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Her etkileyici ve yeni ürünün önce fikirle başladığının farkındayız. Bunun farkında 
olmak, başka birçok şeyi de bilmeyi gerektiriyor;  Düşünceden ürüne tüm aşama-
larda uzmanlıkları yönetmeyi, disiplinler arası ilişkileri en doğru şekilde güçlendir-
meyi, müşteri isteklerinin tümünün karmasında kalite tanımının yattığını unutma-
dan hareket etmeyi bilmek.

Ürün geliştirme servisimiz, ürün geliştirmeyle ilgili tüm aşamaları kapsayan, dü-
şünceden ürüne argecilik yaklaşımlarının tümünün kullanıldığı bir servisler bütü-
nüdür. Nasıl bir ürün düşüncesine sahipsiniz ?  Veya Pazarda var olan ve başarılı 
bulduğunuz ürünlere alternatif ürün düşünceleri mi istiyorsunuz ?  Bu konuda size 
son derece değerli bir çözüm ortaklığı teklifimiz var. 

Hangi kategoride yer alıyorsunuz ? 

A-Belli bir ürün grubunda ürettiklerinizle pazarda var olmuş bir oyuncusunuz. Re-
kabet koşulları sizi daha farklı ürünler geliştirmek ve bunlarla pazardaki rekabet 
gücünüzü arttırmanız gerektiğine işaret ediyor. Mevcut ürün geliştirme kadronuz 
daha yenilikçi ürün geliştirme çalışmaları için yeterli tecrübeye sahip değil. Bizden 
destek isteyebilirsiniz.

B-Var olduğunuz sektörün dışına çıkıp gelecek vaat ettiğine inandığınız yepyeni 
bir sektörde oyuncu olmak niyetindesiniz. Girişimci yatırımcı özelliğinizle yeni su-
lara güvenle yelken açabilmek için bizden destek isteyebilirsiniz.  Beraber hedefle-
diğiniz pazarlara yönelik katma değerleri yüksek, satılabilir ürünler geliştirebiliriz.

Bunu nasıl yaparız ?
Temel ilkemiz tartışmaya kapalıdır: Kendimizi iş başladığı andan itibaren sizin bir 
parçanız olarak görürüz. Çözüm ortağınız olarak sizlerle beraber bir takım oluruz. 
Çalışmalarımız aşamalardan oluşmaktadır;

Gt01 Fikir Geliştirme; 

GT01A: Sizi Anlamak: İyi bir dinleyiciyizdir. Ne istediğinizi tam olarak anlamaya 
çalışırız. Bizim için projelerin başarısı sizi ne kadar iyi anladığımızla doğru orantılı-
dır. Başlangıç aşaması olan bu evrede sizi uzun süre dinleyebiliriz. Tüm sırlarınızı 
gönül rahatlığı ile paylaşabilirsiniz. Gizlilik sözleşmelerimiz   ( Gizlilik sözleşmesi 
linkine tıklayınız) müşterilerimizi bu konuda rahatlatmak için geliştirilmiştir. Paza-
rınız hakkında bilgiler, rekabet unsurlarınız, imalat yetenekleriniz, mevcut ürünle-
rinizin açık ve üstün özellikleri, pazardaki hedefleriniz gibi konularda bize anlata-
cak çok şeyiniz olacaktır. Hiç bir detayı kaçırmadan notlar alırız. 
 

Düşler tarlası..
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GT01B: Bilgilerin değerlendirilmesi ve çözüm önerileri geliştirmek: Bir önceki 
evrede elde ettiğimiz tüm bilgileri rafine ederek hedefleri netleştirdikten sonra 
çözümler geliştiririz. Bu süreç görsel çözümlere geçmeden düşüncelerimizin / çö-
zümlerimizin yazılı olarak metinler halinde ortaya konduğu aşamadır. Bir sonraki 
aşamada sizlerle yazılı metinler halindeki çözüm önerilerimizi paylaşarak taslak 
aşamasına geçeriz.

GT01B

Gt02

Gt02: Endüstriyel Tasarım geliştirme çalışmaları: Önceki aşamada sizlerle gerçek-
leştirdiğimiz görüşmeler neticesinde netleşen çözüm hedefleri doğrultusunda, ü-
rün geliştirme sürecinin başlangıç aşaması sayılan Endüstriyel tasarım fikirlerine 
yönelik olarak taslak çalışmalarına başlarız. Bu aşamaya ilişkin daha detaylı süreç 
bilgileri ve adımlar hakkında lütfen endüstriyel tasarım servisimiz sayfamıza tıkla-
yınız. 

Gt03

Gt03: Endüstriyel Tasarım doğrulama çalışmaları / Mock-up imalatları:  Endüs-
triyel tasarım önerilerimizin çözüm ortaklarımız tarafından daha iyi anlaşılmasını 
sağlamak amacıyla maketlerini imal edebiliriz. Malzeme, renk ve dokusal özellik-
lerinin daha iyi anlaşılması ancak bu şekilde mümkün olabilmektedir. Maket ima-
latlarımız konusunda maket imalatları servisimizin sayfasından daha detaylı bilgi 
alabilirsiniz . Arzu ederseniz servis sayfamızda yer alan tanıtıcı süreç bilgisi ve ta-
nıtıcı bilgiler içeren PDF dosyasını indirebilirsiniz. 
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Gt05: Prototip imalat çözümleri: İmalata yönelik tüm parça tasarımı çözümleri-
mizin doğrulanabilmesini bu servisimizle mümkün kılıyoruz. Parçalar arası mon-
taj uyumlulukları, akıl dolu detay çözümlerimizin daha iyi anlaşılabilmesi için ö-
nemli bir servis olan prototip imalatı servisimizin detaylarına kendi sayfasından 
ulaşabilirsiniz. 

Gt04

Gt04: Mekanik tasarım ve imalat çözümleri: Müşteri proje sorumlusu tarafından 
onaylanan Endüstriyel Tasarım modelinin imal edilebilmesi için gerekli tüm parça 
tasarımlarını bu aşamada gerçekleştirmekteyiz. Ürünün çalışmasını sağlayan kom-
ponentlerin parçalarla ilişkilerinin mükemmel çözümlere ulaştırılması, dış yapıyı 
oluşturan parçaların malzeme ve imalat yöntemlerine yönelik olarak mekanik ta-
sarımlarının gerçekleştirilmesi parçaların montaj çözümlerinin geliştirilmesi gibi 
konular bu aşamada ele alınmaktadır. Daha detaylı süreç bilgileri için mekanik ta-
sarım servisimizin sayfasında gezinebilir veya yine aynı sayfadan servisi kapsamlı 
anlatan pdf dosyasını indirebilirsiniz.
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