
Türkiye’de, PVC sektöründe ilklerin 
öncüsü olan Egepen Deceuninck, 
teknolojiye yaptığı yatırımlar, kalite anlayışı 
ve sürdürülebilirlik politikaları ile gücüne 
güç katmaya devam ediyor. Egepen 
Deceuninck, zarif tasarım ve üstün 
performansı ile öne çıkarttığı yeni serisi 
olan Legend Art lansmanını bayileriyle 
bir araya gelerek Afyon Akrones Otel’de 
gerçekleştirdi. 28 Şubat 2022 Pazartesi 
günü davetlilerin otele giriş yapması 
ile başlayan ve 2 ayrı grup şeklinde 
gerçekleştirilen lansman; Teknik Destek 
ve Denetim Müdürü Suat YILMAZ’ın 
‘’Dönüşüm’’ adlı sunumunun ardından, 
Ar-Ge ve Ürün Geliştirme Direktörü Didem 
KALE ve Ar-Ge ve Ürün Geliştirme Müdürü 
Osman DEMİREL’in Legend Art teknik 
detay sunumu ile devam etti. Öğleden 
sonra İstanbul Bölge Müdürü Oğuz 
ÇAYLI’nın sektörün gelişmeleri ve son 
dönemde yaşanan sorunları gündeme 

getirdiği konuşmasının akabinde Ürün 
Pazarlama ve Satış Müdürü Serhat 
TAYFUR, panjur ve yardımcı ürünler 
hakkında genel bir sunum gerçekleştirdi. 
Toplantının kapanış konuşmasını 
yapan Egepen Deceuninck Genel 
Müdür Yardımcısı Tamer ÖZEN’in ürün 
detayları ve 2022 hedeflerini de içeren 
değerlendirmelerinin ardından 2 grubun da 
katıldığı gala yemeği ile lansman son buldu.   

Zarif Tasarım Mükemmel Performans 
Legend Art’ta buluştu

Egepen Deceuninck Genel Müdür 
Yardımcısı Tamer ÖZEN konuşmasında, 
‘’Bugün burada, Egepen Deceuninck 
olarak geniş bayi ağımız ile birlikte ilklerin 
öncüsü olmaya ve başarı hikayemizi 
yazmaya devam ediyoruz. Oldukça 
önemsediğimiz bayi toplantılarımız bizi, 
daha iyiyi üretme ve tasarlama konusunda 

motive eden, memnuniyet verici gelişmeleri 

de beraberinde getiriyor. Yeni ürünümüzü 

sizlere sunmaktan büyük mutluluk 

duyuyoruz. Sektörümüze damga vurması 

hedeflediğimiz yeni ürünümüz Legend Art ile 

siz değerli bayilerimizin de katkısıyla Egepen 

Deceuninck her zamanki gibi adından 

başarıyla söz ettirmeye devam edecek’’ 

ifadelerinde bulundu.
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Egepen Deceuninck Yeni Ürünü Legend Art’ı Tanıttı
PVC profil sektöründe ilklerin öncüsü olan Egepen Deceuninck, 28 Şubat-3 Mart tarihlerinde, 
Afyon Akrones Otel’de bayileriyle bir araya gelerek yeni ürünü olan Legend Art’ın lansmanını 

gerçekleştirdi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen bayilerin katılımıyla düzenlenen lansman sırasında 
Legend Art, tasarım ve performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Egepen Deceuninck introduced Its Latest 
Product Legend Art 

Having gathered with its dealers at Afyon 
Akrones Hotel in between 28.2/3.3, Egepen 
Deceuninck, the pioneer of novelties in PVC 
profile sector, launched its latest product, 
Legend Art. Legend Art drew great attention 
for its design and performance throughout its 
launch attended by dealers coming from every 
corner of Turkey.


