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Türkiye`de 10.000 satış noktasına ulaşan ve Avrupa`da en yaygın Türk markası olan Dew madeni yağları 

15 yaşında!

Türk madeni yağ firması olarak ilk sentetik yağların 
üretimini gerçekleştirmiş olan Dew 15. Kuruluş yıldönümünü 
iş ortaklarıyla birlikte Antalya`da kutladı.

Antalya`nın merkezinde, Akdeniz`e ve Toros dağlarına hakim konumda 
bulunan Ramada otelde 3 gün süren toplantı süresince Türkiye`nin 7 
bölgesinde faaliyet gösteren 16 bayide görevli 30`a yakın firma ve satış 
yöneticileri hazır bulundu. 
13-15 Nisan 2015 tarihleri arasında, Antalya`da düzenlenen yıllık iş ortakları toplantısında başarıyla 
geçen 2014 yılı değerlendirildi ve yeniden yapılanma süreciyle birlikte 2015 yılı hedefleri iş 
ortaklarıyla paylaşıldı. 
Programın ilk gününde açılış konuşmasını takiben 2014 yılına ilişkin temel ekonomik gelişmeler ve 
Dew`in özet performansına ilişkin bilgileri takiben 2 bayi “yaşanmış tecrübeler” başlığı altında 
yarımşar saatlik sunumlarla yıllık faaliyetlerini paylaştılar. Planlı ve sonuç odaklı çalışmalar 
neticesinde hedeflere nasıl ulaşıldığının altının özenle çizildiği sunumlarda temel odak noktası 
olarak vurgulanan kalitenin yanı sıra, satış ve satış sonrası memnuniyet sağlamanın en önemli 
etkenlerden olduğunun bütün katılımcılar tarafından kabullenilmesi dikkat çekti. 
İlk gün birlikte yenen akşam yemeğinin ardından gece Antalya`nın hareketli ve etkileyici 
atmosferinde son buldu.
Toplantı 2. gün sabah kahvaltıyı takiben Dew`in yapılanma süreciyle ilgili paylaşımıyla başladı ve 
2015 yılı hedeflerine ilişkin sunumla devam etti. Yenilikler arasında aktarılan; 

• Mevcut tesisin yanı sıra Gebze`de kurulu 40.000 ton /yıl üretim kapasiteli yeni üretim tesisi, 
• Sosyal medyada yapılması planlananlar ve PR aktiviteleri,
• Ar&Ge çalışmaları sonucunda deneme üretimi tamamlanmış, piyasaya sunulacak yeni ürünler,
• Dew kalitesini müşteriyle buluşturacak daha kaliteli ambalajlar,   
• Oluşturulan daha aktif ve yaygın satış organizasyonuna ilişkin bilgiler ve  
• Siparişlerin daha hızlı ve hatasız takip edilebilmesi için oluşturulan bayi portalı,

 
İş ortakları tarafından heyecanla ve beğeniyle karşılandı.
Toplantının son bölümünde bütün katılımcılar sırayla fikirlerini paylaşarak “sorunlar ve iyileştirme” 
önerilerini ilettiler. Toplantının sonunda objektif olarak iş ortakları tarafından Dew`in kalite, satış 
sonrası memnuniyet ve hizmet anlayışının yanı sıra düzenlenen toplantıyla ilgili değerlendirmelere 
ilişkin bir anket yapıldı.  
15.yıldır dew kalitesinin takipçisi olan ve markaya değer katan iş ortaklarının plaketle 
ödüllendirildiği ve günün anısına  aynı çerçeve içinde fotoğraflanan gece, gala yemeğiyle birlikte 
hep beraber söylenen şarkılar eşliğinde son buldu.  
Dew yöneticileri ve iş ortakları yoğun geçen toplantıdan bekledikleri faydayı elde etmekten mutlu 
olduklarını ve bu tür buluşmaların daha sık olmak üzere devam edeceğini belirttiler.  
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