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Başyazı
Sevgili okuyucularımız,

WEICON News işletme magazinimizin sekizinci baskısına hoşgeldiniz. 

Bugün de sizi tekrar WEICON bünyesinde oluşan yenilikler hakkında 
bilgilendirmek ve aile şirketimizin kulisler ardına küçük bir bakış atmanızı 
sağlamak isteriz. 

Biz yıllardan beri büyüme yolunda ilerlemekteyiz. Bu, son onbir yılın içinde dünya 
çapında kurmuş olduğumuz yedi şubelerimiz ile daha da belirgin bir hal almakta. 

Fakat sadece yurtdışında değil, Münster şehrinde bulunan merkezimizde de 
büyümemiz git gide artıyor. 
Mayıs ayında yeni binamızın çalışmalarını başlattık. İmalat ve depolama 
alanımızın genişlemesi bizim daha esnek ve rekabetçi şekilde çalışmamıza 
vesile olacaktır ve yeni idare binasıdan dolayı hem geliştirme ve eğitim verme 
imkanları da belirgin şekilde ilerlemekte. 

Yapı uygulamaları hakkında bilgilerin yanı sıra size yeni web sitemizi ve bugüne 
kadar kullanmış olduğumuz iletişim aletlerine ilave edilen işletme blogumuzu 
tanıtacağız. 

Şubelerimizden yenilikler öğreneceksiniz ve dış işler görevlimiz ile sizi bir 
seyahate göndereceğiz. 

Gördüğünüz gibi yeni baskımızda da size WEICON dünyasından yine sayısız 
bilgi ve görüntüler sunuyoruz. 

Size çeşitlerle dolu ve ilginç okuma diliyorum!

Esenlikle,

Ralph Weidling
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WEICON´dan  
yenilikler Yeni

13 ayrı dilde katalog özeti !
Büyük WEICON 2016 genel 
kataloğunun yanı sıra artık ürün 
özetimizin de düzenlenmiş hali 
mevcuttur. Toplam 55 sayfada hem 
şirketimiz hem de kimya teknoloji 
alanından ürünler kısaca tanıtılmakta. 

Özetlenen ürün listesi hem DIN A 4 
olarak hem de DIN A 5 olarak 13 ayrı 
dil versiyonlarında mevcuttur. 

Almanca, İngilizce, İspanyolca, 
İtalyanca, Hollandaca, Türkçe, 
Romence, Çekçe, Portekizce, Sırpça, 
Hırvatça, Çince ile dünyanın büyük bir 
kısmı dil bakımından kapsamaktadır 
ve müşterilerimize gerçek bir katma 
değer kazandırmaktadır. 

Pratik format
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Reklam malzemesi yelpazemizi daha üç 
adet branş broşürü ile genişletiyoruz. 
Artık madencilik, makine mühendisliği, 
gemicilik ve denizcilik alanlarının tüm 
önemli ürünleri bir arada. Yeni broşürler 
ingiliz ve alman dil versiyonlarında mev-
cuttur, makine mühendisliği el kağıdı çin 
dilinde de mevcut. 

Üç yeni branş broşürü – Reklam  
malzemesinin tamamlanması

Tüm dergiler artık yeni kurumsal tasarımız 
uyarıncadır ve geniş reklam malzeme 
yelpazemizi tamamlamakta. 
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Yeni baskıdan çıkan broşürler



WEICON News 2-20166

Hazirna ayının sonunda Münster 
merkezimizde her yıl düzenlenen 
yerel toplantı gerçekleşmiştir. Toplam 
üç günlük bir sürede bölgelerin 
dış hizmetler çalışanları, Türkiye 
şubesi müdürü Tolga Aksöz ve 
Königsberger Straβe, satış ile ihracat 
departmanımızdan bazı çalışanlar, 
güncel konuları konuşmak için 
buluşmuştur. 

Sayısız toplantı  
konuları

Kapsamlı bilgi paylaşımı

Toplantının randevu planı çok kapsamlı 
olmuştu ve bu çerçeve içerisinde 
bilgilendirildiğimiz bir sürü konular vardı. 
İş arkadaşlarımız ilk önce sayısız 
yeni ürünleri ile tecrübeleri hakkında 
konuştular. Bölgelerinden ve yılın seyri 
için koydukları hedefler hakkında 
konuştular. WEICON ürünlerin 
kullanıldığı yeni uygulamalar tanıttılar 
ve bununla ilgili resimler hatta videolar 
getirmişlerdi. 

Bunun üzerine katılanlara, CBC  
Chocking Backing Compound, 2 
bileşenli epoksi reçine sistemi gibi yeni 

ürünler tanıtıldı. CBC örneğin döküm 
kütlesi olarak makinelerde kullanılabilir 
ve vibrasyonları ve sarsıntıları tutabilir. 
Daha fazla yenilik olarak üç adet Acil 
Durum Tamir Seti, gemilerin tamiratı 
ve onarım işleri için kullanılmakta. 
Setler, ISSA ve IMPA kataloglarında 
yer alan sayısız WEICON ürünlerinden 
oluşmaktadır, 

Kantinimizde birlikte öğlen yemeği ye-
meden önce ajanda FSM basımevinde 
kısa bir gezi vardı. İşletme, ürünlerimi-
zin sayısız etiketlerin baskısında iler-
de de sorun yaşamamak için bazı yeni 

WEICON da 2016 yerel toplantı
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makinelere yatırım yaptı. Yeni baskı 
makineleri üretim kapasitesini belirgin 
şekilde ilerletir ve işletmeyi istikbal için 
kuşanmasını sağlamış olur.   

Bu bağlamda katılımcılara yeni WEICON 
TOOLS imaj filmi tanıtıldı ve Sascha 
Beilmann iş arkadaşlarına düzenlenmiş 
olan U+P‘ i ve güncellenen branş 
broşürlerini dağıttı. 

Sonrasında Thorsten Krimphove WEI-
CON‘ un Facebook’ta sunumunun öze-
tini ve gelecekte yurtiçinde aktiviteler 
ağırlıklı bildiri içerecek olan WEICON 
News‘ i tanıttı

Planlamaya henüz dâhil olan ürünler 
hakkında ön bilgiler geniş kapsamlı 
toplantı programını tamamladı. 

Toplamda 2016 yerel toplantı yine iç 
ve dış hizmetlerde çalışan katılımcılara 
günlük işlerinde çok faydalı olacak 
olan geniş kapsamlı bilgilerin yoğun  
paylaşımlarına imkan oldu. 



Mart 2016 da yeni DIN 2304-1 
yayınlanmıştır. "Klebtechnik - Quali-
tätsanforderungen an Klebprozesse – 
Teil 1: Prozesskette Kleben" („Yapıştırma 
tekniği – Yapıştırma süreçleri için kalite 
gereksinimleri – Bölüm 1: Süreç zinciri 
yapıştırmak) başlığını taşımıştır.

Burada genel geçerliliğie sahip olan, 
yapıştırma tekniğine dayalı süreçle-
ri belirleyen bir standart ele alınmıştır. 
Bununla son yıllarda geliştirilen tekniğin 
durumu kaleme alınmıştır. 

Yeni standardın  
içerikleri

Bu yeni standartta kalite ve uzman 
alanına uygun yapıştırma bağlantıları 
üretimi belirlenir. Önemli çerçeve 

şartları önceden belirlenir ve yardımcı 
olunur. Görevi, yapıştırma tekniği ile 
ilgili uygulama yöntemlerini düzenleme 
açısından uygulayıcı tarafından 
yapıştırılan ürünün bütün süreci, 
fikrinden başlayarak gelişimine ve 
oradan üretimine kadar standardı 
uyarınca „hâkim“ olacak, yani 
sağlam ve tekrar üretilebilir olarak 
şekillendirmesidir. 

Bütün yapıştırıcılar için

DIN 2304-1 tüm ham maddelerin 
yapıştırıcıları ve kombinasyonları için 
geçerlidir, aynı şekilde tüm branşlar ve 
ana işlevi mekanik yüklerin devri olan 
tüm yapıştırmaları için de geçerlidir. Bu 
standart tüm yapıştırıcı uygulayıcılarına 
hitap eder. 

Yapıştırma tekniğinde kalite güvencesi

WEICON nitelikli uzman 
çalışanları sunar !

Yıllardır Bremen şehrinde bulunan 
(IFAM) Fraunhofer üretim tekniği ve 
uygulanan mazleme araştırma ensti-
tüsü ile birlikte yakın bir işbirliği için-
de bulunuyoruz. Çalışanlarımızın bir 
çoğu yapıştırma uygulayıcısı, uzman 
yapıştırma uygulayıcısı ve ya uzman 
yapıştırma mühendisi eğitimi almıştır. 
Yeni standart ile ilgili sorularınızı bize 
yöneltebilirsiniz. 

Broşürümüzde DIN 2304-1 hakkında 
daha fazla bilgi bulabilirsiniz. 

Buradan indirebilirsiniz!

WEICON News 2-20168

DIN 2304-1 hakkında bilgiler
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ISO 9001 standardı, bir şirkette etkim 
kalite yönetimine gereksinim belirleyen, 
dünyaca kabul gören bir standarttır. 

WEICONda sayısız kimya teknoloji 
ürünleri ve aletler en yeni üretim 
standartlarına göre planlanır ve 
üretilir. Emniyet ve çevre politikasına 
dayanan uygulamalar yeni ve süreç 
optimizasyonunda var olan ürünlerde 
kesin faktörlerdir. Çalışanlarımızın 
olağanüstü nitelikleri şirket felsefemizin 
önemli bir unsurudur. 

Sertifikalandırma sürecinin başlangıcı
Bu yüksek iç standartları resmi olarak 
belgelendirebilmek için WEICON GmbH 
Co. KG kalite yönetim sistemini bağımsız 
bir enstitü tarafından ISO 9001:2015 ile 
belgelendirmeye kara verdik. 

Bu sertifika, WEICONda rutinin sürekli 
iyileştirme sürecine tabii olduğunu, test 
edilmiş standartlara göre çalıştığımızı 
ve kalite yönünden değerli ürünler 
ürettiğimizi vurgulayan önemli bir 

belgedir. Bununla müşterilerimizin 
memnuniyetini devam ettirmek için 
önemli bir katkıda bulunuyoruz. 

Ön hazırlıklar Eylülde başlamıştır ve 
görünüşe göre denetim Haziran 2017 
tarihinde resmi sertifikalandırma ile son 
bulacaktır. 

ISO 9001:2015



WEICON News 2-20161010

Zor doğrultulabilen tesislerin alt ve 
arka astarlamaları için özel bir epoksi 
reçine sistemi geliştirdik – Weicon CBC 
(Chocking Backing Compound)

Sistem,çelik ve ya başka maddelerden 
oluşan ayar parçaları için yedek olarak 
kullanılır ve temel plakalarla doğrudan 
kurulması gereken iletişimi sağlar. 

Çok kazançlı

WEICON CBC bir çok olumlu özellik 
taşımakta. Düşük yapışkanlığa 
sahip, çok akışkan ve kendi şeklini 
alır. Damlama süresi 30 dakikadır ve 
neredeyse kırışıksız sertleşir. Uzun 
süreli yüksek statik dayanım sağlar ve 
eskimeye karşı yüksek dayanıklılığa 
sahiptir. Epoksi reçine sistemi özellikle 
çelik ve beton üzerinde iyi yapışır. Yüksek 

basınç direnişliliğe sahiptir ve bir çok 
kimyasallara, yağlara ve akaryakıtlara 
karşı dayanıklıdır. Vibrasyona karşı 
dayanıklı ve bunun yanısıra ısıya karşı 
dayanıklıdır. Çok düşük bozulma 
ihtimalinden dolayı makineler ve tesisler 
WEICON CBC ile uygulandıktan sonra 
ayarlarında kalıcıdırlar. 

Esnek kullanım  
alanları

Epoksi reçine sistemi, motorlar, 
dişliler, stabilizatörler, vinç rayları, 
kapaklar, direkler, antenler, çıkrıklar, yük 
asansörleri, güverte montajı için tesisler, 
ve bir çok bileşenler gibi çeşitli alanlarda 
kullanılabilir.

WEICON CBC

Çelikli veya lastikli 
çözümlere karşı  

avantajlı

Alt ve arka astarlamalarda kullanılan 
çelik ve ya lastik gibi diğer maddeler 
ile kıyaslandığında CBC kullanımı çok 
avantajlı oluyor. Böylece çelik titreşimi 
yalıtamaz ve çok gürültüye sebep olur. 
Bunun dışında kalıcı sonuç olarak yüksek 
aşınma ve malzeme yorgunluğu meydana 
gelir. Lastiği döşemek, malzeme miktarına 
ve malzeme kalınlığına yönelik özel ola-
rak hesaplanmalıdır ve böylece maliyetli 
olduğunu ortaya koymaktadır. 

Daha fazla dayanıklılık için yeni bir sistem
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Altın gibi parlayan yapıştırıcı
Temmuz ayında uluslararası yaratıcılık 
fuarında yeni epoksi reçine sistemimiz 
WEICON CBC altın madalya ile 
ödüllendirildi. 

Ekibimiz bu yıl Romanya da düzenlenmiş 
olan Euroinvent fuarına ilk kez katılmışıtr. 
Bu fuarda tüm dünyadan icatlar ve 
yenilikler sunulmuştur. Bir yarışmanın 
çerçevesinde CBC, uluslararası uzman 
jüri üyeleri tarafından özellikli yenilik 
olarak nitelendirildi ve bir adet altın 
madalya ile organizatörlerin özel bir 
ödülü ile ödüllendirildi. Yapıştırıcı, 
kendi kategorisinde 28 yarışmacı ürün 
arasından başarı ile seçilerek popüler 
değerli metali kazanmayı başardı. 

Epoksi reçine sistemimiz, yüklenme 
testlerinden 200 tondan fazla yüke 
dayanabilmiştir. Karşılaştırma amaçlı 
olarak: Bu değer, bir adet özgürlük 
heykelinin, yetişkin bir mavi balinanın, 
33 erkek fillerin ve ya 154 aracın  
ağırlığına denktir. 

Euroinvent fuarında üç gün süren fuar 
günlerinde dünya çapında 400’den 
fazla icatlar ve projeler 30.000‘i 
aşkın uzamanlık alanı ziyaretçilerine 
tanıtılmıştır. 

„Chocking Backing Compound“ adlı 
bileşimimiz çeşitli umutverici projelerde 
kullanılsın istiyoruz. „Euroinvent 
fuarı ürünlerimizi geniş uzman hedef 
kitleye sunabilmemiz ve diğer şirketler 
ve araştırmacı kuruluşlar ile irtibata 
geçmemiz için ideal bir platformdur.“, 
dedi  Romanya Weicon şubesinin 
yöneticisi Alexandru Vlaicu.

„Ürünlerimizden birinin uluslararası 
bir etkinlikte birçok rakipleri arasından 
sıyrılması ve ödüllendirilmesi bizi 
çok gururlu kılıyor. Bu durum, ileride 

de araştırma geliştirmeye yatırım 
yapmak için ve piyasaya sürekli güncel 
yenilikler sürmek için iyi bir teşvik teşkil 
etmektedir“, dedi Ralph Weidling.

Münster‘ in ödüllü ürünü
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İyi bir başlangıç
Haziran‘ ın başında yeni iş arkadaşlarımız 
Çek Cumhuriyetinde bulunan 
şubemizde ilk WEICON toplantılarını 
gerçekleştirmiştir. 

Ralph Weidling, Teplice şehirne seyahat 
ederek WEICON Çek Cumhuriyeti 
ekibini sadece ürünler hakkında değil, 
özellikle tüm işletme ve App, katalog, 
yapıştırıcı arama ve mevcut ekranlar 
gibi satışları destekleyen sayısız aletleri 
de tanıtmış bulunmakta. 

Bu arada üç iş arkadaşımız dış ticarette 
etkin ve Çek piyasasını düzenleme 
işlemleri ile meşgul. 

Fakat toplantı öncesinde Münster‘ den 
daha fazla destek geldi. Timo Gratilow, 
Aleksandar Adamovic ile birlikte şubeye 
seyahat etmişti. Timo, şube şefi olan 
Vladimir Dufek ile bazı müşteri ziyaretleri 
gerçekleştirmiş ve Aleksandar yeni ekibi 
Berta‘ yı idare etmekte desteklemiştir. 

Etkinlik sonrasında Ralph Weidling: 
„Çek Cumhuriyetinde çalışan iş 
arkadaşlarımız çok motivasyonlu ve 
desteğimizden dolayı çok sevindiler. 
Toplantı çok iyi geçti ve son şubemizin 
olumlu gelişiminin devamı yönünden 
çok iyimser bakıyorum.“ dedi. 

Bremende bulunan üretim tekniği ve 
uygulanan malzeme araştırma ensti-
tüsünün (IFAM) düzenlediği yapıştırıcı 
uzmanları kursuna katılanlar, üçer hafta-
lardan oluşan uygulamalı eğitim ders bi-
rimlerinin 120 saatlik eğitim programını 
kat etmiş bulunmakta. 

İş arkadaşlarımızın bazıları bu kursun 
alman dilinde olanına başarı ile katılmış 
bulunuyorlar. 

Mayısta ilk kez bizim iş arkadaşlarımız da 
Bremende ingiliz dilinde düzenlenen üç 
haftalık bir eğitim programına katılmıştır. 

Bremende başarılı olduk
Artık WEICON Middle East‘ den hem Ja-
ved Khan hem de DVS®/EWF yapıştırıcı 
uzmanı ve ya Avrupa yapıştırcı uzmanı 
olarak Romanya şubesinden Iulian 
Bordei adlandırıldı. 

İkisi de %80 üzeri başarı ile sınavlarını 
gerçekten iyi sonuçlar elde ederek 
başarmışlardır – bu gibi harika sonuçlar 
için kendilerini buradan tebrik ediyoruz!

IFAM‘ ın belgelerinin yanı sıra Javed 
ve Iulian‘a ilerde şirket yazışmalarında 
kullanmaları üzere kişiselleştirilmiş birer 
yaptıştırıcı uzmanı kaşeleri verildi. 

.

v.l.n.r. Iulian Bordei und Javed Khan 

Çek Cumhuriyetinde toplantı 

WEICONda iki uluslararası yapıştırıcı uzmanları 
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Ufak komşu – büyük ticaret ulusu
Sadece 41.500 km² lik bir alan ile 
Hollanda, 34.084 km² olan alman eyaleti 
Kuzey Ren Vestfalya‘ dan sadece 7.416 
km² daha büyüktür.  

Komşu ülkemizin, orantı olarak, daha 
ufak bir alana sahip olmasına rağmen 
kesinlikle küçümsenmemelidir. Dünyanın 
dördüncü büyük Rotterdam limanı ile 
Avrupa‘ ın en büyük havaalanlarından 
biri olan Amsterdam Schipol ile bu ülke 
ideal bir ticaret merkezine ve belirgin bir 
altyapıya sahiptir. 

Almanya ile ticaret ulusunun arasındaki 
ticaret hacmi yaklaşık 167 milyar Euro 
(2015, Kaynak: Destatis) ile dünya 
çapında en büyüğüdür. Almanya, uzun 
yıllardır Hollanda‘ ın en önemli ticaret 
ortağıdır. Tersine Fransa‘ ın ardında 
bulunan krallık, Almanya‘ ın ikinci 
önemli ticaret ortağı konumundadır. 
Bu iki ülke sadece coğrafi yönünden 
değil, ekonomi yönünden de birbirleri ile 
yakından bağlıdır. 

Hollanda da  
branşlar

Hollanda‘ ın ekonomisi temelinde 
ham madde ve yakıt işletme, kimyasal 
sanayi, elektronik, metal işletme ve 
gıda ve keyif verici madde sanayisinden 
oluşmaktadır. 

Yerel ekonomiksel 
ağırlık merkezleri

Kuzey denizde doğal petrol ve doğal gaz 
istihsali‘ in yanı sıra gıda ve keyif verici 
maddelerin sanayisi ülkenin kuzeyinde 
taşıyıcı bir sanayi dalıdır. Doğuda 
çoğunlukla tarım ile uğraşılır, aralarında 
çiftçilik ve hayvancılık vardır. Toplamda 
krallığın yarısından fazlası ekonomiksel 
olarak kullanılmaktadır. 

Bunun dışında doğu tarafında metal 
ve kimya sanayisi ve lastik imalatı 
yoğunluktadır. Güney tarafında imalatçı 
endüstri, örneğin elektro sanayisi 
hakimdir. Burada da güçlü bir altyapı, 

ray ve yol bağlantıları ile Ren-Ruhr 
alanına ve Orta Avrupaya ideal bir 
ulaşım sağlamaktadır. Batıda, körfezin 
konumundan dolayı doğal petrol 
işletmecileri hakimdir. 

Çeşitli sanayi sektörlerin yoğun 
şekillerinden dolayı ve Almanyaya 
olan mekânsal yakınlığından dolayı 
Hollanda, malın piyasası olarak 
WEICON ürünlerimiz için pek caziptir. 
Hollandalıların kültürlerarası içtenlikleri 
ve yüksek niteliklere sahip olan iş güçleri 
buna ek olarak WEICON‘ un yerleşmesi 
için umut verici faktörlerdendir. 

Satışları arttıracak 
uygulamaların 

yoğunlaştırılması

WEICON‘ un Hollanda da var olmasını 
uzun süreli yükseltmek için ileride 
satışı arttıracak olan uygulamalar 
yoğunlaştırılacak ve  aktiviteler sosyal 
ağlar alanına yayılacaktır. Uygulamaların 
kendilerine komşu ülkemizde ne 
şekilde yer edinecekleri ve edinip 
edinmeyecekleri ilerleyen aylarda 
kendini gösterecektir. Fakat bir konu 
şimdiden kesindir: Hollanda potansiyele 
sahip olan bir piyasadır.

Rotterdam limanı 
hakkında gerçekler

• Rotterdam lımanının yıllık transferi  
 yaklaşık 465 milyon tondur 

• Liman alanı 12.500 ha    
 kapsamaktadır (Kara ve su, bundan  
 yakl. 6.000 ha‘ i ticaret alanıdır)

• Limanın toplam alanı yaklaşık 40   
 kilometre büyüklüğündedir

• Limandan yılda yakl. 30.000   
 deniz ve 110.000 karasu gemileri  
 uğramaktadır

v.l.n.r. Iulian Bordei und Javed Khan 

Hollanda
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WEICON İtalya'da
17 yıl yoğun işbirliğinden sonra, 
Rarimport s.r.l. şirketi olarak İtalya 
ortağımızın çalışanı ve işletme müdürü 
Filippo Gabbani yaşa bağlı olarak 
emekliliğe ayrılmıştır. 

Bu başarılı ortaklığı şerefli bir çerçeve 
içerisinde sona erdirmek için, Ralph 
ve Susanne Weidling Timo Gratilow 
ile birlikte Haziranın başında, İtalyanın 
Cenova şehrine 50 km uzaklıkta olan 
Sestri Levante‘ ye seyahat etmişlerdir. 

Bugün Rarimport kurucusu olan Aldo 
Rimassa‘ ın iki kızına ait olan Rimassa 
ailesinin mülkünü ziyaret etmişlerdir. Bu 
iki kadın işletme müdürü olan Filippo 
Gabbani‘ in kuzenleridir. 

Uzun yıllık ortaklık

WEICON ile Rarimport 1999 yılından 
beri doğrudan işbirliği yapmişlardır. Bu 
başarılı ortaklık şimdi italyan işletmenin 

iş yerini kapatmasından dolayı sona 
erecektir. Fakat Münster lilerin ve Kuzey 
İtalyanların iş ilişkileri daha eskilere 
dayanmaktadır. 

Aldo Rimassa 1957 yılında Gerd Weidling 
ile birlikte ABD’in Devcon şiketinin bir 
ürün eğitimine katılır. Bu eğitimden 
sonra iki işletmeci de kimyasal ürünlerin 
Almanya ve İtalya satışlarından sorumlu 
olmuşlardır. 

Kapanış ve yeni başlangıç 
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AB Amerikalılar ile işbirliği sonlandırdıktan 
sonra Weidling & Sohn şirketi kendine 
ait epoksit reçine sistemleri üretmeye 
başlamıştır ve Rimassa şirketi bu 
reçineleri İtalyaya ihraç etmiştir. 

1993 yılında Rarimport şirketi remi 
olarak kurulmuştur ve 1999 yılından 
beri italyan aile şirketi WEICON‘ un da 
bir ortağı olmuştur ve ürünlerin İtalyada 
satışlarından sorumlu olmuştur

WEICON İtalya'da

Rarimport ile ortaklık sona erdirildikten 
sonra Davide Merlo, WEICON-dış 
hizmetleri çalışanı olarak İtalyada 
görevlendirildi. 

İtalyadaki müşteriler böylece 
Münsterden doğrudan WEICON ürünleri 
ile donatılmakta. 

Yerinde bulunan çalışanımız Rarimport 
için iki yıl çalışmıştır ve orada sadece 
satışlardan sorumlu olmuştur. Böylece 
geniş ürün bilgisine ve müşteri 
bağlantılarına sahiptir. 

„Italyada, özellikle ülkenin kuzeyinde 
bulunan sağlam sanayisi bizim için çok 
cazip bir piyasadır. Davide memleketi 
olan ve İtalyanın kuzeybatısında 
bulunan Cenova'dan İtalya’ın tüm 
bölgelerini idare edebilir“, diyor Ralph 
Weidling, „Başarılı bir iş birliği nedeni ile 
sevinçliyiz ve WEICON İtalya için iyi bir 
başlangıç dileriz.“

v.l.n.r. Ralph Weidling ve Davide Merlo 
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Anında kullanılabilir – Tamirat ve onarım 
işleri için - açık denizlerde
Programımıza denizcilik sanayisi için 
üç çeşitli yeni Acil Durum Tamir Seti 
eklendi. Bununla nautik piyasada 
sürekli çoğalan taleplere cevap 
vermekteyiz ve dünya çapında 
gemicilik donanımcılarına gemilerde 
acil durum tamiratları ve onarım işleri 
için bir ürün derlemesi sunuyoruz. 

Her durumda  
hazırlıklı 

Açık denizlerde bir olayla 
karşılaşıldığında, örneğin hasarlı bir 
cihazdan dolayı, Acil durum tamir 
seti anında erişime hazırdır ve hasar 

hemen ortadan kaldırılır. bu sayede 
gemi, emin bir şekilde en yakın limana 
ulaşabilir. 

Set 1 de bulunan baz uygulama 
ürünlerinden başlayarak Set 3 de 
bulunan karmaşık tamiratlar için 
hazırlanmış ürünlere kadar setler 
gemi üzerinde onarım ve tamir işleri 
için bir çok çeşitli yapıştırıcı ve dolgu 
maddeleri ile donanmıştır. Setlerin üçü 
de IMPA ve ISSA katalog listelerinde 
yer almaktadır.

Temel donanım

İki plastik çelik tipleri Weicon A 
ve Weicon SF tüm setlerin içinde 
bulunmaktalar ve German Lloyd 
tarafından sertifikalandırılmıştır. 
Özel epoksi reçine sistemleri aşırı 
yüklenmelere, sürekli tuzlu su veya 
tuz içeren havalar ile temaslara 
dayanıklıdır ve sızdıran boru hatlarını 
ve demir döküm parçalarını tamir 
etmeye ve makine parçalarında 
meydana gelen çatlakları onarmada 
kullanılır. 

su altı uygulamaları için özel 
tasarlanmış olan tamir macunu Aqua 
da tüm setlerde mevcuttur. Seramik 
dolgulu iki bileşenli dolgu maddesi 

WEICON Acil Durum Tamir Seti
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nemli ve ıslak yüzeylerin hızlı tamirleri 
için idealdir ve çatlakların, deliklerin ve 
sızdıran yerlerin hızlı düzeltmelerinde 
kullanılabilir. 

Tüm Acil Durum Tamir Setleri bunun 
dışında sadece bunun için tasarlanan 
bir alet kutusuna sahiptir, materyallerin 
sorunsuz işlenmesi için içlerinden 
işleme malzemeleri, kesici alet, fırça, 
tel örgü ve ya kendi kendine kaynak 
yapan Butyl bandı da mevcuttur. 

Servis dahil

Bunun dışında, tehlikeli madde 
beyannamesi gibi gerekli evrakların 
düzenlenmesini üstleniyoruz. Setin 
satın alınması ile içerilen servis 
hizmetleri ile müşterilerimizin 
maksimal faydada minimal çalışma 
eforu olacaktır ve böylece açık 
denizlerde bile acil durumlar için 
hazırlıklı olacaklar. 
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Güçlü ekonomi ve  
güçlü ortaklık
27 yıl önce doğu Avrupada ve dolaysıyla 
Polonya da da siyasi durumlar temel 
oluşturacak şekilde değiştiğinden beri 
komşu ülkemiz ekonomiksel olarak, ilgili 
kanıtlarda belirgin şekilde yansımakta 
olan olumlu bir gelişim içerisinde bulun-
makta. 

Polonya Avrupanın dokuzuncu büyük 
ülkesidir ve kıtanın altıncı büyük 
ekonomisine sahiptir.  2009 yılında 
dünya genelinde meydana gelen 
ekonomik kriz esnasında ülke ekonomik 
gelişme bile gördü ve yüzde beş ile 
Avrupa ortalamasının üzerine ulaşmış. 
Küresel trendlerin aksine Polonya 
ekonomisi geçen üç yıl içerisinde de 
yüzde üç ile dört arası oranda büyüdü. 
Ülkenin ekonomiksel durumu da aynı 
şekilde gayet olumlu. 

Almanya ile Polonya sadece futbol 
konusunda güçlü rakipler değiller, 
ticarette de önemli ortaktırlar. 
Almanyadan sonra polonya ihraçlarının 
yaklaşık %25’i Polonyaya temin 
edilir ve Polonya buna karşılık olarak 
benzeri miktar eşyaları Federal Alman 
Cumhuriyetinden ithal etmektedir. 

Polonyanın önemli branşları arasında 
otomobil sanayisi, gıda sanayisi, ma-
dencilik, yağ ve gaz sanayisi, plastik 

sanayisi, lastik üretimi, kimyasal ve 
elektroteknik sanayisi ve metal işleme 
yer almaktadır. Sanayinin bu alanları, 
kalitesi değerli onarım, tamir ve bakım 
ürünleriyle sağlam ve güvenilir desteğe 
ihtiyaçları vardır. Bu durum WEICON 
ürünlerin doğuda bulunan komşu ülke-
mize ihracının artmasını getirir. 

CT-CARD

24 yıldan beri Polonyadaki seçkin 
ortağımız CT-CARD Sp. z o.o. bu alanda 
aktif ve müşterilerine uygulamaları için 
profesyonel çözümler sunmakta. 

Yaklaşık oniki yıldır WEICON ürün 
yöneticisi olarak CT-CRAD şirketinde 
çalışan Irek Poniedziałek: "Böylece 
değişken ve dinamik piyasanın bir 
parçası olmak meydan okuma anlamına 
gelir. Bir yandan müşterilerimizin 
gereksinimleri çoğalıyor, diğer yandan 
diğer şirketleri için de aşırı zor olan bir 
rekabet içerisinde bulunuyoruz. Bu 
durum yüksek uyarlama yeteneğini, 
hız ve elbette esneklik gerektirir. Yeni 
teknolojiler hızla gelişmekte ve sayısız 
küresel alanda çalışan organizasyonlar 
eşzamanda yüksek kaliteli ürünlere 
ihtiyaç duyuyorlar  bunların tedariğini 

v.l.n.r. Irek Poniedziałek und der Geschäftsführer 
von CT-CARD, Krzysztof Salwin 

WEICON Polonya'da
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size WEICON markası altında 
sağlayabiliriz". 

"Halen 2004 yılında başladığım günü 
hatırlıyorum. Sadece ufak bir depo 
odamız vardı ve içerisinde WEICON’un 
teknik spreyleri olan birkaç karton 
kutularımız vardı. Bugün neredeyse 
her gün ürünlerle dolu paletlerin teslim 
edildiğini görmek tuhaf bir duygu. Bu 
benim için ülkemizin, ekonomimizin ve 
WEICON ortağı olan şirketimizin büyük 
ilerlemelerinin kanıtıdır.”

CT-CARD şirketinin merkezi Polonya’ın 
başkenti Varşovadadır ve genç satış ekibi 
tüm ülkede sanayinin tüm alanlardan 
gelen müşterileri desteklemekte.

Irek Poniedzialek şöyle açıklar: 
“Müşterilerimiz çok seçicidir. Sadece 
ürün istemiyorlar, satın aldıktan sonra da 
destek bekliyorlar. Bunu, App, yapıştırıcı 
bulucusu ve ya bilgilendirici malzemeleri 
gibi ürün eğitimleri ve ya geniş kapsamlı 
pazarlama malzemeleri ile sağlayabiliriz. 
Bu polonyalı müşterilerimiz tarafından 
pek takdir edilmekte“. 

Birinci kalite  
ortaklık

Irek Poniedziałek son olarak: "İş 
arkadaşlarım ve benim WEICON 
işbirliğinde pek takdir ettiğimiz 
durum, Münster den aldığımız büyük 
destektir. Özellikle ihraç bölümünde 
çalışan iş arkadaşlarımız, düzenli 
Polonyaya seyahat eden WEICON dış 
hizmetlerinden Richard Streschewski 
ve bizim çalışanlarımız ile birlikte fuarlar 
düzenleyen ve müşterileri ziyaret eden, 
sunumlar yapan ve eğitimler verenler 
bizim için önemli bağlantılardır. 

WEICON bizim en yakın iş ortağımızdır. 
Bizim için Polonyada Almanyanın 
WEICON ekibi ile birlikte fuarlara 
katılmak bir zevk ve bir şereftir. Özellikle 
dile getirilmeye değer Münster WEICON 
ürün eğitimleridir. Bu etkinlikler bizim 
gözümüzde yüksek değere sahiptir. 

Bütün bunlar işbirliğimizi başarılı 
kılmakta ve tarafımızca çok takdir 
edilmekte”.
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WEICON News: WEICONda ne zaman 
işe başladınız ve hangi meslek üzerine 
eğitim almaktasınız?

Alex: Ben Mart 2016 tarihinden beri 
buradayım  ve önceden depoda staj 
yaptım. Bu şekilde boş zamanımı 
anlamlı bir şekilde geçirebildim ve şirket 
ile tanışma fırsatım oldu. Toptancılık ve 
dış ticaret satıcısı eğitimim Haziranda 
başladı. 

Tim: Ben de toptancılık ve dış ticaret 
satıcılık eğitimi alıyorum ve bu yılın 
Ağustos ayında WEICONda işe 
başladım. 

Kira: Ben Ağustos ayından beri 
pazarlama iiletişim dalında satıcı 
eğitimimi alıyorum. Bu staj bu yıl ilk kez 
sunuldu. Bundan dolayı WEICON da 
geçen zamanın nasıl olacağı heyecanı 
içerisindeyim. 

WEICON News: Bu staj nereden 
aklınıza geldi ve bundan önce ne ile 
meşguldünüz?

Alex: Okulumu bitirdikten sonra askelik 
görevimi yerine getirdim ve sonrasında 
mesleki lise diplomamı almaya karar 
verdim. Ardından özellikle ticaret 
alanında bir staj olanağı aramaya 
başladım ve aradığımı WEICON da 
buldum. 

Tim: Ben grafik tasarımcı ve medya 
tasarımcısı olarak stajımı bitirmiştim 
zaten ve bir süre bu alanda çalıştım. 
Toptancılık ve dış ticaret satıcısı 

konulu stajımın başlangıcında ağırlığı 
ticaret alanına verdim ve WEICON 
şirketinde yanı sıra bir tür „Kameracı“ 
olarak da çalışıyorum. Bu arada şirketi 
video çekimlerinde ve işletmede 
destekliyorum. 

Kira: Ben ilk önce toptancılık ve dış 
ticaret satıcılığı staj için başvurdum ve 
sonradan pazarlama iletişimi dalında 
yeni imkan olarak staj yapmak mümkün 
olduğunu öğrendim.  Ticaret ile ilgili bir 
şeyler öğrenmek benim içim önemli 
olduğu için ve ben pazarlama iletişimini 
ilginç bulduğum için bu staj yeri için 
başvuruda bulundum. Çok şükür oldu!

WEICON News: Hangi bölümlerde 
bulundunuz bu güne kadar ve gözünüze 
özellik olarak çarpan neydi?

Kira: Ben ilk önce iki hafta satışta yardım 
ettim, ardından iki hafta uygulama 
tekniği bölümüne geçtim, şu an girişte 
merkezde çalışıyorum. Sonraki duraklar 
arasında ihracat ve doğal olarak da 
reklam ve ya pazarlama bölümleri var. 
Kısa süre sonra kendi başımıza görev 
alabilmemiz ve ekibe dâhil edilmemiz 
hoşuma gidiyor.

Tim: Benim WEICONda ilk durağım depo 
olmuştu. Şu an ihracat bölümündeyim, 
burası çok hoşuma gidiyor, şimdiden bu 
bölümde çalışmayı hayal ediyorum. Ben 
de stajyer olarak çalışma akışına dâhil 
ediliyorum ve bana kendimi ekibe dâhil 
hissettiren serbest görevler veriliyor.
 

Bundan sonra satış bölümüne 
geçeceğim. Beni burada etkilendiren 
çalışma atmosferidir. Burada iyi 
karşılandık, insan kendini iyi hissediyor.
 
Alex: Ben şimdiye kadar depoda ve satış 
alanında bulundum. Şu an uygulama 
tekniği bölümündeyim ve ardından 
alış veriş bölümüne geçeceğim. 
Genel olarak biz stajyerlere çok güven 
gösterildiği ve bir olma hissi oluştuğu 
dikkatimi çekti. 

WEICON News: Hafta da kaç kez 
mesleki okulda bulunuyorsunuz ve daha 
fazla eğitim alma imkanı var mı?

Alex: Biz haftada iki kez Ludwig-Erhard 
Meslek Kolejine gidiyoruz. Tim ve benim 
derslerim aynı.Örneğin: Almanca, 
İngilizce, Muhasebe, Siyaset gibi ve 
daha bir çok. 

Kira: Aynı Meslek Kolejine gittiğim hlade 
farklı bir sınıftayım ve pazarlama iletişimi 
gibi derslerim de farklı. 

Tim: Bunun dışında çeşitli seminerlere 
katılma seçeneğimiz de mevcut. 
Bunlara WEICON bizi anlaşmaya göre 
kayıt ettirir. Yakında üçümüz için bir 
Knigge-Kursu var. Çok heyecanlıyım!

WEICON News: Yeni stajyerlerimize 
WEICONda başarılı stajlar dileriz, 
bizimle çalışarak size zevk verdiğimiz 
için sevinçliyiz!

WEICONda üç yeni stajyer

Kira Brauer, Tim Riekenberg ve Alex Korobkov ile görüşme
Stajerlerle konuşma 
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Münster, Almanya‘ nın bisiklet 
başkentidir. Münsterlilerin çoğu bisiklet 
hayranlarıdır yani - aynı şekilde WEICON 
çalışanların çoğu da öyledir. Durum 
böyleyken şirket bisikletleri sunmak 
gerekmez mi? 

An itibarı ile çalışanların her biri 
Münster de bulunan şirket merkezinde 
isteğine göre kendisine bir adet şirket 
bisikleti derleyebilir ve aylık cüzi bir 
ücret karşılığında kiralayabilir. 

Dağ bisikleti olsun, ya da Hollanda 
bisikleti, ve ya yarış bisikleti ve ya 
elektro bisikleti olsun, çalışanlarımızın 
yüksek kaliteli bisiklet seçeneği geniştir. 

Kişisel kullanımı için de,

Şirket bisikleti olsa da, sadece iş yol 
için kullanılacak diye bir kural elbette 
yoktur. Bisiklet isteğe göre kullanılabilir 
– özel ve ya ticari olarak. 

WEICON bu ilave sunum ile çalışanlarının 
sağlığını ve memnuniyetini daha fazla 
ileriye taşıyarak desteklemek ister. 

„Şimdiye kadar çok olumlu tepkiler 
aldık ve şirket bisikletinin konseptinin 
çalışanlarımız için harika bir imkan 
olduğuna eminiz“, dedi şirket yönetimi 
asistanı Timo Gratilow.

WEICON Şirket bisikleti
Çalışanlar için büyük bir seçenek
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Planlamalar ve izin süreçleri ile dolu 
iki yıllık sağlama süresinden sonra 
Mayısta WEICON merkezinin Münster 
de konumunun genişlemesi ile başlandı. 

Yatırım hacmi 7,5 milyon Euro 
civarlarında. Yeni binalar ile imalat 
ve depolama alanlarını yaklaşı %35 
genşiletmiş ve yaklaşık 50 çalışan için 
idare binası inşa etmiş bulunuyoruz.

Yaratıcılık kampüsü 
oluştu

Yeni idare binasında ürün yönetimi 
ve araştırma geliştirmenin yanın sıra 
reklam ve basın yayın işlerini de 
barındırdık. Açık ve modern mimarisi ile 
şirkette fikir paylaşımını ve yaratıcılığı 
destekleyecektir. Bunun dışında 150 
kişilik yerleri olan toplantı ve seminer 
odaları oluşturuluyor. Bu odalarda ileride 
eğitimler ve toplantılar verilecektir. 

Son yıllarda  
pek büyük  

gelişmeler oldu

Yapı uygulamalarının başlangıcı 
hakkında Ralph Weidling: „Yıllardır 

WEICON büyümeye devam ediyor
devam eden göz ölçülü büyüme 
yolunda ilerliyoruz. Bu nedenle Münster 
merkezimize yaptığımız yatırım çok 
anlamlı. 

Biz burada kapasite sınırlarımıza 
vardık. Toplamda 200 çalışanımız var 
– bunlardan 120 si Münsterde, 30’u 
Almanya çapında dış hizmetlerinde 
çalışıyor ve 50 diğer çalışan dünya 
üzerinde yayılmış olan 7 şubelerimizde 
çalışmakta. 

Yeni üretim ve depolama alanı bizi daha 
esnek ve rekabetçi kılmakta ve yeni idare 
binasından dolayı araştırma alanında da 
bir çok şey katacaktır.“, dedi. 

Doğa ve istikbal 
açısından

Planlamalarda doğa da özellikle dikkate 
alınmıştır. Böylece WEICON alanının 
tamamından sadece idare binasından 
ayrılan bir çit geçer. Bir çok yeni ağaç ve 
yeşil alanlar binayı saracaktır ve çatısı 
bile yeşillendirilecektir. 

Hareketin istikbali bile düşünülmüş. 
Böylece çalışanların  araçları ve  
bisikletleri için elektrik şarj istasyonlarına 
sahip olan park yerleri oluşturulacaktır. 

Bu yapı projesini WEICON Münster 
ilinde hakim olan mimarlık bürosu 
planwerk ile birlikte gerçekleştirecektir. 
Çalışmalar görünüşe göre gelecek 
yılın sonunda kadar tamamlanmış 
olacaktır. 

Münster merkezinde yatırım
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Yeni binaların renkli görüntüleri
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Yeni yönetim binasının arka tarafı 

Yeni yönetim binasından görüntüler
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Yeni seminer ve konferans salonları 
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WEICON TOOLS Ascheberg de Nisan 
ayında çekimler yapıldı. 

Geçen yıl WEICON imaj filmini çeken, 
Münster şehrine ait yapımcı şirketi 
b-productive ile alet bölümümüz için 
ürün ve imaj filmimize bir yenisini 
ekledik. 

Film, web sitemizde ve YouTube 
sayfamızda mevcut olmakla alet 
bölümümüzün kulis arkasında ilginç bir 
görüntü sunmakta. 

Filmin içerisinde Köln demir eşya 
fuarındaki standımızda çekilen sahneler 
içermekte (WEICON News 1-2016). 
Daha fazla sahneleri Ascheberg 
üretiminde görebiliriz. Filmin sonu olarak 
Münster şehrinde görüşme durumunu 
gösteren bir sahne çekildi.

Böylece sehirciye iyi bir izlenim verilir ve 
aletlerimizin reklamlarda geçen bir çok 
aletlere nazaran tamamen Almanya da 
geliştirilip üretildiği gösterilmektedir. 

Ascheberg 
ve Münster 
şehirlerinde 
çekimler

Film ekibi misafirimiz oldu
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Eylül sonunda Türkiye’den bazı güzel 
fotoğraflar ulaştı tarafımıza. Istanbul 
şubemiz, ürünlerimizin satışı için Konya 
merkezli yeni teknik satıcı kazanmayı 
başarmıştır. 

Konya

Merkezi Anadoluda olan Konya şehri 
ekonomi açısından pek ilgi çekici bir yer 
değil gibi görünmekte – fakat bu izlenim 
kandırıcıdır!

Akılcı dış temsilcilik
Türkiye, ekonomik olarak sadece 
Istanbul’dan ve Marmara bölgesinden 
oluşmamakta, bu ülkenin sunacağı 
daha bir çok şey var. 

Konya bölgesi, Türkiye‘ in orta sınıfının 
gelişen merkezi olarak bilinir. 

Türk orta sınıfının 
başkenti 

Konya, bir milyondan fazla bir nüfusa 
sahiptir ve Türkiye‘ in on büyük şehirleri 
arasında yer almaktadır. 

Bu il, alan bakımından ülkenin en büyük 
ilidir. İlin dört üniversitesinde 100.000 
öğrenci eğitim almakta. Her yıl yaklaşık 
iki milyon turist ziyaret eder bu şehri. 
Konya ili, tarımın merkezi ve ülkenin 
ambarı olarak tanınır. 

Önemli akdeniz limanı olan ve Adana 
ilinin güneyinde bulunan Mersin, araba 
ile sadece 3 saatta ulaşılabilir konumda. 
Istanbul’a günde birden fazla uçuşlar 
düzenlenmekte. Konya‘ ın teknoloji 
merkezi, şirketlerin sayısına göre ülkenin 
üçüncü konumunda yer almaktadır. 

Bölgenin önemli branşları endüstriyel 
araç üretimi, otomobil ticaret endüstrisi, 
demir döküm, makine ve tarım 
makineleri üretimi, gıda, ayakkabı, 
plastik ve ambalaj sanayisi, aynı şekilde 
enerji sektörüdür. 

Konya haklı olarak çok cazip bir 
merkezdir!

Türkiyede yeni satıcılar
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Nisan ayının ortalarında şube İstanbul 
içinde, başka sebeplerin yanı sıra 
konum avantajları nedeni ile de yeni 
binasına taşınmıştır. 

Yeni alanlar daha kullanışlı ayrıştırılmış 
ve zemin katta yükleme rampası ile 
malların optimal yükleme işlemleri için en 

İstanbul içinden Taşındık
iyi koşullara sahip ve böylece WEICON 
Boğaziçi‘in daha da büyümesine olanağı 
sunmuştur. 

Yeni adresimiz:

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Orhan Gazi Mahallesi 16.  
Yol Sokak No: 6
34517 Hadımköy-Esenyurt
İstanbul  
Türkiye

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti. İçin yeni adres!
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İnsanların çoğu sekiz bacaklı sürüngen 
hayvanları görünce rahatsızlık ve tiksinti 
duyuyor. Fakat onlar kalitesi yüksek ve 
aşırı dayanıklı ipek üerticileridir. 

Örülen iplik, nispeten çelikten dört kat 
daha dayanıklı ve kendi uzunluğunun üç 
katına uzatılabilir. Bunun dışında ipek, 
kısmen yüksek yapışkanlığa sahiptir. 

Hayvanat bahçesi  
ziyareti

Yapıştırıcı üreten hayvanlar ,daha 
yakından bakmaya değer bir durum 
bu. Bunun için Münsterde tüm hava 
koşullarına uygun olan hayvanat 
bahçesini ziyaret ettik. Orada iki 
adet tarantula örümcekleri yaşıyor: 
Şili tarantulası Okampa ve kızıl dizli 
tarantula örümceği Lydia. İkisi de hayvan 
bakıcısı Kristina Theobald tarafından 
bakılmakta, kendisi bize örümcekler ve 
ördükleri ipek ipler hakkında bir çok şey 
anlattı. 

Doğadan kazanılan yapıştırıcı – Örümcek ağı

İpeğin nitelikleri

İpek, hayvanların gövdelerinin arka 
kısmında yer alan ip örme organından 
çıkar ve çeşitli örme bezelerinde üretilir. 
Örülen iplikler uzun protein moleküllerden 
oluşmakadır. İpliklerin nitelikleri için 
,yani yapışkan olup olmamalarını 
belirlemekte amino asitlerin sıralamaları, 
daha doğrusu amino asitleri zincirlerinin 
düzeni önemlidir. 

Örümcekler, örgü bezelerinde ipek 
proteinlerini sıvı bir çözümde saklarlar 
ve onları örgü kanalında saniyeler 
içerisinde liflere dönüştürürler. 

40.00 çeşitlerin yarısından fazlası avları 
için, yapışkan ve içinde haşaratın takılıp 
kaldığı bir ipek ağ örmektedir. En çok 
bilinen, tekerler ağı olarak da adlandırılan 
örümcek ağı, bir çerçeve ipinden ve 
tekerlek parmağı iplerinden, yapışkan 
yakalama girdabı ve ortasındaki 
göbekten oluşmakta. Burada örümcek 
baş aşağı konumda avını için pusuda 
yatmakta. Çeşitli ipler farklı işlevlere 

sahiptir ve iplik kalınlığında, kimyasal 
birleşimlerinde ve yapılarında farklılık 
gösterirler. 

Yapıştırıcıyı  
atlatmak

Örümceğin kendisine ait özellikle örülen 
yapışkan iplerinin kendisine tuzak 
olmamaları için bazı hilelere başvururlar: 
Mesela sadece yapışkan olmayan 
ipliklere dokunurlar ve ayaklarını tam 
basmazlar. Örümceğin ince kılları 
onu yapıştırıcı ile doğrudan temasa 
geçmesinden ilaveten korurlar. 

Örümcek türüne göre 
teknik değişebilir

Tarantula buna nazaran avını yakalamak 
için ağ örmez. O köşelerde pusuda 
bekler ve haşaratı ve kısmen küçük 
omurgalı hayvanları yakalamak için 
en ufak sarsıntıya tepki verir. Fakat 
kendisi de çeşitli ipek iplikleri üretir. Dış 
iskeletinin yenilenmesinden önce deri 

Münster tüm hava koşullarına uyan hayvanat bahçesi 
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Tarantulalar hakkında 
bilmeye değer bilgiler  

• Dünya çapında 800 adetten fazla   
 tarantula yaşamakta

• Afrika‘ ın, Amerika‘ ın ve Asya‘ ın   
 tropik bölgelerinde yaşarlar

• En büyük örümcekler kara  
 hayvanlarının en büyük    
 omurgasızları aralarında yer alırlar

• En büyük türünde (Theraphosa   
 leblondi) bacak aralık mesafesi   
 26 santimetreye kadar genişleyebilir

• Pek zehirli değiller fakat buna   
 rağmen acı vericidirler – Zehri bir   
 arının ve ya eşek arısının sokması ile  
 kıyaslanabilir

• Gıda: Haşarat, kısmen küçük   
 omurgalı hayvanlar, her neyin 
 üstesinden gelebiliyorlarsa, akrepler  
 bile veya zehirli yılanlar

• Sağlıklı kuşlar menülerinde mevcut  
 değildir

• Gece aktiftirler

• Görme duyuları iyi değildir,   
 sarsıntları ve aydınlık farklarını pek  
 iyi fark edebilirler

sıyrılmasının tabanını oluşturacak bir 
halı dokur. Bu düzenli aralıklarda yapılır 
ve ilk etapta tarantulanın büyümesinde 
yararlı olur. 

Fakat ipek ev edindikleri mağaraların 
yapımında ve ya yumurtaların çevrelerini 
örgü ile kaplayarak kokona üretiminde 
kullanılır. Tüm iplikler doğal olarak 
kolayca yapışmakta, fakat bunlara 
düğüm noktalarında tutturmaya yarayan 
yapışkan iplikler eklenir. 

Örümcek ipeği  
popülerdir

Bir çok işletme ipeğin olumlu 
taraflarından yararlanmak ister ve 
yıllardan beri bu maddeyi endüstriyel 
üretmeye uğraşırlar. Şimdiye kadar 
pek başarılı oldukları söylenemez. 
Örümcekler tek başına takılan 
hayvanlardır ve kalabalıkta tutulamazlar, 
birbilerini yer ve esartte iken daha az ve 
kalitesiz ipek üretirler. 

Doğal esnekliği ve yapıştırıcı gücü ile 
örümcek ipliği doğanın dahiyane bir 
buluşudur. Böyle bir ipliği bu nitelikleri 
ile birlikte yapay olarak üretmek için 
daha fazla zahmetli araştırma gerektirir. 

Yakından  
bakıldığında.

Demek oluyor ki örümcekler etkileyici 
hayvanlardır ve insanlardan en azından 
ipek üretiminde bir adım öndeler. On-
larla ilgilendikçe o kötü his azalır sekiz 
bacaklı hayvana bakınca. Bir gün tam 
yok olur mu acaba? Belki WEICON‘ 
un Münster hava koşuluna uygun olan 
hayvanat bahçesinde üstlendiği bakım 
buna yardımcı olabilir.
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Eylül ayının başlarında WEICON 
Münster de ilk kez şirketlerimizin 
uluslararası bir toplantısı gerçekleşti. 
İspanyadan, Çek Cumhuriyetinden, 
gelen iş arkadaşlarımız, Dubai ve 
Romanya şubelerimizin müdürleri 
ve ihracat iç hizmetleri ekibi ve şube 
destekleri, WEICON‘ un olumlu gelişim 
trendlerini geçen yıllarda olduğu gibi 
devam ettirebilmesi için ve dünya 
çapında daha başarılı etkin olabilmesi 
için paylaşımda bulundular. 

Münster’den  
bilgiler

DaToplantı, Münster merkezinden gelen 
bazı bilgiler ile başlamıştı. Ralph Weidling 
ve Timo Gratilow katılanları, Münsterde 
yapı işlerinin durumu hakkında ve 
önümüzdeki yıl tamamlanmış olacak ISO 
9001:2015 hakkında bilgilendirmişlerdi. 

Şubelerin  
sunumları

Bu bağlamda Dubai şube müdürü 
Thorsten Lutz ve Romanya şube müdürü 
Alexandru Vlaicu tecrübelerini Çek 
Cumhuriyetinden ve İspanyadan gelen 
iş arkadaşlarına aktarabilmek amaçlı 
marketlerindeki stratejilerini tanıttı. 
Katılanlara ülkelerinde olan güncel 
projeleri tanıttılar ve ileride gelecek olan 
gelişmelerden görüntüler verdiler. 

İspanydan gelen iş arkadaşımız Alejandro 
González ve Çek Cumhuriyetinden 
gelen Vladimir Dufek iş günlerinin 
perde arkasından bilgiler sundular. 
Marketlerinin yapılarını tanıttılar, en 
önemli sanayi dallarını tanıttılar, en üst 
düzey WEICON ürünlerini gösterdiler 
ve rüzgar enerjisi, gemicilik ve otomobil 
sanayisi gibi çeşitli sanayi alanlarından 
ilginç uygulamalar gösterdiler. 

Ardından iş arkadaşımız Joan Ferrando, 
Mayıs ayından beri kendimize ait bir satış 
alanımız ile temsil edildiğimiz İtalyan 
marketini tanıttı.

Sonrasında çeşitli tartışma konulu açık 
tartışma paneli oluşturuldu. Bu tartışmalar 
sayesinde yeni iş arkadaşlarımız, birçok 

Merkezde tecrübe paylaşımı
yıldan beri bir şubeden sorumlu olan 
çalışanlardan kendilerine iş rutinlerinde 
değerli hizmetler verecek olan ipuçları ve 
öneriler aldılar. 

Etkinliğin seyrinin devamında Sascha 
Beilmann, WEICON Web sitesinin ve 
App‘ in yeni standını tanıttı ve Thorsten 
Krimphove reklam ve Facebook gibi 
sosyal medya alanındaki aktiviteleri 
hakkında açıklama yaptı. 

Etkinliğin diğer konuları, WEICON CBC 
ve denizcilik alanında Acil Tamir Seti gibi 
yeni uygulamaların tanıtımı, alet alanının 
güncel gelişmeleri ve yeni ürünlerin 
tanıtımı oldu.

Toplamda Münsterde gerçekleşen ilk 
uluslararası satış toplantısı çok başarılı 
bir etkinlik olmuştu, bize bilgi, tecrübe 
ve çeşitli ele alma tekniklerini öğreten 
değerli paylaşımlar getirdi, bunlardan 
eski şubelerin faydalandığı gibi yeni 
şubeler de yararlanabildiler.

Uluşlararası Satış Toplantısı 2016

Romanya şubemiz 2016 yılının 
ilkbaharından beri, araçları için bazı bakım 
ve onarım ürünlerimiz ile  Romanya‘ ın bir 
yarış ekibini desteklemektedir. 

Ekip, Romanya’ya ait bir branş 
derneğinde tanıtılmıştır ve ülkenin en 
iyileri arasındadır. Araçlar uluslararası 
olarak da kabulgören yarışmalara 
katılmakta. 

„Romanya WEICON müdürü Alexandru 
Vlaicu: „Yapıştırıcı maddelerimiz 
ve teknik spreylerimiz ile yardımda 
bulunabilmek ve ekibin iyi performans 

göstermesi bizim için harika bir 
duygudur. Yarış arabalarının oldukça iyi 

Süratle yollardayız !
performans sergilemeleri için onlara iyi 
desteklerde bulunuyoruz.“, dedi. 

Romanyalı yarış ekibini destekliyoruz.
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Aletler bölümümüzde, bir çok ince 
uygulamalarda kullanılabilen yeni bir 
ürün geliştirilmiş bulunmaktadır .Onun 
adı WEICON TOOLS Çok yönlü açma 
kolu. 

Açma kolu, hassas aletlerin ve klipsli 
kılıfları işlemelerde malzemeye zarar 
vermeden açma işlemine yarıyan bir 
alettir. 

Kullanım örnekleri

Yeni alet, hassas yüzeylere zarar 
vermeden kılıf parçalarını açmaya yarar. 

Diğer kullanım alanları elektronik aletlerin 
bileşenlerini kurma, düz konektörleri 
kaldırma ve ya klipsli bileşenleri 

WEICON TOOLS Çok yönlü açma kolu !
dikkatlice açmaktır. Bunun dışına 
çok yönlü açma kolu ile tekmelikler iz 
bırakmadan kaldırılır ve içinde bulunan 
paslanmaz çelik keseri ile yapıştırıcı 
kalıntıları kolayca kazınabilir. 

Çok yönlü açma kolu bir çok alanda 
kullanılabilir. Bu alet yardımı ile dikkatlice 
açılabilen tipik cihazlar arasında cep 
telefonları ve sabit telefonlar, Tabletler, 
dizüstü bilgisayarlar, masaüstü 
bilgisayarlar ve diğer donanımlar, 
televizyonlar, Blu-Ray ve DVD 
oynatıcıları, Video oynatıcıları, radyolar, 
HiFi sistemleri, fotoğraf makineleri ve 
büroda, evde ve hobilerde kullanılan bir 
çok aletler. 

Açma kolu tamamıyla Almanyada 
üretilmekte ve cam elyaf takviyeli 
poliamid malzemesinden ve 
elektrostatik boşalmalardan koruyan 
iletken ESD malzemeden oluşmakta.
.

açma, kaldıraç ile kaldırma, kazıma 
işlemleri 
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Yeni web sitemiz artık yeni görünümüne 
kavuştu – Daha şeffaf, daha modern ve 
tabii ki daha duyarlı. 

WEICON bilgilendirme yönetimi müdürü 
Sascha Beilmann: „Bizim hedefimiz 
web sitesini daha çağdaş ve tekniğin 
güncel durumunda göre şekillendirmekti. 
Çevrimiçi kullanıcılarının bir çoğu artık 
akıllı telefonları ile internete bağlandığı 
için web sitemiz sadece iyi görünümlü 
olmamalıydı, tüm kullanım aletleri 
üzerinden de kısıtlama olmadan 
ulaşılabilir olmalıydı – „duyarlı“ işte. 

Duyarlı ne  
demek?

Responsive Webdesignde (duyarlı) 
internet siteleri çağrıldıkları ilgili kullanım 
aletine kendilerini otomatik olarak 
uyarlamakta. Böylece duyarlı bir web 

sitesi akıllı bir telefonda genellikle 
tablette ve ya notebookta olduğundan 
biraz farklı gösterilir. Bu özellikle bazı 
elemanların navigasyon, sayfa satırları 
ve metinlerini ilgilendirir. Bu duyarlı 
şekillendirilmesinden dolayı görseli 
ve kullanılabilirliği gözlemci açısından 
iyiyleştirilir ve kullanışı belirgin şekilde 
yükseltilir. 

Bu teknik iyileştirmelerin yanı sıra 
web sitesi temel oluşturacak şekilde 
içerik açısından gözden geçirilmiştir. 
İçeriklerin hedef kitlenin gereksinimlerine 
uyarlanması önemli bir unsur teşkil 
etmiştir. Bunu yaparken kullanışlılığı 
merkezi bir rol oynamıştır. 

Ürünler mercekte

Web sitesinin ziyaretçileri özellikle 
kapsamlı ürün teklifleri ile ilgilenmektedir. 

Bu nedenle internet sitesinin bu alanı 
belirgin şekilde daha geniş düzenlendi 
ve temel oluşturacak şekilde gözden 
geçirildi. Bundan sonra kullanıcılara 
ürünleri anlatan ayrıntılı sayfalarda, 
ilgili ürün hakkında mevcut olan tüm  
bilgiler ve veriler kullanıma açıktır. Bu 
şekilde emniyet bilgi kartı, teknik veriler, 
fotoğraflar, videolar, ürün bilgileri ve 
dergi malzemeleri bir bakışta göz öünde 
bulunacaktır!

Kullanıcılar web sitesinde alışkın oldukları 
şekilde WEICON‘ da ki yenilikleri ve 
planlanan fuarlar hakkında kapsamlı 
bilgilendirilmeye devam edecektir. 

Ürünler mercekte
Yeni WEICON Web sitesi
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Bugünlerde bir tek web sitesi yeterli 
olmuyor artık – oysa ki bakımlı bir 
işletmeci blogu ulaşılabilirlik için 
harikalar yaratmakta ve böylece başarılı 
çevrimiçi görünüm sağlar. Bloglama 
günümüzde işletme irtibatının olmazsa 
olmaz ilişkilerinden sayılmaktadır. 

Blog nedir?

Bloglama, aslına bakıldığında yeni bir 
icat olmadığı gibi uzun yıllardan beri 
işlenmektedir. Terim „Web“ ile „Log“ 
kelimelerinden oluşmakta – kisaca Blog. 
Buradaki temel fikir: Kamuya açık olan, 
zamanında özel kişiler tarafından tutulan, 
bir günlük veya broşür. Bu günlerde bu 
iletişim aracını kullanan işletme sayısı 
gittikçe artmakta ve böylece hedef 
kitlelerine ulaşmakta. Blog, pazarlama 
karışımının bir parçası haline gelmiştir 
ve çevrimiçi görünürlülüğü yüksek 
derecede çoğaltabilir. 

Olmazsa olmaz olan 
SEO optimizasyonu

SEO, ingilizce terimi olan „Search 
Engine Optimization“ bir kısaltmasıdır 
ve Google gibi arama motorlarında Web 
sitelerinin görünürlülüğü yükseltmeye 
yardım eden tüm uygulamaları kapsar. 
İşletmelerin çevrimiçi görünümleri, 
ücretsiz arama sonuçlarında mümkün 
oldukça yüksek derecelere ulaşarak 
daha iyi bulunma hali hedeflenmekte. 

Önemli içerikli, yani hedef kitle için 
faydalı, birinci etapta redaksiyonel 
içerikleri olan bir işletme blogu tüm 

işletme için büyük ölçüde potansiyele 
sahiptir. Çünkü Google bu günlerde 
sadece Web sitelerde olan anahtar 
kelimelerin çokluğunu tanımıyor, katma 
değerini ve oluşturulmasında ne kadar 
efor harcanıldığını da tanıyabiliyor artık.  
Önemli metinler, konular ve resimler 
Google sıralamasında görünür duruma 
geliyor. 

Web sitesi ve Blog  
– El ele

Biz WEICON çalışanlarının da artık 
internet görünümünü destekleyen 
bir Blogu var. Olduğunca geniş 
konu yelpazesini kapsayabilmek için 
yazarlarımız, uygulama tekniği ve ya ürün 

güvenliği gibi çeşitli işletme alanlarından 
gelmekte. Fakat stajyerlerimizde 
günlük hayatları hakkında bir şeyler 
yazmakta. Ürünlerimiz ile yapılan ilginç 
uygulamların yanı sıra şirket etkinlikleri, 
faaliyetleri ve yenilikleri hakkında 
Blogumuzda raporlar, fotoğraflar ve 
videolar yayınlanmakta. Blog metinleri 
yazarın kişisel görüşlerinden ve ya 
objektif gerçeklerden oluşabilir. 

Bloggen = Katma 
değer oluşturmak

İşletme Blogunun etkileri çok yönlüdür. 
Arama motorlarında ulaşılan yüksek 
sıralamalardan dolayı işletmenin 
ulaşılabilirliği çoğaltılır. Dahasında 
ilaveten satışı arttıran, olumlu bir izlenim 
oluşmakta. Makalelerin altında yorum 
yapma imkanı Blogu adeta bir iletişim 
platformuna dönüştürür, bu ona gerçek 
bir katma değer kazandırır. 

Blog şimdilik Almanca olarak mevcut. 
İngilizce versiyonu en kısa zamanda 
eklenecektir. 

Pazarlama Sektörünün bir parçası olarak yeni 
WEICON Blogu
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Rusyada bulunan Unit Mark Pro (UMP) 
adlı ortağımız, bir teknik tüccarın 
işletmesine ait fuarına katılmıştır. Vitali 
Walter, WEICON ürün yelpazesini sun-
mak için oradaydı. 

İletmeyle ilgili fuarda mercek, özellikle 
WEICON TOOLS aletlerin üzerindeydi, 
kimyasal ürünler de tanıtıldı. 

İşletmeye ait fuara geri baktığında 
Vitaly Walter: „Fuar tam bir başarı oldu. 
Aletlerimiz ve kimyasal ürünlerimiz için 
de olumlu yanıtlar aldık ve bir çoğunu 
satabildik de.“, dedi. 

CJSC UNIT MARK 
PRO

Rusyada bulunan Unit Mark Pro ile 
işbirliğimiz 2004 yılında, yalıtım aletleri 
ile başlamıştır. 2009 yılında dünya 
ekonomi krizinde şirket yeni yollara 
başvurarak büyük bir başarı ile kimya-
teknolojiği ürünlerimizin satışlarını 
genişletmişti. WEICON ürünleri Rusya‘ 
ın her yerinde mevcuttur. 

Mercekte aletler

Unit Mark Pro, 1998 de Alexander 
Naishuller tarafından kurulmuştur, 
merkezi Moskova şehrindedir ve Rusya 
da sekiz şubeden oluşan bir ağa sahiptir.

Rusyada işletmeye 
ait fuar
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Haziran‘ da, Bremen ile Hannover 
şehirlerinin arasında konumlu olan 
Sulingen şehrinde şirkete ait fuarımız 
müşetrimiz olan Löchel Sanayi 
Gereksinimleri şirketinde gerçekleşmiştir. 

Löchel Sanayi 
Gereksinimleri

Aşağı Saksonya eyaletinde bulunan 
Sulingen şehrinde merkezi bulunan bu 
teknik tüccar 1970 yılında kurulmuştur. 
Şirket onbir çalışanı ile sürücü tekniği, 
aletler, sanayi kimyasalları, filtre tekniği 
ve iş güvenliği gibi ürün gruplarını 
yelpazesinde barındırır. Ana müşteri grubu 
sanayidir, özellikle makine mühendisliği 

ve araç satıcıları, tarım makine tüccarlığı 
ve el sanatlarıdır. Şirketin deposunda 
35.000 eşya çeşidi bulunmakta ve 
yaklaşık bir milyon eşya çeşidini sevkiyat 
programında barındırmakta. 

Sanayi bölgesinde 
işletmeye ait fuar

Löchel şirketi, Haziran ayında diğer 
işletmeler ile birlikte sanayi bölgesinde 
işletmeye ait bir fuar düzenledi. Fuarın 
yanı sıra küçük misafirler için müzikli, 
içecekli, mangaldan lezzetlerle ve içinde 
şişme kale de bulunan renkli çerçeve 
programı düzenlendi. 

Başarılı bir etkinlik

Dış işlere bakan iş arkadaşımız Thomas 
Meyer, satış departmanımızın çalışanı 
Torsten Heins ile yerine gidip WEICON 
şirketinin çeşitli WEICON ürünlerinin 
sunumunu yapmışlardır. 

„Saat 18:00 de son bulan etkinliğin 
katılımı pek yoğun geçmiştir. Hafta 
sonunda düzenlenen bir işletme içi 
fuar için olağanüstüdür ve iyi bir 
organizasyon yapıldığını ve çeşidi bol 
olan bir sunum olduğunu gösterir. 
Thomas Meyer, etkinliğe geri bakarak: 
„Bu standımıza WEICON şirketini ve 
sayısız ürünlerimizi tanıtığımız için bir 
çok ilgilenen gelmiştir“,  açıklama yaptı.

v.l.n.r. Torsten Heins ve Thomas Meyer 

Sulingen‘ de işletmeye ait 
fuar 
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Her yıl birçok fuar gezmekteyiz. Fuar 
randevularımızın çoğunu temsil eden 
etkinliklerin çoğu yurtdışında oluyor.

Bu yıl bazı etkinlikler bize göre alışılmadık 
yerlerde programdaydı – ekibimiz 
Kitwe, Nowokusnezk ve Ulaanbaatar‘ a 
götürdü.

Fakat almanların çoğunun tanımadığı bu 
yerler nerede? 

Kitwe, Afrika ülkesi Sambia‘ ın kuzeyinde 
konumlu. 550.000 nüfusu ile ülkenin 
ikinci büyük şehridir. 

Nowokusnezk, Sibiryanın güneybatısında 
konumlu rus büyük şehridir. 

Ulaanbaatar Moğolistanın başkentidir. 
Moğolistanın toplam nüfusunun yarısına 
yakını, yaklaşık 1,3 milyon insan, şehirde 
yaşıyor. 

Bu yıl çalışanlarımız orada uluslararası 
sanayi fuarında ilk kez Expo Mongolia‘ 
ı ziyaret etmiştir. Ziyaretçilere yerlerinde 
yapıştırıcı ve dolgu maddelerini tanıtmak 
ve moğolistan piyasasında yeni müşteri 
bulma amaçlı 6.500 km lik bir seyahate 
çıkmışlar. 

Sambia, Sibirya ve Moğolistan tarım 
ülkelerinden çıkarak ham madde ihracat 
ülkelerine dönüşmekte. Bakır, kömür, 
altın, çinko, uranyum, petrol ve nadir 
metaller ve topraklara sahip olan bu 
ülkeler ekonomi açısından ileride git gide 
daha aktif roller alacaktır. 

„WEICON ihracat müdürü Vitali Walter 
şöyle bir öngörülü açıklamada bulundu: 
„Fuarlar bizim için çok başarılı oldu. 
Yeni bağlantılar kurabildik ve yerinde ilk 
müşteri ziyaretini bile gerçekleştirdik. 

Kitwe, Nowokusnezk 
ve Ulaanbaatar

WEICON dünyayı geziyor

Ülkeler bizim için uzun vadede kayda 
değer piyasa fırsatları sunmakta“.

Bir fuar için en uzun mesafeyi ekibimiz 
bu yıl 10.300 kilometreden uzak 
olan Singapur’a kat etmiştir. Orada 
Kasım ayının sonunda Osea fuarı 
gerçekleşecektir, bu fuarın konusu petrol 
ve gaz sanayisi olacaktır. 

v.l.n.r. Weiwei Goddinger ve Vitali Walter
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Ulaanbaatar

Nowokusnezk

Kitwe
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Fuar Ekim / Kasım 2016

• ADHS 
 03.10. – 05.10.2016 Abu Dhabi, VAE

• MSV 
 03.10. – 07.10.2016 in Brünn, Tschechien

• Kompozyt-Expo
 05.10. – 06.10.2016 Krakau, Polen

• TIB 
 12.10. – 15.10.2016 in Bukarest, Rumänien 

• HaPeS  
 18.10. – 20.10.2016 in Katowice, Polen 

• Matelec  
 25.10. – 28.10.2016 in Madrid, Spanien

Termine weltweitTermine Inland
• MOTEK
 10.10. – 13.10.2016 in Stuttgart

• BONDEXPO
 10.10.2016 – 13.10.2016 in Stuttgart

• BELEKTRO
 11.10.2016 – 13.10.2016 in Berlin

• K 2016
 19.10. – 26.10.2016 in Düsseldorf

• EuroBLECH 
 25.10. – 29.10.2016 in Hannover

Her yıl, dünya çapında, birçok fuar 
gezmekteyiz. Fakat bu yılın Ekim 
ayında ürünlerimizi ilk kez bir ayın 
içerisinde oniki fuarda sergiye çıkarmış 
bulunuyoruz – bu durum, 1947 yılında 
kurulmuş olan aile şirketimiz için bir 
rekordur. 

Almanya da beş yerli hedeflerin yanı 
sıra ekibimiz, Madrid, Bükreş, Çek 
Cumhuriyetinde bulunan Brünn, Dubai 
ve Abu Dhabi‘ ye seyahat etmiştir. 
Fuarlar, çeşitli sanayi alanların geniş 
spektrumlu alanlarını kapsamaktadır. 

Dubai‘den başlayarak Bükreş üzerinden Hannover‘ 
e kadar

Makine mühendisliğinden, elektronik 
ve plastik tekniği, yapışkan endüstrisi 
alanında yeniliklerden gemiciliğe kadar 
- WEICON ürünleri neredeyse tüm 
alanlarda kullanılabilmektedir.

Yıllardır sayısız fuarlarda ürünlerimizi 
tanıtmaktayız, fakat dört hafta içerisinde 
tam oniki fuar programında yer almak 
bizim için bile yeni bir tecrübe olmuştur. 
Büyük lojistik meydan okuma ile karşı 
karşıya kalan ve herşeyi en iyi şekilde 
hazılamış bulunan ekibime büyük iltifat 
etmek istiyorum“, dedi Ralph Weidling.

Ekip, kasımda 5.000 kilometre olarak 
en büyük fuar mesafesini Königsberger 
caddesinden Abu Dhabi‘ ye kat etmiş 
bulunmaktadır. Orada Abu Dhabi 
Hardware gösterisi gerçekleşmiştir; 
bu fuarda aletler ve makineler ile ilgili 
herşey anlatılmıştır. 

Kasımda da bize dinlenme yoktur, çünkü 
fuar karuseli sürekli dönmektedir. Aynı 
zamanda planda uzaklarda bulunan 
Çinde yapılacak olan üç fuar daha var, 
faka bu meydan okumayı da severek 
kabul edeceğiz!

• MWCS
 01.11. – 05.11.2016 in Shanghai, China 

• WCIF
 03.11. – 06.11.2016 in Chengdu, China 
 
• Seatrade Maritime Middle East 
 31.10. – 02.11.2016 in Dubai, VAE 
 
• CIIF  
 01.11. – 05.11.2016 in Shanghai, China 

• INDAGRA 
 02.11. – 6.11.2016 in Bukarest, Rumänien

• ADIPEC  
 07.11. – 10.11.2016 in Abu Dhabi, VAE

• OSEA 
 29.11. – 02.12.2016 in Singapur

uluslararası

Ekimde 12 fuar !
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Bettina Trautmann, satjyerlik müdürü 
ve Henning Lockenkötter, EVİ, Haziran 
sonunda WEICON adına üç günlük 
satjyerlik bilgilendirme faaliyetlerine 
katılmışlardır. Başlangıcı, mesleki eğitim 
fuarı Münster de mukim olan Ludwig-
Erhard meslek kolejinde yapmıştır. Orada 
meslektaşlarımız ilgilenen öğrencilere 
şirketi ve beş adet mesleğimizi 
tanıtmışlardır. 

Ardından Münsterland halinde büyük 
TSO-Stajyer-Buluşması gerçekleşmiştir. 
Faaliyette 30 Haziranda Münsterland‘ 
dan yaklaşık 150 işletmeler temsilcilik 
yapmıştır. 

İkna etmek için  
on dakika

Yaklaşık 2.000 öğrenci ticaret odasının 
ücretsiz sunumunu değerlendirmektedir. 
Stajyer buluşmasının modeli çoktan 
kendisini kanıtlamış ve Münstre’de altıncı 

Münster‘ de mesleki eğitim fuarı 
ve Ticaret ve Sanayi Odası-
Stajyer-Buluşması

kez gerçekleşmiştir. Prensibi çok basit: 
Taliplerin her biri 10 dakika boyunca 
şirketlere kendilerini bire bir tanıtırlar. 

Tanınan yüzler
Ideal durumda stajyerlik yapılacak şirket 
hakkında bilgi toplanılmıştır ve başvuru 
evrakları getirilmiştir.  

„Bu kadar hazırlık elbette beğeni 
toplar“, demişti Bettina Trautmann. 
„Buluşmada birçok potansiyel stajyer 
ile tanıştık ve bazı başvuru evraklarını da 
şirkete götürdük“, diye ekledi Henning 
Lockenkötter.

WEICON da yeni 
stajyerlik meslekleri

Bu zaman kadar WEICON toptan ve 
dış ticaret için tüccar ve uzman ambar 
memuru ve depo lojistik alanında 
uzmanlar yetiştirmiştir. 

Şirketimizin sürekli büyümesinden dolayı 
genç iş gücüne duyduğumuz ihtiyaç da 
büyümektedir. Bu nedenle 1 Ağustos 
2016 tarihinde eğitim teklifimizi üç yeni 
meslek ile genişletmiş bulunmaktayız. 
Eklenen meslek eğitimleri: Sistem 
entegrasyonu alanında uzman bilgisayar 
bilimcisi, pazarlama iletişimi alanında 
endüstriyel tüccar bulunmaktadır. 

Bu uygulama ile ilerleyen yıllarda da iyi 
bir kadroya sahip olmak ve şirketin çeşitli 
alanlarında yeni iş güçleri yetiştirme 
istemi içindeyiz.

Temmuz ayında dış işleri ile ilgilenen iş 
arkadaşımız Wolfgang Oestrich Ratingen 
şehrinde bir VTH Verband Technischer 
Handel e.V.‘ in semineri çerçevesi 
içerisinde mil-göbek bağlantıları 
hakkında bir konuşma yapmıştı.

Teknik Ticaret  
Birliği

TTB (VTH) kendisini, Almanyada, 
Avusturyada ve İsviçrede kendisine 
bağlanan teknik tüccarların hizmet vereni 
ve hizmet ortağı olarak nitelendirmekte. 
Alman dilini konuşan alanda 300 den 
fazla toptancı bu birliğin bir üyesidir. 

Birliklere destek
Birlik, üye işletmeleri için geniş 
düzenlemeye sahip olan çeşitli 
seminerler sunmaktadır. Örneğin ürün 
bilimi ile ilgili uzmanlık seminerleri, teknik 
çizimlerini okuma yeteneği edinildiği giriş 
seminerleri, iç ve dış görevler için satış 
teknikleri; çalışanlar için vasıflanmalarının 
devamı ve ya çeşitli konular için 
çalıştaylar içermekte. 

Olumlu yankı
Seminer sonrası Wolfgang Oestrich: 
„Katılanlar çok ilgiliydi ve yoğun katılım 
sağladılar. Gerçekten zevk vericiydi!“, 
dedi. 

Mil-Göbek-Bağlantıları

Mil-Göbek-Bağlantıları, milleri göbekler 
ile birleştirmek amaçlı sabitlenmiş maki-
ne elemanlarıdır Onlar, tork momentlerini, 
aksiyal güçlerini, çapraz güçleri ve eğilim 
momentlerini bir milden ve ya bir mus-
luktan dönen milin üzerine geçirmeye 
veya tersine bir dönen milden başka bir 
mile geçirmeye yararlar. 

WEICON eğitimi

v.l.n.r. Henning Lockenkötter ve  
Bettina Trautmann 

WEICON, stajyerlik meslekleri için reklam veriyor
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Bütün gün A noktasından B noktasına 
seyahat etmek, arada bir de rahatlıkla 
bir iki kahve içmek – bir çok kişi dış hi-
zmetlerinde çalışmayı böyle hayal etse 
gerek.

Gerçekler elbette çok 
farklı.  

WEICON News dış hizmetlerinde çalışan 
iş arkadaşımız olan Marc Humpert‘ 
e bir gün refakat etme ve mesleki 
günlük hayatını yakından tanıma imkanı 
bulmuştu. Marc, Almanya da görevli olan 
28 dış hizmet çalışanlarımızdan biridir. 
Kendisi Münsterland satış bölgesinden 
sorumludur ve uzman satıcıları ile 
de sanayide son müşterileriler ile de 
yerlerinde aynı şekilde ilgilenir. Buna yeni 
müşteri edinimi eklenir. 

Bir gün için ortalama altı randevu yapılır. 
Gereksiz yollardan kaçınmak için önce-
den verimli bir pota çizilmelidir. Zorluğu: 
Yolun üzerinde olan her tüccar ve ya 
işletmeci sizinle konuşacak zamanı bu-
lamayabilir. 

Çok yönlü ve heyecan 
verici iş alanı 

İlk etapta dış hizmeti veren iş 
arkadaşlarımızın işi danışma 
hizmetlerine dayalıdır. Müşterilerime 
özel ve kendilerine uyarılmış çözümler 
sunarlar. İşletmeler çoğu zaman özle 
yapıştırıcı arayışı içerisinde oluyorlar ve 
örneğin öneri, kataloğumuz, App ve ya 
web sitesi aracılığı ile bize rastlamışlardır. 

Satış Temsilcilerden bir gün – Marc Humpert 
ile yollarda

WEICON özel bir hizmet sunmakta. Dış 
hizmeti veren iş arkadaşlarımız anında 
yanlarında ve aynı zamanda müşterilerin 
ihtiyaçları ve sorunları ile ilgilenirler. 

Uzman satıcı ve ya 
sanayi işletmesi mi? 

İlk görüşme temiz hava sistemleri 
imalatçısı ile oldu. İşletmenin teknik 
müdürü, bir pervanenin bölme pimini 
tutturacak alternatif bir tutturucu 
arayışı içerisindeymiş. Şimdi hangi 
tutturucunun bu özel uygulama için 
uygun olup olmadığı belirlenmelidir. 
Bunu yaparken malzme eşleştirme ve 
pervanenin döndüğü esnada oluşan 
güçlerde dikkate alınmalıdır. 

Marc evinde yapmış olduğu ön 
deneylerinde bizim yapı tutkalımız 
olan RK 1500‘ ü denemiş ve böylece 
yapıştırılan pimin kurumuş örneklerini 
kullanıma sunabilmiştir. Yapıştırıcı, 
çeşitli malzemelerin yüksek derecede 
bağlanmalarını sağlar ve geniş bir ısı 
alanında kullanılabilir. Bu ısı dayanıklılığı 
işletmenin soğuk hava deposunda 
test edilmiştir, çünkü tesisler aşırı eksi 
derecelerde de devamlı kullanılır. 

İlaveten, yapıştırıcıyı doğu şekilde 
kullanmayı sağlayabilme amaçlı 
yerinde bir de çalışma talimatı verildi. 
Müşteri bunun dışında kendisi için 
özel hazırlanmış olan, içinde çalışma 
adımlarının resimli anlatımları olan 
dosya verildi. 

Yeni raf  
sunumu

Bir sonraki randevu, mağazasında uzun 
yıllardan beri WEICON rafı olan bir 
teknik uzman satıcıda gerçekleşti. Rafı 
yeni ürünler ile donatılacaktı ve görsel 
olarak cazip olmalıydı. 

Bunun dışında iş arkadaşımız, 
satıcının dış hizmet veren çalışanları 
ile, kendilerini geniş kapsamlı  ve 
çeşitli yapıştırıcı ve dolgu maddeleri 
tekliflerimiz hakkında bilgilendirmek için 
ürün eğitimi gerçekleştirecektir.

Yerinde müşteri danışmanlığının 
ve ürünlerimizin satışlarının yanı 
sıra, dış hizmetlerden sorumlu olan 
çalışanlarımız için bir çok farklı görevler 
vardır. Randevuların ardından da daha 
yapılacak iş vardı: Her müşteri ziyareti 
ve her telefon görüşmesi belgelendirilir 
ve Münsterde buluna iç hizmetlerin satış 
departmanına iletilir:

Sonuç: Dış hizmetlerdeki çalışma çok 
yönlüdür ve teknik açıdan çok bilgilen-
diricidir. Müşteriler uygun şekilde bilgi-
lendirmek için geniş uzmanlık bilgisi ge-
rekli olduğu gibi açık ve iletişime hazır 
bir kişilik önemli unsurlardandır. 

WEICON Haberler
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Yapıştırıcılar Sanayi Birliği (IVK) bu yıl 
içerisinde 70 yıllık jübilesini kutlamaktadır. 
19 Mayıs Berlin de gerçekleşecek olan 
kutlamanın yanı sıra jübile, „70 Jahre 
Industrieverband Klebstoffe – Auf der 
Höhe der Zeit“ adlı kitap ile kutlanmıştır. 
Kronik, branş birliğinin ekonomi, siyaset 
ve toplumsal bağlamının önemli ve 
istikbal yönlendirici gelişim evrelerini 
anlatmaktadır. 

WEICON, 2009 yılından beri, Almanyada 
yapıştırıcı üzerinde uzmanlaşmış ve 
bilimsel ilgi temsilciliğine ait olan 130 
şirketten biridir. Yapıştırıcı üreticilerin 
müşterek platformu çeşitli komitelere 
ayılmış bulunmaktadır, bunlardan birileri 
üye şirketlerin temsilcilerinden meydana 
gelen, teknik komite ve ya halkla ilişkiler 
danışma konseyinden oluşmaktadır. 

Teknik komite, birliğin AK yapı 
tutkalları, AK ahşap tutkalları ve ya AK 
sanayi tutkalları gibi sayısız çalışma 
çemberlerinden (AK) daha yüksek 
konumda ve iş bu grupların görev ağırlık 
noktaları üzerinden çalışmaktadır. Halkla 
ilişkiler danışma konseyi, sanayi birliğinin 
dış temsilciliğinden sorumludur ve diğer 
işlerinin yanı sıra birliğin dergisi üzerinde 
çalışır, hayat için yapıştırıcı, IVK imaj filmi 
ve ya birliğin sosyal medyada yayımladığı 
katkıları için çalışır.

İçe ve dışa yönelik 
tanıtım

Komite, üye şirketlerin ilgi temsilciliklerini 
oluşturur. IVK ajandasında teknik 
sorular ve çevre ve tüketici koruması 
ve çevresi ile ilgili konular yüksek önem 
taşımaktadırlar. Birlik bu konularla resmi 
ve ekonomik kuruluşlara, makamlara 
ve tüketicilere karşı konuma getirerek 
branşta yapılan işlerin şeffaflığını 
destekler. Fakat birlik, içeriye doğru da 
ürün normları, kalite ve çevre standartları 
ve iş güvenliği yönetmelikleri ile çok aktif 
ve üyelerini desteklemekte. 

70 yıldan beri (Industrieverband Klebstoffe e.V.) 
Yapıştırıcılar  
Sanayi  
Derneğine üye !

Yüksek kaliteli  
yayınlar

İçerisinde birliğin tüm üyelerinin listesi 
bulunan, yılda bir yayınlanan „Yapıştırma 
teknikleri el kitabı“ ve ya uzamanlık 
ve yayın medyalarının basın bildirileri 
gibi yayınlar ile piyasanın güncel 
trendleri ve en yeni gelişimleri hakkında 
bilgilendirmektedir. 

Birlik, bunun dışında çocukların ve 
gençlerin yapıştırıcı konusunda ilgilerini 
çekmek için okullar için de malzemeler 
yayınlamakta. 2015 yılı sonunda orta 
okul I ve II kimya derslerini destekleme 
amaçlı „Yapıştırma sanatı“ adlı 
kitap yayınlanmıştır ve bir çok okula 
dağıtılmıştır. Kitapta yapıştırıcının 
geçmişi ve çeşitliliği anlatılmakta, sayısız 
kullanım şekilleri tanıtılmış ve önemli 
uzman terimleri anlaşılır ve somut şekilde 
anlatılmıştır. 

Bir katma değer  
olarak görülen  

birlik

Yapıştırıcılar sanayi birliği kapsamlı 
aktiviteleri sayesinde branş içerisinde 
iyi bir ağ sunmaktadır ve kamuya 
karşı, yapıştırıcı üreten şirketlerin ilgisi 
doğrultusunda hareket eden iyi bir ilgi 
temsilciliği oluşturmaktadır. Düzenli 
çıkan bültenler, bilgilendirici faaliyetler ve 
toplantılar ile birlik, üye şirketlerini sürekli 
en yeni durumlar hakkında bilgilendirir 
ve branşın güncel trendleri ve konuları 
hakkında bilgi sahibi eder.

WEICON 2009´dan beri üye

http://www.klebstoffe.com 
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Ağustosta Münster şehrinde WEICON 
iç hizmetleri yaz şenlikleri özel bir 
yerde gerçekleştirildi – MS Günther adlı 
gemide.

Geçen yılın sonunda  „Kim milyoner 
olmak ister  programında bir 
milyon Euro kazanan Münster şehrinde 
yaşayan öğrenci Leon Windscheid‘ 
in gemisi, Mayıs ayından itibaren 
Münster etkinlik ve kültür çevresinin 
sabit bir kuruluşu haline geldi. Gemi, 
2019 yılına kadar hafta sonları için 
tutulmuş bulunmaktadır – bu nedenle 
yaz şenliğimiz için haftaiçi bir randevu 
alabildik. 

Münsterin en tanınmış gemisinin 
iskelesinde gemiye binmeden önce 
daha mangal yapılmış olmalı – Mangal 

şefleri Ralph Weidling ve Jeyathevan 
Jeyaranjan‘ a teşekkürlerimizi sunarız. 
Mangaldan gelen lezziz yemeklere iş 
arkadaşlarımınzın hazırladığı salata ve 
meze sunumları eşlik etmiştir , inanılmaz 
güzeldi!

Saat 18.30 da nihayet başladı, MS 
Günther gemisi iskeleden ayrıldı ve 
ekibimizi il iskelesinden geçip Hiltrüp 
üzerinden Amelsbüren‘ e götürdü 
ve oradan dönüp Münster‘ e geriye 
getirdi. Gezide hava durumu bile 
iyiydi. Gökyüzü açtı ve akşam güneşi 
rahatlatıcı şenliğimizin arka plan 
manzarasını oluşturdu. 

WEICON ekibi MS Günther‘ de

Haziran ayının başlarında Hohenholte 
şehrinde henüz 10. WEICON Cup 
etkinliği yapılmıştır – çok istenilen 
ödülü Team FSM kazandı.

Güneş ışığı ve iyi gelen sıcaklık, her 
zaman Gelb-Schwarz Hohenholte 
dernek alanında düzenlenen ve bu 
yıl da düzenlenen WEICON Cup 
etkinlikleri için iyi bir alt yapı oluşturdu. 

Sekiz ekip ikişer gruplarda kupayı 
almak için karşılaştılar. Bu yılda 
WEICON iki ekip kurdu – WEICON 1,90 
m die Hünen ve Borussia WEICON.

Bizim ekipler için finale erişmek için 
güçleri yeterli gelmedi. Bu iki ekip 
kısmen de olsa daha çok orta seviyede 
başarı gösterebilmiştir. Böylece tek 

başarı WEICON ekiplerinden „die 
Hünen“‘ in olmuştu – tam da  Borussia 
WEICON ekibine karşı oynadıkları 
maça denk gelmişti.

Grubun üçüncüsü ve ya dördüncüsü 
olarak arkadaşlarımız turnuvanın ön 
elemesinden geçemedi ve üçüncü yarı 
finale odaklanabildi ve diğer ekiplere 
tezahuratta bulundu. 

Futbol, güneş 
ışığı ve iyi bir 
ruh hali

Bundan dolayı heyecanlı bir final 
oluştu, onu da komşumuz FSM çok 
tehlikeli bir 9 metreden sonra kazandı. 

Bir sonraki WEICON Cup etkinliği 
henüz planlamada yine bir çok ekip 
katılacaktır! Son olarak kupa etkinliğinin 
organizatörlerine emeklerinden dolayı 
büyük bir teşekkür göndermek isteriz . 
10. Kupa da her yönü ile başarılı bir 
etkinlikti !

Bir kutunun içine: 
WEICON, MS Günther‘ in „ekibini“ 
bazı denizcilik alanı için uygun olan 
ve geminin (yapım yılı 1910) restora-
syonunda kullanılan ürünler ile des-
teklemektedir. MS Günther‘ in ahşap 
masaları örneğin bizim WEICON Flex 
310 Poliüretanımız ile siyah renkte 
yapıştırıldı ve gemide güzel bir atmos-
fer yaratıldı. 

Saat 22:00 de gemi, ilk defa tekrar 
iskeledeki yerine bağlandı ve ardından 
ikinci ve daha az kişili bir gemi turuna 
devam etti. 

Ekte yaz şenliğinde bazı izlenimler – daha fazla fotoğrafları WEICON-
Blogunda bulabilirsiniz. 

Hohenholte´de10. WEICON Cup

Yaz şenliği 2016
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Haziran ayının başında Königsberger 
caddesine teşrif eden, uzak kuzeyden 
gelen misafirlerimiz oldu: 
Izlandalı Fossberg ortağımızın 
çalışanları Gunnar Benediktsson 
(Pazarlama ve satış) ve Atli Þorgrímsson 
(Satış) ve Norveçli itec şirketinden Ove 
Haugen (İşletme müdürü) ve Marius 
Thosvald (WEICON marka yöneticisi) 
Münster’e misafir olarak gelmişlerdi. Bu 
dörtlü, ihracat biriminde çalışan Leah 
Staubermann, Noman Otto ve Sunda 
Henriques adlı iş arkadaşlarımızdan 
WEICON ürünleri hakkında geniş 
kapsamlı bir eğitim almışlardır. 

Katılımcılara sertifikaları 
verildi

Çalıştay, bir teorik ve bir uygulamalı 
parçadan oluşmuştu, bu çalıştayda 
yerlerinde de WEICON adına 
nitelikli danışmanlar olabilmeleri 
için ortaklarımız, uzmanlık bilgilerini 
derinleştirme ve ürünlerin kendilerini 
test etme imkanı bulmuşlardır. Katılanlar 
eğitimleri ardından bir de resmi WEICON 
sertifikası elde etmişlerdir. 

Uzak kuzeyden gelen misafir
Ayrıntılı ürün eğitimi
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WEICON Pen  
dünyanın heryerinde 

Kairo, Ägypten

Mongolei

Colorado River, Kalifornien ChinaNiagarafälle, Kanada

Facebook aksiyon
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Taiwan

Teheran, Iran

Antalya, TürkeiTeide, TeneriffaChina

Berlin, Deutschland

Insel Vis, Kroatien
Insel Öland, Schweden

Can Picafort, Mallorca

Katar
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Ne zamandan beri WEICON dasın?
Ben Nisan 2014 de WEICONda 
çalışmaya başladım. 

Bu şirkette görev alanın nedir?
Dış görevlerde, teknik ticaret için ve son 
müşteriler için doğrudan ulaşılabilen 
danışmanım. Görüşmelerde ve 
ziyaretlerde danışman olarak yardımcı 
oluyorum ve müşteri ile birlikte yapıştırıcı 
tekniği ile ilgili çeşitli uygulamalar için 
çözümler buluyorum. 

Hangi spor dalı ile meşgulsün?
Futbol izlemeyi severim, fakat başkaları 
gibi sıkı takip etmiyorum. 
Bir günün tamamen boş geçecek, onu 

ideal olarak ne şekilde değerlendirirdin?
İdeal olarak güneş açmış olurdu ve ben 
havadan bir bardak Pilsen birası ile 
bahçemde haz alırdım. 

En sevdiğin yemek hangisi?
Ben italyan mutfağına hayranım – 
Makarna mı, Pizza mı fark etmez. 

Kiminle bir haftalığına değişmek 
isterdin?
Kızım ile değimek isterdim. Onun 
açısından gün geçirmeyi çok ilginç 
bulurdum ve x yaşında olan bir kızın her 
şeyi nasıl algıladığına bakardım. 

…acaba ne yapıyor?
Marc Humpert

Hangi ülkeyi uzun süreliğine gezmek 
isterdin?
Hayatımın küçük bir hayali eski 
Ford Mustang Cabrio ile Route 66‘ i 
Chicago’dan Santa Monica’ya kadar 
gezmek ve o yolda çeşitli görülecek 
yerleri görmek isterdim. 

En son hangi diziyi izledin?
Dürüst olmak gerekirse ben dizi izlemem 
aslında, buna günlük programım izin 
vermez. Her gün farklı geçiyor. Her 
gün aynı saatte televizyonun önünde 
oturmanı gerektiren diziler bana göre 
değildirler. 

Hangi hobilere sahipsin? 
Seyahat etmeyi severim, doğayı severim 
ve farklı kültürler ilgimi çeker. 

75 yaşında büyük bir şehirde mi yoksa 
İsviçrenin dağ gölü kenarında mı 
yaşamak istersin?
Güneyde bulunan küçük bir kasaba 
mükemmel olurdu.

Ben dış işleri çalışanıyım ve Münsterland satış bölgesi sorumlusuyum. 
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WILLKOMMEN IM TEAM!

Laura Schönfleisch 
Reklam

Miriam Pieper 
Reklam

 Alex Korobkov 
Stajer 

Tim Riekenberg 
Stajer

Kira Brauer 
Stajer

Dieter Mohr 
Catering

Beate Posmyk   
Santral

Irina Gossen 
Catering

Davide Merlo 
Satış Temsilcisi Italya

Mohammad Firdali Bin Ramli 
Satış Temsilcisi Singapur

 Milan Pomykal 
Satış Temsilcisi Çek Cumhuriyet

Pavel Novák 
Satış Temsilcisi Çek Cumhuriyet

Mike Liu 
Satış Temsilcisi Güney Afrika

Brandon Matthews  
Satış Temsilcisi Kanada

Ali Taş 
Satış Temsilcisi Türkiye

Johan Pretorius 
Satış Temsilcisi Güney Afrika

 Südafrika

Denis Shestakov 
Depo

Patrick Neuhaus 
Dış Ihracat

Jaroslav Kočí 
Depo Çek Cumhuriyeti

Yeni başlıyanlar



WEICON Haberler

8. Baskı

WEICON GmbH & Co. KG 
(Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster  

Germany

Tel. +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C. 

Jebel Ali Ind Area 3 
P.O. Box 118 216 · Dubai 

United Arab Emirates

Phone +971 4 880 25 05 
info@weicon.ae

WEICON SA (Pty) Ltd.

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park

Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa

Tel.: +27 (0) 21 709 0088 
info@weicon.co.za

WEICON Inc.
 

20 Steckle Place · Unit 20 
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada

phone +1 877 620 8889 
info@weicon.ca

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1 
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania

Tel. +40 (0) 3 65 730 763 
office@weicon.com

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6 
34517 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul 

Turkey

Tel.: +90 (0) 212 465 33 65 
info@weicon.com.tr

WEICON South East Asia Pte. Ltd.

5 Soon Lee Street 
Pioneer Point #03-56 · Singapore 627607

Tel. (+65) 6710 7671 
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305 
CZ-417 61 Teplice-Bystřany 

Česká republika

Tel. +42 (0) 417 533 013 
info@weiconcz.cz

weicon.com


