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ISMART Tasarım Merkezi Belgemizi Aldık
ISMART’a T.C. Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’ndan Tescil
ISMART, konaklama ve ağırlama sektörü için
geleceği tasarlayacak
İnci Holding’in otel ekipmanları sektöründeki lider iştiraklerinden ISM Minibar,
tasarım ve Ar-Ge’deki konumunu güçlendirdi. 2019 yılında açılan ISMART Tasarım
Merkezi, 2020 yılının aralık ayı içerisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın
tescillediği merkezler arasına girdi ve 12.11.2021 tarihinde Bilişim Vadisi’nde bu
yıl 8’incisi gerçekleştirilen Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Bölgeleri
Zirvesi’nde belgesini aldı. ISM Minibar Genel Müdürü Niyazi Şencan, “Teknoloji ve
kalitedeki farkımızı tasarım merkezimizle daha fazla ortaya koyacağız. Yeni
tasarım fikirleri ile birlikte, konaklama ve ağırlama sektöründe geleceğe yön
vereceğiz.” dedi
İnci Holding grup şirketlerinden ISM Minibar bünyesindeki ISMART Tasarım Merkezi, T.C.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen zirvede Tasarım Merkezi Belgesi’ni aldı.
Otel ekipmanları üretimi yapan ISM Minibar, 2019 yılında yeni ürün ve proje geliştirmenin
yanı sıra yatırım yapmak ve projelerini hayata geçirmek isteyen girişimcileri bir araya
getirecek ISMART Tasarım Merkezi’nin açılışını gerçekleştirmişti. Aralık 2020’de tüm
gereklilikleri yerine getirerek başvurusu sonuçlanan ISMART, tasarım geliştirme ve Ar-Ge
kültürünün gelişmesine önemli bir ivme kazandırdı.
Tescil belgesiyle ilgili açıklama yapan ISM Minibar Genel Müdürü Niyazi Şencan, beş kıtada
62’den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını, global pazarda teknoloji ve kalitede sektörün en önde
gelen firmalarından biri olduklarını ifade etti. Şencan, “Pandemi nedeni ile sektörün içinden
geçtiği bu zor günlerde yatırımlarımıza devam ederek şirket stratejimizi hayata geçirmek
amacı ile yatırımına Ekim 2018’de başladığımız ISMART Tasarım Merkezini Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı’ndan onaylı tasarım merkezi sıfatı ile taçlandırdığımız için çok mutluyuz.
Günümüzün iş dünyasında bir işletmenin varlığını sürdürebilmesi ve gelişebilmesi, ürettiği mal
ve verdiği hizmetin özelliklerine ilişkin çok hızlı değişen müşteri ve pazar taleplerine
zamanında cevap verebilmesine ve inovatif bir yaklaşım ile bu talepleri karşılayabilme
yeteneğine bağlıdır. Bu bağlamda, işletmelerin söz konusu talepleri karşılamasında, yenilikçi
inovatif ve oyun değiştiren fikirler ile firmanın mühendislik bilgi birikiminin yansıması, çağdaş

normlara göre belli bir disiplin ve gelişim içerisinde tasarım ve AR-GE
faaliyetlerini yürütmesi artık çok daha değerli…” dedi.
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