FİRMA TANITIMI

Fansan Fan Market, 3 Kıtada 12 Ülke
İhracatıyla Büyümeye Devam Ediyor
“Litros yolu caddesinde” semtin en büyük en kapsamlı fan satış marketini
hizmetinize açmıştır.

F

ansan Fan Market oluşum

etmektedir. Bu hedefler doğrultu-

sürecinden bu günlere gelir-

sunda ilk olarak ürünlerinin motor

ken öncelikle 1999 yılında Kurucu

imalatını kendi bünyesinde oluştur-

Başkanımız Mehmet Özbayram,

muştur. 2011 yılında Efnan Demir

Temsan marka ve ünvanıyla büyük

Saç Çelik Tic. Ltd. Şti. bünyesine

umutlar ve bir hayali gerçekleştir-

katarak saç, köşebent, lama gibi

me amacıyla Bayrampaşa ayrancı

ihtiyaçlarını temin etmeye başlamış

sanayi sitesinde tek başına çıktığı

ve teknolojinin gelişmesiyle küçü-

bu yolda, geçen zaman ve gelişen

len dünya ve ülkemiz ticaret saha-

ma konusunda deneyimli piyasanın

dünya fan piyasası şartları doğ-

gerçeklerine vukuf, vizyon ve mis-

rultusunda 50 çalışanı ve 2000 m²

yonu olan uzun yıllar havalandırma

kapalı alanı ile yılda 90 bin adet

sektöründe çeşitli firmalarda Ku-

endüstriyel fan 150 bin adet evsel

rucu Üye Genel Müdürlük yapmış

aspiratör imalatının yanı sıra 2004

Abdullah Denek ile birlikte Fansan

yılında kurumsal kimlik kazanma

Fan Market iklimlendirme cihazla-

noktasında yaptığı ek yatırımlarla

rı fabrika satış mağazasıyla sektöre

“Temsan ve Fansan” patentli mar-

vizyon ve hız kazandırmaya devam et-

kalarıyla Aktif Aspiratör Elk. Mot.

sında müşterilerimizin beklemeye

mektedir. Yıllar öncesi amatör ruh ve

San. Tic. Ltd. Şti. bünyesinde yıllık

tahammülünün olmadığını zama-

yüksek hayallerle atılan tohumlar siz

imalatının %25 kapasitesini şimdi-

nın çok değerli bir cevher olduğu-

değerli müşterilerimizin güveni, vefalı

lik 3 kıta ve 12 ülkeye ihracat ede-

nun bilinciyle 2013 yılı Ocak ayında

yaklaşımı ve öz verili çalışmasıyla ilk

rek ilk günkü heyecan ve hayalleri

Bayrampaşa “Litros yolu caddesin-

günkü ruhumuzu kaybetmeden bir-

doğrultusunda büyümeye devam

de” semtin en büyük en kapsamlı

likte büyümeye, gelişmeye, yenilen-

fan satış marketini hizmetinize aç-

meye devam etmekte, dalları ülke-

mıştır.

mizin ve dünyanın birçok coğrafyasına
uzanan ulu bir çınar olma yolunda

Fabrika satış mağazamızda hem

ilerlemektedir.

kendi imalatımızı hem de diğer
firmaların farklı marka ve türdeki

14 yıldır bize duyduğunuz güvene

fan modellerini hazır bulundurarak

teşekkür ederek sizlere layık olma-

siparişin onaylandığı aynı gün sev-

ya çalışıyoruz. Müşteri değil iş or-

kiyat etme alıcılara kıyas edebilme

tağı gördüğümüz siz değerli dost-

olanağı sunma çabası, tek firmadan

larımıza işlerinizde bol bereketli ve

tedarik edebilme isteğine cevap

başarılı bir ömür sürmenizi dileriz.  

verme amacıyla satış ve pazarla-
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