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BAUMIT TÜRKİYE ARCH+DSGN’DA

MİMARLARLA BULUŞTU

Baumit Türkiye 5-6 Nisan 2019 tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi
Sarayı’nda düzenlenen ARCH+DSGN Mimari ve Tasarım Zirvesi’nin hem ana sponsoru
hem de katılımcısı oldu. Fuar, atölyeler, marka buluşmaları, sergiler ve aktivitelerle zengin
bir program sunan zirvede Baumit, Türkiye ve dünyanın önde gelen mimar ve tasarımcıları
ile bir araya geldi. Baumit Türkiye standına gelen ziyaretçiler, mimarlara tasarım özgürlüğü
sunan, yenilikçi yapı çözümlerini yakından inceleme fırsatı buldu.
İnovatif ürünleriyle yapı profesyonellerine nitelikli çözümler sunan Baumit, yapı malzemeleri
konusunda Avrupa’nın en büyük Ar-Ge merkezi Baumit VivaPark sayesinde fark yaratan ürünler
geliştiriyor. Baumit, bu merkezde elde elde edilen verilerle ürettiği Healthy Living sağlıklı yapı
ürünlerini, CreativTop hazır dekoratif kaplama doku alternatiflerini ve Baumit Life renk ve doku
seçeneklerini ARCH+DSGN zirvesinde sergiledi. Baumit Türkiye, zirvede mimarların
hayallerindeki tasarımları gerçeğe dönüştürmesine imkan veren yapı çözümlerini tanıttı. Baumit
Türkiye Satış Müdürü Erdil Dinçer, yapı sektörünün geleceğinin sağlıklı yapı malzemelerinde
olduğunu belirterek, Baumit’in de stratejisini bu yönde geliştirdiğinin altını çizdi. Etkinliğe geniş
bir katılım gösteren Baumit Türkiye, Genel Müdür Atalay Özdayı, Satış Müdürü Erdil Dinçer ve
konusunda uzman personel ile stant ziyaretçilerini merak ettiği konularda aydınlattı. Etkinlik, yerli
ve yabancı yapı profesyonellerinin yoğun ilgisini gördü. Sahnedeki performansları ve canlı
müzikleriyle üç başarılı kadın müzisyenden oluşan “Trio On Stage” müzik grubu Baumit standına
büyük enerji kattı. Stant ziyaretçilerine Healthy Living konseptini vurgulamak adına sağlıklı
içecekler ikram edildi.
Etkinlik boyunca mimarlık, iç mimarlık, grafik ve endüstriyel ürünleri tasarımı alanında, dünyaca
ünlü isimler panel ve konferanslar gerçekleştirdi. Baumit Türkiye Genel Müdürü Atalay Özdayı ve
Baumit Türkiye Satış Müdürü Erdil Dinçer, bu etkinlikler kapsamında Baumit’in uzun yıllar süren
ar-ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkan “Healthy Living” konseptini katılımcılara detaylarıyla
aktardı.
Detaylı bilgi için:
Pazarlama Sorumlusu Sedef Köksal
Tel: +90 (216) 680 34 00
E-posta: s.koksal@baumit.com.tr
Baumit Hakkında:
Baumit, 30 ülkede 40’ın üzerinde tesise sahip olan Avusturya merkezli bir Schmid Industrie Holding firmasıdır. Baumit, Türkiye’de 2006
yılından itibaren faaliyet göstermektedir. Baumit, 2008 yılında Avrupa’nın en modern kuru harç tesislerinden biri olan ve yıllık 300.000 ton
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üretim kapasitesine sahip Gebze üretim tesisini devreye almıştır. Baumit Türkiye ürün gamında, cephe kaplamaları ve boyaları, ısı yalıtım
sistemleri, sıvalar, şap ürünleri, karo yapıştırıcıları, derz dolgu ve örgü harçları bulunmaktadır.

