXPO 2010 exhibition which
was held in New Delhi between 5th – 11th of January. With the
strong and confident steps, SEGER has achieved to gain very
important experiences in India as well and contacted with many
different companies around the region.

KATILACAĞIMIZ FUARLAR / THE FAIRS WE WILL ATTEND

Geleneksel yurtiçi bayi toplantımız 15-17 Ocak 2010 tarihleri
arasında Çeşme Radisson Blu Otel’de gerçekleşmiştir. Satış
ve Pazarlama Takım Liderimiz Cüneyt Coşkun tarafından 2009
yılındaki satış verileri hakkında bilgilendirilen bayilerimize ayrıca
2010 yılındaki hedeflerimizle ilgili olarak da bilgi verilmiştir.
Yönetim kurulu başkanımız Sayın Sinan Baykal tarafından 2009
yılında göstermiş oldukları performanslarından ötürü plaketle
ödüllendirilen bayilerimiz toplantıya müteakip düzenlenen gala
yemeğinde aileleriyle ve SEGER çalışanlarıyla birlikte doyasıya
eğlenmişlerdir.

We had our traditional domestic distributors meeting in Radisson
Blu Hotel in Cesme/Turkey between 15th – 17th of January
2010. Our 17 domestic distributors have been informed about
our performance in 2009 by Sales&Marketing Team Leader
Mr.Cuneyt Coskun. Also, they have been informed about our
goals for year 2010. Chairman of Board Mr.Sinan Baykal
presented the plaques to our domestic distributors for their
achievements in year 2009.
Finally, we and families of our domestic distributors had great
fun all together in gala dinner as a big SEGER Family.

FUAR
: MOSCOW INTERNATIONAL MOTOR SHOW
TARİH
: 25-29 Ağustos 2010
DÜZENLENME ARALIĞI : Her yıl
İLK FUAR
: 2007
FUAR ALANI : Crocus Expo Exhibition Centre
KATILIMCILAR : Ulusal ve uluslararası 600 katılımcı
TOPLAM ALAN : 28,000 m²

FUAR
: Automechanika Frankfurt 2010
TARİH
: 14-19 Eylül
DÜZENLENME ARALIĞI : İki yılda bir
İLK FUAR
: 1971
FUAR ALANI : Frankfurt am Main
KATILIMCILAR : 4.471 katılımcı
ZİYARETÇİLER : Farklı ülkelerden 161.269 ziyaretçi
TOPLAM ALAN : 300.000 m²

EVENT
DATE
FREQUENCY
FIRST EVENT
VENUE
EXHIBITIORS
TOTAL AREA

EVENT
DATE
FREQUENCY
FIRST EVENT
VENUE
EXHIBITIORS
VISITORS
TOTAL AREA

: MOSCOW INTERNATIONAL MOTOR SHOW
: 25th – 29th August 2010
: Every Year
: 2007
: Crocus Expo Exhibition Centre
: National and International 600 exhibitors
: 28,000 m²

: Automechanika Frankfurt 2010
: 14th – 19th of September
: Every two year
: 1971
: Frankfurt am Main
: 4.471 exhibitor
: 161.269 visitors from all over the world
: 300.000 m²

