ZENGİBAR AMBALAJ
BİZ KİMİZ?

1985’ten bu yana; plastik, poşet, baskılı poşet, stick ürünler ve diğer
ambalaj malzemeleri konusunda, Adana merkezli olarak, 2000 yılına kadar
Türkiye genelinde, 2000 yılından sonra ise tüm dünyada ürünlerini arz eden
bir firmayız.

MİSYONUMUZ

Ambalaj, plastik ve poşet sektörü ile bu sektöre bağlı diğer sektörlerde,
kurulduğumuz ilk günden itibaren, en son teknolojik kaynakları kullanarak,
kaliteli ürün ortaya çıkarma çabası içerisindeyiz.

VİZYONUMUZ

Fahiş fiyat ortaya atarak, müşterilerimize kaliteyi pahalı satmak
yerine, “Kazan-Kazan” kuralına bağlı olarak, hem normal kâr elde etmek,
hem de müşterilerimize kaliteli ürünleri normal fiyat üzerinden ulaştırmak
için, üretimin ve ürettiğimiz ürünlerin tüketiminin son aşamasına kadar,
ürünlerimizin arkasındayız.

ÜRÜNLERİMİZ

Plastik, ambalaj ürünleri, poşet (baskılı poşet, tek renk baskısız poşet
vs), torba çeşitleri (endüstriyel torba vs.) olmak üzere, ambalaj, poşet ve
torba sektöründe yer alan stick ürünler de dahil, geniş bir ürün yelpazesine
sahibiz.

ÜRETİM ve ARACILIK

Üretimini yaptığımız ürünler yanında, tarafımızca üretilmeyen ve
fakat profesyonel üretim ve kalite odaklı çalışan, aramızda kurumsal işbirliği
bulunan firmaların ürünlerini de ürün portföyümüze eklemiş
bulunmaktayız.

ARA ÜRETİM HİZMETLERİ

Müşterilerimizin, istedikleri ürünleri tam olarak ortaya çıkarmak için,
ürünün şekli, boyutu, yazı, logo, baskı renk ve bileşenleri hakkında
profesyonel yardımda bulunmak için, “Zengibar Design” ekibi tarafımızca
oluşturulmuştur. Dizayn ekibi, üretim ekibinden bağımsız ve fakat iş birliği
içerisinde çalışarak, ürünün görünümü ve ürünün üzerinde yer alacak her
türlü görünüm tasarımını oluşturmaktadırlar.

ÜRÜN TAKİBİ

Firmamız tarafından satılan ürün, tüketiciye ulaşması ve hatta
tüketicinin ürünü tamamen tüketmesine kadar, takip edilmektedir. Gerek
müşterilerimizin gerekse müşterilerimizden sonra devam eden süreçte, son
tüketiciye kadar olan tüm halkalardan gelen olumlu veya olumsuz “Geri
Dönüş”lerin hepsi, bizim için “üst derecede” önemlidir.

SİPARİŞ

Siparişlerinizi, web sitemiz üzerinden verebileceğiniz gibi, telefonla da
bize ulaşabilirsiniz. Ürünlerimizin fiyatları hakkında bilgi almak için, bizi
arayabilir veya bizden fiyat kataloğu talep edebiliriniz.

BİR KAHVE İÇMEYE BEKLİYORUZ

Sadece iş değil, kişisel ilişkilere de önem vermekteyiz. Üretim ve
perakende ofislerimizde, sizleri bir kahve içmeye bekliyoruz. Fabrikamızı,
her zaman incelemeye gelebilir, üretimimizin profesyonel olarak nasıl
yapıldığını bizzat yerinde görebilirsiniz.

