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BASF Asfalt Performans Grubu,
Türkiye'de iş birliği için Azelis’i seçti
• BASF Asfalt Performans Grubu, Türkiye'de asfalt
endüstrisinde polimer dispersiyonlarının distribütörlüğü için
Azelis’i seçti. Kısa bir süre önce gerçekleştirilen anlaşma,
Türkiye'de Azelis ve BASF arasındaki başarıyı, uzmanlığı ve
güvenilirliği vurgulayan ilişkiyi daha da geliştirirken, Azelis’in
Türkiye’de asfalt pazarındaki konumunu da güçlendirecek.
BASF, polimer dispersiyonları ve asfalt performansını artırmak amacıyla özel
olarak tasarlanmış diğer ürünleri için Türkiye’de münhasır distribütörü olarak
Azelis'i seçti. 2019 yılından bu yana Türkiye'de dispersiyon, reçine, formülasyon
ve performans katkı maddeleri için tercih edilen ortak olan Azelis, artık BASF
Asfalt Performansı'nın mevcut ve gelecekteki portföyünü de Türkiye’de
dağıtacak. BASF Asfalt Performans Grubu portföyü, modifiye sıcak karışım
asfaltın yanı sıra bitüm emülsiyonları için tasarlanmış ürünlerden oluşuyor.
BASF Türkiye ve Kuzeybatı Afrika’nın Dispersiyon, Reçine ve Katkı Maddeleri
Satış Müdürü Erkin Ataman gerçekleştirilen anlaşma ile ilgili olarak, "Azelis’in,
Türkiye'de asfalt alanında uzmanlaşmış ekibiyle, asfalt müşterilerimizin kompleks
bitüm taleplerini karşılamak için özelleştirilmiş çözümler ile mükemmel hizmet ve
destek almalarını sağlayacağından eminiz." şeklinde konuştu. Azelis’in, bugüne
kadar Türkiye'de güvenilir bir partner olduğunu belirten Ataman, “Azelis’e
duyduğumuz bu güven bizim, önümüzdeki yıllarda bu ortaklığı daha da
geliştireceğimize karar vermemizi sağladı." dedi.
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Dünya çapında özel kimyasallar için önde gelen bir distribütör olan Azelis, geniş
bir yelpazede ürün ve yenilikçi hizmetler sunuyor. Dünya çapında 60'tan fazla
uygulama laboratuvarı ve yüksek eğitimli teknik ekibi ile Azelis, aynı zamanda
müşterilerine ve tedarikçilere uzman desteği de sağlıyor.
BASF Asfalt Performans ürünlerinin Türkiye distribütörü olmaktan büyük mutluluk
duyduklarını belirten Azelis Türkiye Genel Müdürü Sertaç Sürür imzaladıkları
münhasır distribütörlük anlaşması ile ilgili olarak, "BASF, soğuk karışım
uygulamalarında özel bir mukavemete sahip, dünya çapında asfalt performans
ürünlerinin lider tedarikçisi ve Azelis'in tüm müşterilerine birinci sınıf hizmet
verme tutkusunu mükemmel bir şekilde karşılayan, kalite ve yenilikçilik
konusunda olağanüstü bir üne sahip. BASF'nin asfalt modifikasyonu için polimer
dispersiyonları, Azelis'in mevcut ürün portföyünü daha da genişleterek asfalt
müşterileri ile iş birliğini güçlendirecek." şeklinde konuştu.
BASF, 2019 yılının başından bu yana merkezi Asfalt Performans platformunda,
asfalt karışımları için yeni ve sürdürülebilir çözümler üzerinde çalışıyor. BASF'nin
mevcut portföyünde Butonal® lateks dispersiyonları bulunurken, bu yüksek
kaliteli
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uygulamalarında uzun yıllar boyunca başarıyla kullanılıyor.
BASF Asfalt Performans ürünleri hakkında daha fazla bilgi için: www.asphaltperformance.basf.com
BASF Dispersiyon ve Pigment Bölümü
BASF'nin Dispersiyon ve Pigment bölümü, dünya çapında bir dizi yüksek kaliteli pigment, reçine,
katkı maddesi ve polimer dispersiyonları geliştirir, üretir ve pazarlar. Bu hammaddeler kaplamalar,
inşaat, yapıştırıcıları, baskı ve ambalaj, elektronik ve kağıt dahil olmak üzere birçok endüstrinin
formülasyonlarında kullanılır. Dispersiyon & Pigment bölümü, kapsamlı ürün portföyü ve sektördeki
geniş bilgisi ile müşterilerine yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sunar ve formülasyonlarını
geliştirmelerine yardımcı olur. Dispersiyon & Pigment bölümü hakkında daha fazla bilgi için:
www.dispersions-pigments.basf.com
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BASF Hakkında
BASF olarak, sürdürülebilir bir gelecek için kimya yaratıyoruz. Ekonomik başarıyı, çevresel koruma
ve sosyal sorumlulukla birleştiriyoruz. BASF bünyesindeki 117.000'den fazla çalışan ile neredeyse
tüm endüstrilerde yer alan müşterilerimizin toplumun mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamaları
için

destekliyoruz.
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Teknolojileri, Beslenme & Bakım ile Tarım Çözümleri olmak üzere altı segmentten oluşmaktadır.
BASF, 2019 yılında 59 milyar Euro'luk satış bildirmiştir. BASF hisseleri Frankfurt'ta (BAS) borsada
ve ABD'de Amerikan Mevduat Makbuzları (BASFY) olarak işlem görmektedir. Daha fazla bilgi için:
www.basf.com
Azelis Hakkında
Azelis, yaklaşık 2.200 çalışanı ile dünya genelindeki 50’nin üzerinde ülkede varlığını sürdürmekte
olan lider bir özel kimyasallar ve gıda katkıları distribütörüdür. Endüstriyel deneyimi yüksek, ticari ve
teknik uzmanlığa sahip ekiplerimizin her biri, Yaşam Bilimleri ve Endüstriyel Kimyasallar kapsamında
belirli bir sektöre tahsis edilmiştir.40.000'in üzerinde müşterimize kendi değer zincirlerini tamamlayan
ve katma değer üreten ürünler sunarak, 2.15 milyar Euro oranında ciro yaratıyoruz. Her biri ayrı bir
iş ünitesine tahsis edilmiş 60 uygulama laboratuvarı ile Azelis, müşterilere ve tedarikçilere Teknik
destek sağlamaktadır. Yerel müşterilere güvenilir ve entegre bir hizmet ve is ortaklarımıza daha cazip
iş fırsatları sunabilmek amacı ile küresel erişimi yerel odakla birleştiriyoruz. Çalışanlarımız ve iş
ortaklarımızla sağlam, dürüst ve şeffaf ilişkiler kurulmasına ve bu ilişkilerin beslenmesi gerektiğine
inanıyoruz. www.azelis.com
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