Beztaş Tekstil Tic.San.Ltd.Şti.
GRUP ŞİRKETLERİ / Group Companies
Beztaş Pazarlama Ltd. Şti.
Mcd Tekstil Dış Tic. Ltd. Şti.

TESCİLLİ MARKALARI / Trademarks
ÜRETİM ALANI / Production Field
Dokuma ve örgülü kumaşlar, boya, baskı, apre, iplik boya
Textile and knitted fabrics, dye, pess, inish, yam dye

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ / Products
Pamuk, pes, laş, viskon,
Naylon karışımlarından mamul
dokuma ve örgü kumaş

Cotton, pes, royan, viscose,
nylon blends woven and
knitted fabrics.

KURULUŞ YILI / Established In

1994

PERSONEL SAYISI / Number Of Employes

305

KALİTE BELGELERİ / Certiications
TİCARET SİCİLİ / Trade Register

32689

VERGİ DAİRESİ / Tax Administration
Ertuğrulgazi – 168 002 1209

YÖNETİM KADROSU / Managing Staff
Şirket Müdürü / Operetion Manager
Şirket Müdür Yrd. / Vice Operetion Manager
Pazarlama Müdürü / Marketing Manager

: Muammer Acar
: Dilek Acar
: Dilek Acar

Beztaş Group, a foundation which was laid
by Muammer Acar, has become an integrated
facility in 15 years. The group operating in the
areas of textile, twist and dye, has got a wide
product range of woman outer clothing and man
shirting fabrics and % 95 of its fabrics is exported
all over the world mainly to West Europe
countries and America. The exporting rate has
been rising annually as result of the usage of
high technology, R&D workings, new products
and successful sale-marketing strategies
applied. Beztaş, having been a prestigious and
reliable com-pany in textile, still maintains its
endevaours to be a leading foundation in the
sector.

Temeli 1989 yılında Muammer Acar tarafından
atılan Beztaş Grup, 15 yıl içinde entegre bir tesis
haline gelmiştir. Bugün dokuma, büküm, boya
baskı alanlarında faaliyet gösteren grup; bayan
dış giyim ve erkek gömleklik kumaşları alanında
çok geniş bir ürün yelpazesine sahiptir ve ürettiği
kumaşların % 95’ini başta Batı Avrupa ülkeleri
ve Amerika olmak üzere Dünya’nın dört bir
yanına ihraç etmektedir. Gelişmiş teknolojilerin
kullanımı, Ar-Ge çalışmaları, yeni ürünler ve
uygulanan başarılı satış-pazarlama stratejilerinin
sonucu, ihracatı her geçen yıl artmaktadır. Tekstil
alanında saygın ve güvenilir bir yere sahip olan
BEZTAŞ; sektöründe önder kuruluş olmak için
çalışmalarını sürdürmektedir.

Adres / Address: Zambak Sk. No: 5-7 DOSAB / BURSA Telefon / Phone: +90 224 261 15 95 Faks / Fax : +90 224 261 15 96
web: www.beztas.com
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