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HABER | MERİNOS

G aziantepli Erdemoğlu Holding, 
25 Avrupa ülkesinde 7 bin nokta-
da Merinos marka halıların sa-
tışını gerçekleştiriyor. Yaklaşık 

15 yıl önce Almanya’da Medipa adlı bir şir-
ket kurarak Avrupa pazarına giriş yapan 
Erdemoğlu Holding, bugün geldiği noktada 
100 milyon Euro hedefine doğru hızla yak-
laşıyor. Medipa Handels GmbH Genel Müdü-
rü Çağlar Kepekçi, Almanya’da satılan her 
10 halıdan 3’ünün Merinos olduğunu söy-
ledi. Merinos’un Almanya ve Avrupa’da he-
deflerine adım adım ulaştığını belirten Çağ-
lar Kepekçi, Avrupa pazarında tercih edilen 
bir marka olmayı başardıklarını ifade etti. 
Çağlar Kepekçi, “Türk firmaları, Avrupa ve 
özellikle Almanya’da güçlü konuma geliyor. 
Almanya’daki faaliyetlerimizi Medipa firma-
sıyla yürütüyoruz. Türkiye’de ürettiğimiz el 
emeği, göz nuru halılarımızı Avrupa pazarı-
na satıyoruz” dedi. 

“AVRUPA’YA ÖZEL 
ÜRETİM HATTI KURDUK”

2006 yılından önce Avrupa’da bayilik ara-
cılığıyla hizmet verdiklerine değinen Çağlar 
Kepekçi, “Fakat 2006 yılına geldiğimizde ak-
tif olarak pazarın içinde olmamız gerekti-
ğine karar verdik. Önce lojistik depomuzu 
kurduk. İşe buradan başladık ve arkası gel-
di. Almanya’daki ilk yıllar zorlu geçti ancak 
Merinos, Türkiye’de bilinen önemli bir mar-
kaydı ve Avrupalılara da bunu göstermemiz 
gerekiyordu. Türk firması olarak Avrupa’da 
yaşayan Türkler bizim için önemli bir müş-
teri kitlesi olsa da asıl hedefimiz Avrupalı 
müşterilere halılarımızı satmaktı. Bu hede-
fe yoğunlaşarak pazara ilişkin gerekli tüm 
araştırmaları yapıp, Avrupa’ya uygun ürün-
leri ürettik. Türkiye ile Avrupa’da satılan 
ürünlerimiz arasında tarz farkı var. Bu doğ-
rultuda Avrupa’ya özel üretim hattı ve fark-
lı koleksiyonlar hazırladık. Üretimdeki ma-

kine parkuruna bu nedenle ciddi yatırımlar 
yaptık” diye konuştu. 

Dünyada makine halısında lider üretici-
lerden birisi olan Merinos’un temellerinin 
1970’li yıllara dayandığı bilgisini veren Çağ-
lar Kepekçi, Almanya’daki hizmetleriyle ilgili 
şunları söyledi: “Medipa firması makine ha-
lısı sektöründe trend belirleyen, Avrupa’da 
yedi bin noktaya hızlı servisle halı ulaştıran, 
depolarında aktif 1 milyon 500 bin metreka-
re halı stok kapasitesi bulunan bir nokta-
ya ulaştı. Şu anda depolarımızda 6 bin deği-
şik ürün var. Bunları biz Avrupa çapındaki 

7 bin noktaya sipariş sonrası 3 iş günün-
de ulaşabilecek şekilde dağıtıyoruz. Medi-
pa Almanya’da grup bünyesindeki Merinos 
ve Dinarsu markalı ürünlerin yanında Aldi, 
Poco, Tedox, Kibek, XXXL Lutz, Poco, Esprit  
gibi önde gelen marka ve mağaza zincirleri-
ne tedarik ve hizmet sunuyor. Depolarımız-
da azalan bir ürünü online sistemde Meri-
nos’a saniyeler içinde ulaştırıp, 7 gün içinde 
dokuyup, 7 gün içinde de sevkiyatını yapıp, 
14’üncü gün Medipa deposuna ulaştırabili-
yoruz. Bize ulaştıktan üç gün sonra da halı-
larımız müşteri mağazasında oluyor.”

AVRUPA’NIN TERCİHİ
MERİNOS HALI

ÇAĞLAR KEPEKÇİ: 
“Merinos marka 

halıları gerek 
Almanya gerekse 
Avrupa’da bilinen 
bir marka haline 

getirmeyi başardık.”

Medipa Genel Müdürü Çağlar Kepekçi, Almanya’da satılan her 10 halıdan 3’ünün Merinos 
firması üretimi olduğunu söyleyerek, “Merinos olarak Almanya’daki faaliyetlerimizi Köln 

civarında 40 bin metrekare alan üzerinde kurulu Medipa Handels GmbH firmasıyla 
yürütüyoruz. Türkiye’de ürettiğimiz el emeği, göz nuru halılarımızı Avrupa pazarına 
satıyoruz. Almanya’dan sonra Avrupa’da da tercih edilen halı markası olduk” dedi.


