Özçimen Tekstil San.Tic.Ltd.Şti.
GRUP ŞİRKETLERİ / Group Companies
TESCİLLİ MARKALARI / Trademarks
Özçimen Tekstil

ÜRETİM ALANI / Production Field
Dokuma / Weaving

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ / Products
Armür ve jakarlı
dokuma kumaş

All types of dobby and
jaquard fabrics

KURULUŞ YILI / Established In
PERSONEL SAYISI / Number Of Employes

1969
36

KALİTE BELGELERİ / Certiications
ISO 9001 - 2000

TİCARET SİCİLİ / Trade Register

69445

VERGİ DAİRESİ / Tax Administration
Uludağ - 674 043 6489

YÖNETİM KADROSU / Managing Staff
Yönetim Kurulu Baıkanı / Chairman of the Board : Şükrü Özçimen
Dış Ticaret Müdürü / Foreign Trade Director
: Şeyma Özçimen
İşletme Müdürü / Operation Manager
: Recep Torun
İ.Pazarlama Müdürü / Marketing Manager
: Fatih Tuğral
Muhasebe Müdürü / Accounting Manager
: Bahar Akın

Özçimen Textile was founded in 1939 by Ali Özçimen who started
to twill silk fabric and is one of the pioneers in textile industry
in Bursa. The company was turned into a family business by his
son, Şükrü Özçimen and started manufacturing woven fabric
for women with state-of-the-art jacquard and dobby machines.
The company is constantly progress since the irst day and
adopted to own the appropriate machinery, equipment and
staf as a principle to keep up with the standards which will
continuously develop its product and service quality. It creates its
collections with the elaborate eforts of R&D and manufacturing
development departments and presents the latest fashion trends
to the world markets. 85% of its production is sold to abroad,
primarily to European countries and USA and Russia and 15% to
domestic companies which export goods to Europe.
Özçimen textile adapted to always prioritize customer
satisfaction, not to compromise on quality and being a researcher
and innovative company in all aspects from market expectations
and technological developments.

Özçimen tekstil 1939 yılında Ali Özçimen tarafından ipek kumaş
dokumaya başlayarak Bursa’da tekstil sektörünün öncüleri
arasında yer almıştır.1969 yılında da oğlu Şükrü Özçimen
tarafından bir aile şirketi haline getirilerek son teknoloji
jakar ve armür makineleri ile bayan dokuma kumaş üretimi
yapmaya başlamıştır. Kurulduğu günden bu yana sürekli
gelişim içinde olup, ürün ve hizmet kalitesini sürekli geliştirecek
standartları yakalamak için uygun makine, ekipman ve kadroya
sahip olmayı ilke edinmiştir. Koleksiyonlarını Arge ve Ürge
departmanlarının özenli çalışmalarıyla oluşturarak modanın
hızla gelişen trendlerini dünya pazarlarının beğenisine
sunmaktadır. Üretiminin %85ini öncelikle Avrupa ülkeleri
olmak üzere Amerika ve Rusya’ya %15ini de Türkiyede ki
Avrupaya ihracat yapan irmalara vermektedir. Müşteri
memnuniyetini herzaman ön planda tutmayı ve hiçbir zaman
kaliteden ödün vermemeyi, pazar beklentilerinden teknolojik
gelişmelere kadar her alanda araştırmacı ve yenilikçi bir irma
olmayı kendisine prensip edinmiştir.
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