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Kırk yıllık tecrübesİyle
82 ülkeye ulaşıyor

i.ri ıairl]iai Yonetim Kı]rulu ÜyesiVeyset Memis.
firman]n konjonkturınU değerlendirdi Yurt icinde 32
bayi. l5tanbut Ve ızmir'de butünan boıge müdü11ükleri,
ayrlca Utusal Ve yerel zincırler aracltlğryla urunter,n i

Türkiye'nin h€r bbtgesine ülaştıİdıklarinı beiırten Veyset
MemisiAVrupa. 0rta Asya, 0rta 0oğu, 0uney Afrika,
KıJzey Afrika' G!ineydoğıJ Agya ütketeri. Rusya. ABD
Ve Kanada olmak üzere topiamda g2 ütkeye ihracaı
yaptrkLannr bildi.di

Veyset Memi5, Tat markas| ile ka.abuğday, kinoa,
ciya tolıumu. keten tohumu, sıyez bUtgufu 9ibisüper
9ıdatarı 9eıı5 ürun yetpazesine eklediklerini acıktadı
Memi5. "]8 Mart itibaflyıa Turkiye geneLInde.atısa
sUnUlan Tat Superfoods urünterimiz, Almanya' ABD.
ı09iltere giba ulketerde buı0nan bayateıamiz aracl(ığıyıa
da bu ulkelerin .aflafloda yer aLacak Bu yrl da en au
0,620 buyümeyi hedefliyoruz lJrun yeLpazemizl tüketIcl
talepıerine gore daha da 9enistetmek istiyorıJz. 20i9 da
pakeIl er'e tes15lmlzde kapa5lte arlırlmlna gloeieğı7
uze.lnde catlstlğımız yenl !run[er de vaa. BU ürün[el
tüketıciterimizin mUıfakta lsleini koıayia5tlracak'
ayrlca daha 5ağtlkl'lattefnati' ınj.lle. 5unmaya yoneLjk
yenilikler olacak." dedi

0te yandan Memis. firnıaniı ıojistik hizmet vermek
ljzero ii]LC$ n€rka5l altlnda Mersin de yapmış olduğü
bi. yattrımınüı daha bulırnduğunu kaydetti. TsE-EN-lso
22000 Glda 6aventiğise.tifika5l, TsE-EN-ls0 900l ]2000
Kaljte Yonetim sj5temleri seftifikasl. TsE 2700ı Bltgi
Güventiği seftifikasI' BRö sertifika5l' Helat sertifikası
Vğ (osher sertifıka5ı buLunan firmanln baktiyai Unı.l
u.etimine de başladığlnl acıkiayaı Memigi mercimek'

nohut, 
'asulye, 

pirinc Ve ml5lr Unu ürelip yurt içi.rde V€
yurt dıs,nda 9atıslna basladıkiarınt iıett]

RA(AMLABLA TAT eıxliynı
ı 730 mıiyon TL 5alıs rakaml,
ı Baktiyat' pirinc, bUıgUr. bakıyat untarl, haztr çorba
9ibiyaklaslk 65 cesit u ran grübU'
ı 0ı.]nt!k 3000 ton uretam kapasite5i,
ı 200.000 m]'lik atanda k!rU[ü Ul-etim t€sisle.ı'
ı 2017 yl.,salls rakarnlarryta TUrklye'nln 500 buyuk
ganayl flrr.ıasl lls0 500la.a9lnda 327 5lrada ve
Tu.kiye'nin en Iazta ih racat yapa0 5BB firma5ı iıslesi0de
lTlM 500J481 srrada
ı 70 mityon dotartlk toplam ihracat ve trangit ticaret
miktaıl'


