DEĞİŞMEYEN LEZZETİYLE

istikrarlı
DEĞİŞİMİN YENİ YÜZÜ
Firmamız 1952 yılında Hacı Mehmet SALUR tarafından
kurulmuş olup daha sonraki yıllarda oğulları; Murat SALUR,
Hasan SALUR, Ahmet SALUR ve Süleyman SALUR
tarafından sürekli geliştirme ve değişime tabi tutulmuş, bunun
sonucu olarak kurumsal kimliğine kavuşmuş bir aile şirketidir.
Firmamız gıda sektöründe hizmet vermekte olup ana üretim
konusu helva, tahin, reçel, ve susam olarak belirlenmiştir.
Firmamız rakiplerine nazaran ürün kalitesinde yıllarca
‘‘değişmeyen doğal lezzet’’ in ağız tadında hep aynı şekilde
kalması için çalışmıştır ve çalışmaktadır. Gıda mühendisleri
eşliğinde yapılan AR-GE çalışmalarıyla ürün çeşidimize
sürekli yeni tatlar katma çabası içerisinde bulunmaktayız.
Kurulduğu günden bu yana aralıksız üretimine devam
eden firmamız bünyesinde 17 kişi çalıştırmakta olup bölge
ve ülke ekonomisine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Ürünlerimizin satış ve dağıtımında ülkemizin her yerine
ulaşılması hedeflenmiş ve bu hedefe başarıyla ulaşılmıştır.
Üretim faaliyetlerimizi 3000 m2 kapalı alandaki fabrikamızda
gerçekleştirmekte olup teknolojimizi sürekli geliştirerek Cr-Ni
kazanlarda en hijyenik şekilde üretim yapmaktayız. Firmamız
ürün kalitesini ISO 9001 ve HACCP kalite belgeleriyle tescil
etmiştir.
Sektördeki hedeflerimizi şimdiye kadar başarıyla
gerçekleştirmiş olup ileriki hedeflerimizi gerçekleştirmek
içinde aynı azim ve kararlılığı göstermekteyiz. Değişen
ve gelişen Konya ve dünya pazarında ‘‘Değişmenin yeni
yüzü’’ olma yolundaki çabamıza öncü kuruluş olarak devam
etmekteyiz.

The reason why our company was made by Hacı Mehmet
SALUR in 1952 is the next option son; It is for a family that
has been subjected to continuous development and change
by Murat SALUR, Hasan SALUR, Ahmet SALUR and
Süleyman SALUR and as a result of which it has gained its
corporate identity.
Our company is in the sector as halva, tahini, jam and
sesame. Our company has worked and works to keep the
taste of “natural taste” unchanged in the product quality
for years compared to its competitors. We are constantly
striving to add new flavors to our product range through
R&D studies. It employs 17 people and will aim to be for
the regional and national economy. It is aimed to reach
every part of our country in the sales and distribution of
our products and it has been achieved according to this
target. We carry out our production activities in a factory
of 3000 m2 closed area and we develop our technology
continuously and produce in the most hygienic way in
Cr-Ni boilers. Our company product certificate has been
registered with ISO 9001 and HACCP quality certificates.
We have achieved our goals in the industry so far and we
show the same determination and determination to use our
future goals. Changing and photographs We continue our
efforts to become “the new face of change” in Konya and
the world market, as a pioneering organization.
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LOKUM TURKISH DELIGHT
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EN LEZZETLİ ÜRÜNLER İÇİN

kaliteli içerik
SALUR FARKI

salur@salur.com.tr - www.salur.com.tr
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Tel
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