GRUNDFOS CASE STORY

Dubai'de başarmak
DUBAI'DE BAŞARMAK
Dubai bundan sadece yüz yıl önce neredeyse tamamen çöllerle
kaplı ve Bedevi kabilelerin kumlarda gezindiği bir yerden ibaretti.
Bugünse Dubai Koyu'nun kıyılarında yükselen büyük
gökdelenlerin ve şık ofis binalarının karşısında kusursuz işleyen
yolları, su ve elektrik şebekesiyle modern bir altyapıya sahip bir
dünya şehri duruyor.
Dubai, stratejik konumu dolayısıyla Körfez ve Kızıldeniz
çevresindeki ülkelerde bulunan 1.5 milyar tüketiciye kolaylıkla
erişebilmekte ve hemen hemen kurumlar vergisini hiç
almamaktadır; böylece Orta Doğu'nun ticaret merkezi olmuştur.
Dubai'nin 2,300'den fazla uluslararası şirkete ev sahipliği
yapan Cebel Ali Serbest Ticaret Bölgesi'nde yüklerin develerle
taşınması devri çoktan kapandı. Her şey hızlı bir şekilde değişiyor
ve rekabette söz sahibi olmak isteyenler, birtakım zorlukları
göze almak zorunda. Bunun son örneklerinden biri Waterworks
Technologies A.Ş'nin Grundfos'u teste tabi tutması oldu.
DURUM
"Waterworks Technologies Inc." anahtar teslim ve montaja
hazır su, endüstriyel atık su ve pis su arıtma tesislerinin
tasarımında ve temininde uzmanlaşmış Kanadalı bir şirkettir.
Şirket müdürü Len Sukovieff, şirketin tedarikçilerden yöne olan
en önemli taleplerini şöyle sıralıyor: güvenilir ürünler, fiyat teklifi
istekleri için hızlı yanıtlama süresi ve arıza sürelerini en aza
indirecek şekilde doğru teknik destek. Sukovieff, bu beklentilere
dikkate aldı ve şirketin Dubai’de açılan yeni şubesinde 800
adet yüksek kaliteli pompaya ihtiyaç duyulunca ve bunların
100’den fazlasının bir hafta içinde teslim edilmesi gerekince,
Grundfos Gulf Distribution’a başvurdu. Şirket, siparişlerin kısa
sürede teslim edilmesi dışında, konteynerlerle taşınan sistemlerin
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kurulumunun yapılabileceği uygun tesislerin bulunmasını da talep etti.
GRUNDFOS ÇÖZÜMÜ
Projenin başarılı olması için 800’ün üzerinde CRN, AP ve DME pompanın en kısa
sürede Dubai’ye ulaştırılması gerektiği ortadaydı. Bunların 100’den fazlası bir haftayı
geçmeyecek şekilde teslim edilmeliydi. Dubai’deki Grundfos Ofisi, işlerin aciliyetini
dikkate alarak çalışmaya önem verir ve talepleri gerçekleştirmek için her zamankinden
fazla çaba göstermeye hazırdır. Böylece, ilk 100 pompa bir haftadan kısa sürede temin
edilip hızlı hava yolu taşımacılığıyla Dubai’ye ulaştırılabilmiştir.
Grundfos Dubai Ofisi, Cebel Ali Serbest Ticaret Bölgesi’ndeki ağının sağladığı
avantajlardan yararlandı ve Waterworks Technologies şirketinin sistemleri kurması için
uygun bir alan bulmak üzere bağlantılarıyla iletişime geçti. Böylece, Grundfos’un bir
pompa üreticisinden daha fazlası olduğunu kanıtlamıştır.
SONUÇ
Siparişin verilmesinin üzerinden bir hafta geçmeden Waterworks Technologies şirketine
ilk teslimat yapıldı. Grundfos Dubai, ürünleri oldukça kısa bir sürede teslim etmeyi
başardığı gibi sistemlerin kurulumuna hemen başlanmasına izin verecek uygun bir tesis
de sunmuştur.
Len Sukovieff, Grundfos’la yaptığı iş ortaklığından son derece memnun. Dubai
Grundfos’un hızlı hareket etmesi ve yüksek kaliteli ürünleri zamanında teslim
etmesi sayesinde Waterworks Techologies müşterilerine karşı yükümlülüklerini yerine
getirebilmiştir.
Sukovieff: "Bu çalışma, hızlı müdahalenin ve müşteri merkezli olan güçlü ilkelerin şirkete
iyi ve sadık müşteriler kazandırabildiğini göstermektedir.”
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Related Products
DIJITAL DOZLAMA, DME
DME/DMS/DDI dozaj pompaları, kimyasallarla kullanım için
tasarlanmıştır.

CR DIKEY, ÇOK KADEMELI, INLINE SANTRIFÜJ POMPA
Geniş bir dizi uygulamada basınç yükseltme için çok
kademeli pompalar

