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HAKKIMIZDA

1979 yılında kurulmuş olan kaplan plastik, kurulduğu günden beri izlemiş olduğu 
yenilikçi, sürdürülebilir ve hep daha iyisini üretme politikası sayesinde Türkiye’nin 
en büyük plastik ambalaj firmalarından biri haline gelmiştir. Bugün Kaplan plastik 
olarak müşterilerimize sunduğumuz süreklilik gösteren, yüksek kalitede ürün ve 
servisimiz sayesinde ambalaj sektöründe en güvenilir ve güçlü firmalardan biri 
olmaktan büyük kıvanç duymaktayız.

Profesyonel, pozitif, genç ve dinamik takım arkadaşlarımızla güçlükleri kolayca 
aşarak çeşitli Avrupa ülkeleri ve tüm Türkiye’de, verdiğimiz hizmetle müşteri 
memnuniyetini en üst seviyede sağlıyoruz.

Her geçen gün değişen müşteri ihtiyaçlarının getirdiği rekabet koşullarını yakal-
amak ve müşteri ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek amacıyla yapılan tüm 
çalışmalar Kalite Yönetim Sistemimiz kapsamında yürütülmektedir.

Kaplan plastik sadece pazar ihtiyaçlarını karşılayan bir firma değil, üretmekte 
olduğu doğa dostu ürünler ile de sektöre ve çevreye katkı sağlayan çevre dostu bir 
kuruluştur.

Sahip olduğu yenilikçi kültürüyle farklılık yaratan kaplan plastik; nitelikli insan 
kaynağı, geniş satış ağı, yüksek ürün kalitesi, sağlam temeller üzerine kurulmuş 
bilgi sistemleri ve güçlü yapısıyla sektöründe bugün önemli pozisyonunu 
korumaktadır.
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MİSYON

Müşteri odaklı çalışma ve üretim yapıp bunları üretim tecrübemiz ile 
birleştirmek ve her zaman müşterilerimize hızlı ve kaliteli hizmetler sunmaktır.

VİZYON

İçinde bulunduğumuz zorlu rekabet yarışında hızı, kalitesi ve üretim gücüyle 
ulusal/uluslararası müşterilerimiz için akla ilk gelen marka olmak.

KALİTE

Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak “Kaliteli Ürünler Üretmek” 
kuruluşumuzun daima ana politikası olmuştur. Kalite yönetimimiz; tek pazara 
dönüşen dünyada müşterilerimizin beklentilerini karşılamak için gerekli yatırım, 
koordinasyon ve destek programları ile kalite yönetim sisteminin 
gerekliliklerinin tam olarak gerçekleştirilmesi ve etkinliğinin sürekli 
geliştirilmesi esasına dayanmaktadır. ISO 9001, Kalite Yönetim sistemleri ile 
KAPLAN PLASTİK ürünlerinin müşteri taleplerine, ulusal ve uluslararası 
standartlara ve yasalara uygun olarak üretilmesini güvence altına alır.
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ÜRETİM
Kaplan Plastik’ te temel ilke kaliteli üretimdir. Hedefimiz sıfır hata ile çalışmak, en iyi en 
kaliteli ürünleri en kısa süre içerisinde üretmektir. Üretim son derece dikkat ve özen ile 
gerçekleştirilir. Üretim departmanlarımızda amaç her bir makineden en yüksek verimlil-
iği almaktır. Sağladığımız kaliteli üretim ile Kaplan Plastik bugün sektöründe önemli bir 
yere sahiptir.

PAZARLAMA
Maksimum kalite anlayışımız ve makul seviye fiyat politikamız ile en kaliteli ürünleri 
memnuniyetiniz dâhilinde kullanımınıza sunmaktır.

SATIŞ
Pazarlama, ürün yönetimi, marka yönetimi, memnuniyet iletişimi, dijital pazarlama ve iş 
dünyası konularına odaklı bilgi kaynağı.

HAMMADDE
Mutlak kalite anlayışımız ve maksimum verimli ürünler üretebilmek amacı ile   
ürünlerin-izi en kaliteli ve teknik olarak en doğru hammadde formülasyonlarından 
seçerek üretmekteyiz.

TASARIM
Grafik tasarım departmanımız, yine mutlak memnuniyetiniz için siz beğenene kadar 
isteklerinizi yerine getirmek için çalışmaktadırlar. Grafik çalışmalarınızın düzenlenmesi 
ve profesyonel taslaklarınızın oluşması için özel itina göstermektedirler.

AR-GE
Ar-Ge firmamız için en öncelikli konular arasında yer alır. Firmamızın en temel değer-
lerinden biri olan yenilikçi olma anlayışı çerçevesinde değişen, gelişen ve yenilenen 
teknolojileri öncelikli olarak bünyemize katmak gayretindeyiz. Nitelikli ve kaliteli 
ürünler üretmek amacımı ile sürekli olarak dünya standartları te-knolojileri yakından 
takip etmekteyiz.
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Kaplan plastik’te ürün yelpazesi oldukça geniş olup başlıca ürünlerimiz;  ve benzeri Atlet 
Poşetler, Yumuşak Saplı Poşetler, Takviyeli Poşetler, Eczane Poşetleri, Hediyelik Eşya 
Poşetleri,  Pelinsu El geçme Poşetler, Pelinsu Blok Poşetler, Pelinsu Şarküteri Poşetleri, 
Kolili Atlet Poşetler, Resimli Takviyeli Poşetler, Hamburger Pideburger Poşetleri, Hdpe 
Plast Kağıt Poşetler, Defnematik Manav Poşetleri gibi ambalaj ürünleridir.
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