yasam 4_Layout 1 10/2/13 12:59 PM Page 1

4

CUMARTESİ 28 EYLÜL 2013

Kocaeli’nin en büyük yapı marketi;

GÜLERYÜZ NALBURİYE

17 yıllık bir geçmişe sahip olan Güleryüz Nalburiye’nin Çarşı Yapı AVM’de
açtığı 2 bin 500 metrekarelik 3 katlı mağaza müşterilerini şaşırtıyor
Bir nalburiye dükkanı ne kadar şık olabilir diye
düşünüyorsanız, size Güleryüz'e gitmenizi tavsiye ederim... Gözlerinize inanamayacaksınız.
Güleryüz Nalburiye şıkır şıkır vitrini, pırıl pırıl
reyonları, bir otelin resepsiyonunu andıran kasa
bölümü, arka kısımdaki açık ofisleriyle gerçekten
bir nalburdan çok, iyi bir otele veya
lüks bir otomobil showroom’una
benziyor.
Mağazanın cazibesinden o kadar etkileniyorsunuz ki hiç ihtiyacınız yokken bile bir üçlü priz veya cıvata
takımı alacak gibi oluyorsunuz.
Güleryüz Nalburiye, Kocaeli'deki en
büyük nalbur mağazası.
Sadece 2 bin 500 metrekarelik modern mağazasıyla değil, aynı zamanda
20 bini aşkın ürün çeşidi ve stok sistemiyle de sektöründeki diğer firmalar-

dan çok farklı.
Güleryüz’de hem profesyonel kullanıcıya hem
de ev kullanıcısına yönelik ürünler bulunuyor.
Firma, sadece Kocaeli değil, bölgedeki birçok
dünya devi fabrikaya ve inşaat firmasına ürün tedarik ediyor.

Mağazada yapı malzemeleri konusunda her ürünü bulmak mümkün.

AVM’nin inşaatı bittiğinde,
Emre Güleryüz'ün yönetiminde bulunan
42 Evler şubesi de yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyordu.
Sıra bir adım daha atmaya geldiğinde, Güleryüz kardeşler Çarşı Yapı’daki kendilerine ait 3 mağazayı birleştirerek 2 bin
500 metrekarelik bir mağaza haline getirdi ve yapı sektörüne dair akıllara
gelen her ürün grubunu bünyesine
kattı.
Bu şık mağazanın sorumlusu, Tolga
Güleryüz.
Ancak Çarşı Yapı’nın kurucularından olan Erhan Güleryüz ve kardeşlerin en büyüğü Ayhan Güleryüz de
Çarşı Yapı AVM’deki şubede işlerinin
başlarındalar.
Güleryüz Nalburiye’de Güleryüz
Kardeşler hariç, toplam 16 kişi çalışıyor.
Firma, müşteri memnuniyetine ve Ayhan, Erhan, Emre ve Tolga Güleryüz kardeşlere ait
olan Çarşı Yapı AVM’deki mağaza 2 bin 500 metrekare
uygun fiyat politikasına çok önem
alana sahip
veriyor.
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yince 42 Evler şubesini hizmete açmışlar.
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GÜLERYÜZ
ÇARŞI YAPI AVM’DE
Şehir merkezinin artık gereksinimlere cevap veremiyor olması ve Güleryüz gibi
birçok iş yerinin merkezde
yaşadığı sorunlar, Erhan Güleryüz ve Metin Alan'ı Çarşı
Yapı AVM’yi tasarlayıp inşa
etmeye itti.
Şu anda kentin en nezih, en
güvenli ve rahat alışveriş - iş
Güleryüz Nalburiye, bünyesinde oluşturduğu ofis ortamıyla da benzerlerinden çok farklı.
merkezi olan Çarşı Yapı

