Bursalı Dış Ticaret
GRUP ŞİRKETLERİ / Group Companies
Bursalı Tekstil, Bursalı Otelcilik ve Turizm,
Bursalı Gayrimenkul, Bursalı Mermer

TESCİLLİ MARKALARI / Trademarks
BURSALI

ÜRETİM ALANI / Production Field
ÜRÜN ÇEŞİTLERİ / Products
Düz, jakarlı, bukle, kadife

Plain, jacquard, Terry, Velour

KURULUŞ YILI / Established In

1997

PERSONEL SAYISI / Number Of Employes

50

KALİTE BELGELERİ / Certiications
A sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi

TİCARET SİCİLİ / Trade Register

44130

VERGİ DAİRESİ / Tax Administration
Ertuğrulgazi - 191 059 3782

YÖNETİM KADROSU / Managing Staff
Yönetim Kr. Bşk. / Chairman of the Board
Yönetim Kr. Bşk. Yrd. / Vice Chairman
Yönetim Kr. Bşk. Yrd. / Vice Chairman

: Fuat Bursalı
: Aykut Bursalı
: Alper Bursalı

Bursalı Dış Ticaret [Foreign Trade], founded in 1992 to
market the products of the textile company under BURSALI
to domestic and foreign markets, is now a pioneer company
in the sector.
With a range of products such as cotton thread, dyed
thread and dyed fabric, towel and bathrobe areas, Bursalı
Foreign Trade also guides the R&D works of the textile
company under the group. Establishing an environment
based on honesty and trust with the employees as well
as the customers, Bursalı Foreign Trade always improves
its information and technology with high-quality and
services. Strong inancial structure and professional
management allows Bursalı Foreign Trade to go beyond the
other companies in the sector and a preferable one for the
suppliers in abroad. Bursalı Foreign Trade searching for new
markets in the country and abroad continuously increases
its productivity thanks to the synergy of its personnel.

BURSALI bünyesindeki tekstil işletmesinin ürünlerini iç ve
dış piyasalara pazarlamak için 1992 yılında kurulan Bursalı
Dış Ticaret, kısa zamanda sektörde lider konuma gelmiştir.
Pamuk ipliği, boyalı iplik, dokunmuş ve boyalı kumaş, havlu
ve bornoz alanında geniş bir ürün yelpazesine sahip olan
Bursalı Dış Ticaret, grup bünyesindeki tekstil işletmesinin
Ar-Ge çalışmalarına da müşteri talepleri doğrultusunda yön
vermektedir. Müşterileriyle olduğu gibi, çalışanlarıyla da
dürüstlüğe ve güvene dayalı bir ortam oluşturan Bursalı
Dış Ticaret, kaliteli ürün ve hizmetleri sunmak için bilgi ve
teknolojisini sürekli geliştirmektedir. Güçlü mali yapısı ve
profesyonel yönetimi ile sektördeki diğer şirketler arasından
sıyrılan Bursalı Dış Ticaret, yurtdışındaki tedarikçilerin de
tercihi olmaktadır. İç ve dış piyasalarda sürekli yeni pazar
arayışlarında bulunan Bursalı Dış Ticaret, çalışanlarının
oluşturduğu sinerji sayesinde, verimliliğini sürekli
artırmaktadır.
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