
Новини AirTies 

06.05.2009 – Турецький виробник Інтернет-маршрутизаторів AirTies стає вибором No. 2 

для грецьких користувачів бездротових технологій 

 

AirTies зайняла друге місце серед бестселерів у 

продуктовій групі бездротових маршрутизаторів у 

найбільшій роздрібній мережі електроніки – 

Мультирамі у сусідній Греції та має намір стати 

першою  

 

AirTies, турецький виробник бездротового обладнання для 

доступу в Інтернет, продовжує експансію за межі 

Туреччини. Здобувши 60% ринку шлюзів у Туреччині, 

компанія робить впевнені кроки до лідерства на ринку у 

Греції та Україні. Володіючи глибокими знаннями 

турецького ринку та інвестуючи $ 6 млн. у дослідження та 

розробки (R&D), очікується, що компанія зросте на 10% у 

2009 році, досягнувши прибутку у $ 60 млн. 

 

Голова правління AirTies Бюлент Челебі повідомляє, що зараз “вони збирають урожай 

усіх своїх інвестицій у дослідження та розробки продукції, що проводилися протягом 

років”. Вказуючи на те, що AirTies вдалося стати другим брендом, що найкраще 

продається в продуктовій групі бездротових маршрутизаторів у Мультирамі – 

найбільшій роздрібній мережі електроніки, він додає, що мета компанії – досягнути 

першого місця за наступні півроку. 

“Лідерство у Туреччині – це пройдений етап”, - говорить пан Челебі. “Ми також стали 

другими з продажу бездротових маршрутизаторів у Мультирамі – роздрібній мережі 

електроніки № 1 у Греції. Ми додаємо особливі функції у нашу продукцію на основі 

потреб кожної країни. Де б ми не працювали, ми обмінюємо пристрої, які надійшли у 

наш центр ремонту, максимум протягом 2 робочих днів”. Пані Еврім Онк, менеджер 

AirTies із продажу у роздрібну мережу, вказує на те, що компанія багато дізналася від 

дилерів та повідомляє: “Наші налагоджені стосунки з невеликими дилерами – це один з 

найважливіших факторів успіху у продажі компанії та великих дистриб’юторів. 

Наприклад, наш дилер в Анталії запропонував ідею розробити лічильник завантажень 

по лінії ADSL для наших маршрутизаторів, яка була досить важливою для турецького 

ринку. Завдяки цим близьким стосункам та постійному діалогу з каналом з продажу ми 

створюємо відмінні риси для локальних ринків. Жоден з наших пристроїв не 

продається з однаковим набором функцій в різних країнах.” - повідомляє пані Онк.  

 


