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Egemen Inc. is the oldest company of Egemen Group. 
Egemen Inc was founded in 1994 in İzmir. Egemen is 
based on dynamic, flexible, and proactive management 
strategies, with these strategies company has achieved a 
significant growth with the establishment of production, 
import and export volume. In 2000’s , parallel with 
changing and evolving world economy Egemen Group, 
opened manufactory for Vacuum Storage Bag production 
in 2004. With this product has achieved great momentum 
in growth.

Egemen Şirketler Grubunun en köklü firması olan 
Egemen A.Ş. 1994 Yılında İzmir’de kurulmuştur. 
Egemen dinamik, esnek ve proaktif stratejilere dayanan 
yönetim modelinin bir sonucu olarak son yıllarda önemli 
bir büyüme kaydetmiştir. Bu büyüme ile hem ülke 
ekonomisine katkıda bulunmuş hem de yeni istihdamlar 
oluşturmuştur.2000’li yıllar ile değişen ve gelişen dünya 
ekonomileriyle paralel olarak, Egemen A.Ş. büyük hacimli 
tekstil ürünlerinin küçük hacimlerle muhafaza edilmesi 
fikrini yani vakumlu poşeti keşfetmiş ve bununla beraber 
büyümede büyük bir ivme yakalamıştır.



OUR VISION 
Mastering principles of developing life facilitating creative designs and making a difference to the 
world. 

OUR MISSION 
For ones, who desire to create a difference in their solutions, we convert with our qualified team, 
having adapted universal values, eco-system friendly designs into innovative products using 
advanced technologies, and offer saving to lives. 

OUR BASIC VALUES 
Our customers are our business partners; we provide them quality and make trust sustainable. 
We work adapting universal values with team spirit, high sense of belongingness, quick and 
qualified, always smiling faces, producing with high spirits, paying importance to its personal 
development and solution focused. 
We adopt a management understanding, which values its employees training and motivation, 
being fair, transparent and respecting different ideas, open to communication and criticism, 
self-consistent, innovative, effort respecting, approaching all stakeholders as business partners. 
Paying attention to R&D with an analytic and systematic perspective we use advanced technology, 
push our limits, and owing to our qualified personnel we do not adapt hard working, but smart 
working. 
Starting with ourselves, in order to plant in the society and world we live the utilization of 
nature-friendly the importance of using nature friendly products and the benefits ensured thereby, 
and to leave the future generation a more viable world, social responsibility projects are of high 
importance to us. 

VİZYONUMUZ 
Yaşamı kolaylaştıran yaratıcı tasarımlar geliştiren ve dünyayı değiştiren ilklere EGEMEN olmak.

MİSYONUMUZ 
Çözümlerinde fark yaratmak isteyenlere, evrensel değerleri benimseyen yetkin ekibimiz  ile eko 
sistemi önemseyen tasarımları ileri teknolojiyi kullanarak inovatif ürünlere dönüştürüyor ve  
hayatlara tasarruf sunuyoruz.

TEMEL DEĞERLERİMİZ 
Müşterilerimiz bizim iş ortağımızdır, onlara kaliteyi ve güveni sürdürülebilir kılarız.
Evrensel değerleri benimsemiş, takım ruhuna sahip, aidiyeti yüksek, çevik, yetkin, yüzü her daim 
gülen, keyifle üreten, kişisel gelişimini önemseyen çözüm odaklı çalışanlarız.
Çalışanların eğitimine ve motivasyonuna değer veren, adil, şeffaf, farklı fikirlere saygı duyan, 
iletişime ve eleştiriye açık, istikrarlı, yenilikçi, emeğe saygılı, tüm paydaşlarına iş ortağı mantığı ile 
yaklaşan, biz yönetim anlayışı ile çalışırız. 
Analitik ve sistematik bakış açısı ile ar-geye önem vererek ileri teknolojiyi kullanır, sınırlarımızı 
zorlarız, yetişmiş personelimiz sayesinde çok çalışmayı değil akıllı çalışmayı benimseriz.
Kendimizden başlayarak, yaşadığımız topluma ve dünyaya, doğaya dost ürün kullanımının ve 
sağladığı tasarrufun önemini aşılamak ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak 
için sosyal sorumluluk projelerine önem veririz.
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