AMI Metals

Yönetimimizden Mektup
Havacılık sektöründe otuz yılı aşan
deneyimiyle kendini bu işe adamış
kadromuz, AMI Metals’ı başarı
ile dünyanın lider ham malzeme
sağlayıcısı durumuna getirmiştir.
Sahip olduğumuz birçok
ödül,müşteri ortaklarımızın da
Vizyonumuzu doğruladığını
göstermektedir.

 izyonumuz
V
Toplam kalite ve müşteri hizmetlerinde lider olarak
tanınmak ve havacılık ham malzemesi sektöründe
rakiplerimizin ölçüldüğü standartları oluşturmakdır.
Yüksek standarda sahip müşteri hizmeti, hızlı yanıt
verme, rekabetçi fiyat, yüksek kalite standardı ve
zamanında teslimat kabiliyetlerimiz sayesinde büyümeye
devam eden şirketimiz, bir distribütör olmanın ötesinde
gelişmiştir.
AMI Metals, şirketinizin Türkiye’de bir iş ortağı, Lojistik
Servis Sağlayıcısı ve Tedarik Zinciri Yöneticisi olarak
çalışarak maliyetlerinizi, temin sürelerinizi, stokunuzu
azaltacak ve üretime düzenli bir malzeme akışı
sağlayacaktır.
AMI Metals’in taahhüdü; büyük, küçük ham malzeme
ihtiyaçlarınıza en üst seviyede müşteri hizmeti ve satış
desteği sunmaktır. Havacılık sektöründeki otuz yılı aşkın
tecrübesi ve dünyaya yayılmış tesisleri ile AMI, bir
tedarikçide arayacağınız stok bulundurma tecrübesi
ve finansal istikrara sahiptir.
Ham malzeme ihtiyaçlarınızda bizi tercih ettiğiniz ve
sizinle çalışma fırsatı verdiğiniz için tüm AMI çalışanları
olarak size içtenlikle teşekkür ederiz.
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Havacılık Hizmetleri
• Stok Bulundurma
• Malzeme İşleme
• Lojistik Destek
• Tedarik Zinciri Yönetimi
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Stok ve Zamanında Teslim
AMI Metals havacılık sektörüne alüminyum malzeme
sağlama konusunda sektöründe lider bir kuruluştur.
Levha, saç, çubuk, kare çubuk, profil türü malzemeler
için stokunda bulunan geniş ürün yelpazesi sayesinde
tüm ham malzeme ihtiyaçlarınızı tam zamanında, en iyi
kalitede ve en uygun fiyatlarla sağlar. Yüksek miktarlı
ve standart dışı ölçü taleplerinizde dahi AMI Metals’dan
hızlı ve tam zamanında hizmet alabilirsiniz.
Stratejik olarak konumlanmış tesislerimiz gerçek
ihtiyaçlarınızın eksiksiz ve tam zamanında temin
edilmesinde etkendir.
Üretim işlemlerine artı değer katan ve kaybı azaltan
Tedarik Zinciri Lojistik Hizmetimiz, AMI Metals ’ın
sunduğu kilit hizmetlerden biridir. Havacılık üretim
sektörüne onlarca yıldır verdiğimiz hizmet ve
deneyimle, sizin de toplam maliyetinizi azaltmak
için hazırız.
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Artı Değer Hizmetlerimiz
AMI Metals, tedarik zincirine artı değer katılmasının
müşterilerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli
bir yer tuttuğuna inanmaktadır. Müşteri ihtiyaçlarını
karşılamak üzere birçok hizmet imkanı sunar :
• Hassas kesim
• Boyuna kesim
• PVC uygulamaları
• İlk işlem hassas CNC uygulamaları
• Ölçüye göre kesim
• Şekilli ön kesim
• Yüzey tıraşlama
• Havşa açma
• Diş çekme
• Kütük hazırlama
• Kit hazırlama
• Yerinde teslimat
• Barkod
• Isıl işlem
• USI testi
• Tedarik Zinciri Yönetimi
• Talep Toplama
• Stok Yönetimi
• Tahmin Yönetimi
• Müşteriye Özel Üçüncü Parti Lojistik Destek
• Standart dışı ve biçimsiz malzeme
• Levha ve profil anodlama
Sürekli süreç iyileştirme yolu ile, AMI Metals tedarik
zinciri içindeki gereksiz maliyetleri azaltarak artı değeri
olan hizmetler sağlar.
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Bilişim Sistemleri
Bilişim Yönetim ve Sistem Teknolojileri müşterilerimize
hızlı ve doğru bilgi sağlama konusunda önemli bir yer
tutmaktadır. AMI Metals sistemleri metal endüstrisi
ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış olup çalışanlarımız
ve müşterilerimiz için detaylı ve doğru bilgi vererek
Tedarik Zincirinde tam izlenebilirlik sağlar.
Kalite Prensipleri
:2015 /AS9100/AS9120
Müşterilerimize ISO9001:2015
Havacılık Kalite Standartları ile %100 Kalite sağlamak
konusunda kararlıyız.

SÜREKLİ DEĞİŞEN İŞ DÜNYASINDA,
B İ L İ Ş İ M T E K N O LO J İ L E R İ N E YAT I R I M YA PA R A K
VE MÜŞTERİLERİMİZE ARTI DEĞERİ OLAN
DÜNYA STANDARTL ARINDA HİZMET VEREREK,
LİDERLİĞİMİZİ KORUMAK KONUSUNDA
KARARLIYIZ.
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TOPLAM MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ.
NEREDE OLURSANIZ OLUN.
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Müşteri Hizmetleri
AMI Metals her müşterinin farklı olduğunu bilir
ve onların kendine özgü ihtiyaçlarına odaklanır.
Müşterilerimize tahsis edilmiş, deneyimli
çalışanlarımız en kısa zamanda sorularınızı
cevaplayarak, zamanında teslimat ve ilk seferde
kalite yoluyla en iyi müşteri hizmeti vermek
konusunda kararlıdırlar. Sektördeki bilgi ve
deneyimimizi müşterimizle dünyanın her yerinde
ve her iş sürecinde paylaşarak yardım edebilme
kabiliyetimizle gurur duymaktayız.
Otuz yılı aşkın deneyimimiz, global tesislerimiz ve
mükemmel performansımızla dünya çapındaki
ünümüz yeni ve yenilenen anlaşmalar ve müşteri
ödülleri ile devam etmektedir. Siz de beklentilerinizin
üzerinde hizmet sağlayacak AMI Metals’e
güvenebilirsiniz. Müşteri temsilcimizle hemen
tanışmanızı öneririz.
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A M I M E T A L S 1 9 8 3 ’ ten B E R İ K E N D İ N İ K A N I T L A M I Ş S E K T Ö R L İ D E R İ D İ R .

AMI METALS DÜNYA ÇAPINDA MÜŞTERİ
HİZMETİ, BENZERSİZ MALZEME İŞLEME
YETENEĞİ VE YENİLİKÇİ TEDARİK
ZİNCİRİ ÇÖZÜMLERİ İLE TERCİH EDİLEN
TEDARİKÇİDİR.
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AMI Metals Üstünlüğü
AMI Metals aşağıdaki özellikleriyle ham
malzeme ihtiyaçları için Tedarik Zinciri
Çözümlerinde dünya çapında tercih edilir:
• Sektörünün en büyük havacılık
alüminyum ham malzeme sağlayıcısı
• Sahip olduğu stratejik ve global tesisleri
• Ödüllü müşteri memnuniyeti ve kalitesi
• Tedarik zinciri ve Üçüncü Parti Lojistik
Desteği
• Sektöründe lider ham malzeme işleme
yeteneği
• Arz ve talep konusundaki pazar tecrübesi
ve tedarik zinciri danışmanlığı
• İhtiyaca göre hizmet esnekliği
• Deneyim ve kaynakları
• Sektöründe uzun dönemli istikrar ve
adanmışlığı
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www.amimetals.com

