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OMSAN Lojistik İş Ortaklarını Ödüllendirdi…
“OMSAN Lojistik, 29.03.2012 tarihinde düzenlediği bir törenle iş ortaklarını ödüllendirdi.
Titanic Business Hotel İstanbul – Asia’da gerçekleştirilen ödül töreni ile OMSAN, iş ortakları
ile kurduğu işbirliğini iyileştirmeyi ve geliştirmeyi hedefliyor”
OMSAN Lojistik, 29.03.2012 tarihinde, Titanic Business Hotel İstanbul – Asia’da
düzenlediği bir törenle tedarikçilerini ödüllendirdi. Tören, OMSAN’ın tedarikçilerini
hizmetlerinden ötürü ödüllendirmek ve kendilerine teşekkür etmek amacıyla
düzenlendi.
Törene, ödüle layık görülen 10 firma katıldı. OMSAN Lojistik Genel Müdürü Osman
KÜÇÜKERTAN tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından OMSAN Lojistik
Tesisler, Altyapı ve Araçlar Genel Müdür Yardımcısı Ergun ARIBURNU tarafından da
bir konuşma gerçekleştirildi. Tören, yüksek performans gösteren tedarikçilerin
ödüllerini almasıyla sona erdi.
Açılış konuşmasını yapan OMSAN Lojistik Genel Müdürü Osman KÜÇÜKERTAN, iş
ortakları ile daha fazla entegre olmanın, süreçleri beraberce geliştirmenin ve birlikte
büyümenin OMSAN yönetim stratejilerinde önemli bir yer tuttuğunu belirterek,
OMSAN’ın bugün sektörün mihenk taşı olmasında iş ortaklarının katkılarının göz ardı
edilemeyeceğini ifade ederek konuşmasına başladı.
OMSAN Lojistik’in 2011 yılında gerçekleştirdiği önemli projeleri ve tescillenen
başarılarını anlatan KÜÇÜKERTAN, 2012 ve daha sonraki yıllarda gerçekleştirmeyi
planladıkları yatırımlardan da bahsetti. KÜÇÜKERTAN, 2011 yılında OMSAN olarak

iş hedeflerine ulaşmış olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını, bu başarının
hem OMSAN’ın hem de tüm iş ortaklarının beraberce başarılı çalışmaları sonucu
gerçekleşmiş olduğunu belirterek OMSAN ve tüm iş ortakları arasındaki sorumluluk
ve dayanışma duygularının ne denli güçlü olduğunu sözlerine ekledi.
Daha sonra bir konuşma yapan Tesisler, Altyapı ve Araçlar Genel Müdür Yardımcısı
Ergun ARIBURNU, şirketlerin iş ortakları ile oluşturacakları sinerjinin başarıya
ulaşmada kilit rol oynadığını belirtti. Sadece maliyetlerin dikkate alınarak geliştirilen
işbirliğinin kısa vadede karlı gibi görünse de uzun vadede şirketlerin rekabet gücünü
önemli ölçüde azalttığını ifade eden ARIBURNU, sözlerini “Şirketler için satınalma
maliyetlerini azaltmak ne kadar önemli bir ihtiyaç ise, bunu yaparken hizmet zincirinin
devamlılığına zarar vermemek ve bunun için güvenilir, devamlılığı olan iş ortakları ile
çalışmak en az o kadar önemlidir.” diyerek sürdürdü.
Tören, ödüle layık görülen Assist Denizcilik, Cemiloğlu Nakliyat, Cenk Denizcilik,
Doruk Lojistik, İşmont Tekstil, Öntur Uluslararası Nakliyat, Rolfo, Servis One
Ticari Araçlar, Sistem Gıda ve TGS Yer Hizmetleri firmalarına ödüllerinin
verilmesinin ardından sona erdi.
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