Firmamız 2006 yılında Uğur Oto ünvanı ile Uğur Meydan tarafından kurulmuştur .

Our firm has been founded by Mr. Ugur Meydan with the title of Ugur Oto in 2006. Our firm

2011 yılında Uğur Meydan Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. ismi ile gelişen

which has become Ugur Meydan Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti. in 2011 and it has been

önceden belirlemiş olduğumuz

continuing its business activities improving under that title. We have reached our

(KALIPHANE , KALIP İŞLEME CNC LERİ, ENJEKSİYON BASKI ÜNİTELERİ )

previously determined objectives (Molding Room, Die Cutting CNC Units, Injection

faaliyetlerini devam ettirmektedir.

Daha

hedeflerimize siz değerli müşterilerimiz sayesinde ulaşmış bulunmaktayız. Firmamız
otomobil plastik aksamları yedek parça imalatını 1250 m2 alana yayılmış modern
tesisi, uzman kadrosu ve deneyimli personeli, geniş ve teknolojik makina parkuru ile
sektörde geçmişten bugüne otomotiv plastik aksamlarını siz değerli müşterilerimizin
talep ettiği bütün parçaları üretmektedir

Compression Molding Units) by means of our esteemed customers. Our firm has been
continuing production of automobile plastic parts and replacement parts with its expert
staff and experienced personnel and large and technological machines in its modern
facilities established over 1250 m2 of area and producing all of the automotive plastic parts
and replacement parts which are demanded by our esteemed customers.
Our firm performs all processes of manufacturing process of the products beginning from

Firmamız, ürünün arge aşamasından başlayarak,teknik hazırlık , tasarım, kalıp ve
enjeksiyon baskılarını tamamen kendi

bünyesinde

its research and development phase to its technical preparation, molding and injection

yapmaktadır. Ürünlerimizi

compression molding completely under its roof. While, our products are manufactured, the

üretirken en kaliteli ve ürüne uygun hammadde kullanarak en ince ayrıntılara dikkat

highest-quality and most-appropriate raw materials are used and the finest details are taken

ederek üretmektedir, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini hızlı, ekonomik bir

into consideration and the requirements and expectation of our customers are met rapidly

şekilde kaliteli ürünlerle sağlamaktadır. Ürettiğimiz ürünlerin kalite kontrolü, müşteri

and economically by high-quality products. The quality control process of the products

tatmini ve işletme başarımızın sürekliliginin anahtarıdır. Ürünlerimiz son şeklini

manufactured by us is the key for customer satisfaction and continuance of our business

alıncaya kadar tüm aşamalarında periyodik olarak kontrol edilmektedir. Kalite
politikamızın ana hatları ise; sıfır hata ve müşteri istekleri doğrultusunda gerekli

success.
Our products are under periodical control at any phases until they take their final shapes.

stokları saglamayı hedefleyen üretim yöntemimiz ,güvenli sevkiyat ,yeni taleplere

The fundamental points of our quality management policy are; our production management

zamanın da cevap verebilme hassasiyetimiz , prosedür ve talimatları uygulamamız

which makes no mistakes/failures and aims providing required stocks in accordance with

,felsefe olarak insana saygı duymamız , çevreye karşı duyarlılıgımız, istatistik verilerle

the customer requirements, safe transportation, our sensitivity to reply new demands in

çalışmamız ,üretken ve verimli olmamız ,tüm çalışanlarımızın sorumlulugunda bir

time, our diligence to procedures and instructions, our respect to people as our philosophy,

kalite güvencesi olan toplam kalite ile mümkündür .

our sensitivity against environment, our operations and activities performed in accordance

Bize olan güveniniz ve desteginizden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi ve saygılarımızı

quality assurance under the responsibility of all our personnel.

with statistical data, our efficiency and productivity and our total quality approach as a

sunarız
UGUR MEYDAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. adına

Here, we present our infinite thanks and respect for your trust and support.
In behalf of UGUR MEYDAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET LTD. STI.

Yönetim Kurulu Başkanı

The Chairman of the Board of Directors

UĞUR MEYDAN

Mr. Ugur MEYDAN

