AKŞEHİR TİCARET
VE
SANAYİ ODASI

BAŞARI
HİKAYELERİ

GÜRMAKSAN TAHİN HELVA LOKUM VE GIDA MAKİNALARI
İMALATI VE GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Gürmaksan 1959 Yılında Yılmaz GÜRPINAR tarafından işletmeye
açılmıştır. Şahsi imalathane 1980 yılında büyümeye
başlamıştır.1990 yılında GÜRMAKSAN LTD. ŞTİ. olarak
şirketleşmiştir.
1990 yılından günümüze AR-GE çalışmaları sayesinde Tahin,
Helva, Lokum, Şekerleme, Çikolata, Tofy Şeker, Gofret Makineleri ,
Paketleme ve Ambalaj Makineleri ve Gıda İşleme Makineleri
alanında büyük yenilikler yapmıştır. Tasarım ve faydalı model
geliştirme belgeleri alarak pazarda büyük etki yaratmıştır.
1990 Yılından günümüze ; yaptığı ihracatlarla hem şirketin kendi
bünyesinde büyümesini sağlamış hem de ülke ekonomisine büyük
etkisi olmuştur.
Akşehir Ticaret ve Sanayi Odasının destekleriyle yurt içi ve yurt
dışı fuarlara katılımı sağlanarak GÜRMAKSAN LTD. ŞTİ. her yıl 10
yurt dışı fuarına katılarak Dünya pazarında yerinin olduğunu
kanıtlamıştır.
Üretmiş olduğumuz makinelerin %70'lik kısmı ihracat, %30'luk
kısmı iç piyasaya satmaktadır.

KURTBOMSAN TARIM MAKİNALARI-OTOMOTİV-İNŞAAT
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

1987 yılında çıraklık serüveniyle başlayan ve 1993 yılında
USTA lık ile devam etmektedir.
Firmamızı Akşehir Ticaret ve Sanayi Odamızın katkılarıyla yurt
içi ve Yurt fuarlarda tanıtarak işlem hacimlerimizi yüzde yüz
artırarak ihracatçı bir firma olması sağlanmıştır.
Firmamız çevre dostu kuş ve yaban hayatı kontrol ürünlerinin
en kapsamlı şeklini sunmaktadır.Ürünlerimiz sürekli yenilenen
teknoloji ile üretilip Mekanik ve elektronik Kuş kaçırıcı
cihazlarımız; Böceklere, kemirgenlere ve domuz gibi vahşi
hayvanların zararlıları kontrol etmek için kullanılır. Kullanım
alanları bitki üretim çiftlikleri, , bahçeler, fabrikalar, un
fabrikaları, tahıl ambarları, mağazalar, evler, tatil köyleri ve
oteller, balık çiftlikleri, havaalanları vs.Yıllık satış hacmi Kuş
kaçırıcı 10.000 adet ve Elektronik Sonic ve Ultrasoniklerde
15.000 adet olan bir yurtiçi pazarda 650 bayi ve ağına sahip
yapımız. İhracat olarak 25 ten fazla ülkeye hizmet vermekteyiz.

GÜMÜŞ MAKİNA GIDA TARIM ÜRÜNLERİ İMALAT
TİCARET VE SANAYİ İTHALAT İHRACAT LİMİTED
ŞİRKETİ

1987 Yılında kurulan firma, 1998 yılında aile şirketi olmuş ve
ürün çeşidini artırarak gıda üretim sanayisinin önemli bir kolu
olan, Susam işleme, Tahin, Helva ve Lokum üreticilerine günün
şartlarına uygun modern makinalar üreterek hizmetlerine
sunmuştur. Müşteri memnuniyeti ve satış sonrası servis hizmeti
firmanın vazgeçilmez ilkelerindendir. Yurt içinde önemli bir
Pazar payına sahip olan firma, Ticaret Odasının yurt dışı
fuarlarına katılarak Ülkemize Döviz girdisi sağlamak ve
makinalarımızın Dünya piyasalarında yer alması amacıyla 1990
yılından başlayarak ve her geçen gün artmak suretiyle ihracat
odaklı çalışmış ve Dünyanın dört bir yanına makina ihracatı
gerçekleştirilmiştir.
İhracat Yapılan Bazı Dünya Ülkeleri :
Kanada, A.B.D, Yeni Zelenda, Avusturalya, Türkmenistan, İsrail,
Cezayir, Sudan, Makedonya, Bulgaristan, Yunanistan, K.K.T.C, Irak,
Belçika, Birleşik Arap Emirliği;

