
Новини AirTies 

06.05.2009 – Зворотний «відтік умів»: AirTies повернула 18 менеджерів із Силіконової 

Долини 

 

СТАМБУЛ. – Пані Еврім Онк, менеджер із продажу у 

роздрібну мережу в AirTies, компанії, що розробляє та 

постачає продукцію для доступу в Інтернет, повідомила, 

що кількість менеджерів, які приїхали із Силіконової 

Долини, США, щоб приєднатися до AirTies, досягла 18. 

«Це, - продовжує пані Онк, - було внеском AirTies у 

«відтік умів», хоча й зворотний (із США у Туреччину)». 

У Греції та Україні компанія продає продукцію, 

розроблену таким чином, щоб відповідати особливостям 

цих країн, та яка недоступна в Туреччині, а також 

пишається своєю бізнес-моделлю, що базується на 

внутрішніх дослідженнях та розробках. «Серед 155 

співробітників компанії 60 представляють команду 

інженерів та розробників», - повідомляє пані Онк. 

Коли справа доходить до продажу і маркетингу, AirTies 

досліджує ціни продажу кінцевим користувачам, оцінює доступність продукції для 

споживачів та проводить так звану «політику контролю цін». «Незважаючи на вплив 

економічної кризи, ми є одним з небагатьох виробників, який не зменшив маркетингові 

заохочення для каналу продажу», - відмічає пані Онк та продовжує, - «Після того, як 

AirTies підписала угоду щодо маркетингу своєї продукції в магазинах Мультирами – 

найбільшою роздрібною мережею електроніки у Греції, ми стали брендом, що 

найкраще продається в продуктовій групі точок доступу та комутаторів, а також 

зайняли друге місце з продажу шлюзів на грецькому ринку.» 

 

Ми з’єднаємо електронні пристрої у вашому домі один з одним  

 

Голова правління AirTies Бюлент Челебі повідомляє, що очікується, що цього року 

компанія збільшить свій прибуток на 10-20%, при чому приблизно $10 млн. має надійти 

із міжнародних продажів. Прибуток компанії 2008 року склав $49 млн. «За останній рік 

в Туреччині з’явилось 1,3 млн. нових абонентів ADSL у порівнянні із 800 000 нових 

абонентів у 2009 році, що відповідає 40% зниження у зростанні ADSL», - повідомляє 

пан Челебі. Незважаючи на цю статистику, AirTies розраховує на зростання у 2009 році, 

ставлячи за мету 10-20%. «Проте нашою реальною метою є з’єднання всіх електронних 

пристроїв вдома між собою за допомогою технології AirTies. Наші модеми будуть 

керувати домашніми мережами”, - додає пан Челебі.   

 


