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1) Kendiniz ve işletmeniz hakkında kısaca bilgi
verebilir misiniz ?

Ben Gökhan Kocakuş. 1985 yılında Afyonkarah�sar'da doğdum. Doğuz
Eylül maden mühend�sl�ğ� bölümünden mezum oldum. Mezun�yet
sonrası Koza Altın maden�nde yeraltında 7 sene mühend�s olarak
çalıştıktan sonra 2020 yılında ayrıldım. F�rmamızı kurarken yurtdışı
tat�ller�m�zden ger� dönüşte eş�m�ze dostumuza magnet alıyorduk ve
bu hed�yel�k ürünler� üretmey� çok �st�yordum. Bu �steğ�m sonucunda
JustMagnet f�rmasını kurdum.
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Daha sonra KOSGEB �ler� derece g�r�ş�mc�l�k programına katıldım.
Sağ olsunlar İzm�r bölge sorumluları Levent bey ve Seyfett�n bey
projem�z� beğend� ve destekled�ler. Y�ne KOSGEB'ten Ün�vers�tel�
çalışan desteğ� alıyoruz. S�gorta desteğ� alıyoruz. Kend�ler� bu
projey� beğenmeselerd� belk� şu anda bu f�rma olmayacaktı.
Kend�ler�ne buradan da tekrar şükranlarımı sunuyorum.

KOSGEB �ler� derece g�r�ş�mc�l�k eğ�t�m�nden UV Baskı mak�nası
aldık ve yurt dışına magnetler üretmeye başladık. Doğu
�ller�m�zdek� Devlet�m�z�n müzeler�ne de �şler yapmaktayız. Fakat
Hedef�m�z her zaman yurt dışı pazarı ve Özell�kle Avrupa pazarıdır.
Neden� �se kültürel ve log�st�k avantajlardır.
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Şuan �ç�n Hollanda ve İsv�çre'n�n 1 numaralı hed�yel�k eşya
toptancılarına Türk malı ürünler satmaktayız. Buzdolabı magnet�,
anahtarlıklar, bardak altlıkları, havlu, çorap, teneke kek kutuları,
açacaklar, Amer�kan serv�sler, der� cüzdanlar, atkı ,bere, kaşkol,
hed�yel�k kartlar vs. g�b� b�r çok üründe �l�şk�ler�m�z gel�şmekted�r.

2020 yılında 300 b�n Euro'ya yakın �hracatımız gerçekleşt�. 2021
yılında Korona sebeb�yle bu rakam aylık bazda 10 b�n Euro
bandında ve her geçen gün de artmaktadır.
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Ş�rket�m�z İtalya'nın 1 numaralı hed�yel�k eşya f�rmasıyla yakın
zamanda t�carete başlayacak. Çek Cumhur�yet�'nden �y� b�r
müşter�m�zle de gelecek ay ürünler�m�z�n sevk� gerçekleşecek.
Fransa'da 2 toptancı �le t�caret�m�z mevcut ve her geçen gün
artmakta. İng�ltere �le de görüşmeler�m�z devam ed�yor.

Aslında daha �y� ve büyük �şler yapab�l�r�z fakat nak�t akışı ve
müşter�ler�m�z�n büyük olması neden�yle kend�ler�ne
yet�şem�yoruz. Çünkü Ç�n devlet� Avrupa'dak� toptancıların %30
peş�n %70 mal loj�st�ğe hazır olduğunda şekl�ndek� ödeme b�ç�m�
b�z� zorluyor.

Fakat ne olursa olsun; B�z Türk malına ve kend�m�ze güven�yoruz.
Em�n olab�l�rs�n�z k� Ç�n'den çok daha yaratıcı ve kal�tel� ürünler
üretmektey�z ve daha �y�ler� �ç�n de Arge yapıyoruz.
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