BASIN BÜLTENİ

Homend’e yeni Genel Müdür

Yenilikçi ürünleri ve şık tasarımlarıyla hayatı kolaylaştıran küçük
ev aletleri üreticisi Homend’in yeni Genel Müdürü Orkun Dizdar
oldu.

Ürettiği akıllı ve enerji tasarruflu küçük ev aletleriyle kısa sürede sektörün genç ve dikkat
çekici oyuncularından biri olan Homend’in yeni Genel Müdürü Orkun Dizdar oldu. Dizdar,
bu görevinden önce Index Grup şirketleri adına her tür stratejik amaçlı proje, satış,
üretici ile müşteri ilişkilerinin organizasyonu ve koordinasyonunu internet üzerinden
gerçekleştiren Net Hizmetleri biriminin yöneticisi olarak görev yapıyordu.
İstanbul Erkek Lisesi’nden 1989 yılında mezun olan Orkun Dizdar, İstanbul Teknik
Üniversitesi’nde Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği eğitimi aldı. 1995 yılında İstanbul
Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden Uluslararası Yönetim Sertifikası alan Dizdar; Arena,
K.V.K., Index Grup, Office1Superstore gibi firmalarda üst düzey yöneticilik ve genel
müdürlük, Boğaziçi Bilgisayar'da Genel Müdür Yardımcısı pozisyonlarında bulundu. Son
olarak Index Grup’ta Stratejik Net Hizmetler Direktörlüğü yapan Dizdar, İngilizce ve
Almanca biliyor.
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Homend hakkında
Homend, hayatını daha iyi yaşamak isteyen herkes için ürün ve hizmetler geliştiren, sıra dışı bir elektrikli ev aletleri markasıdır.
Beğenilen, özenilen, tavsiye edilen, güvenilir ve tüketici odaklı bir marka olmayı kendine misyon edinen Homend, 2009 yılı
Haziran ayında kuruldu. Kuruluşundan sonra on beş ay süren Ar-Ge çalışmaları, altı fikir, yedi endüstriyel tasarım ve elli iki
marka patent başvurusu olarak meyve verdi. Otuz üç farklı ürünle 2010 yılının eylül ayında ilk lansmanını yapan Homend,
üretiminde sağlıklı malzemeler kullanılan, düşük enerji harcayan doğa dostu ürünler geliştirmeye öncelik vermektedir. Homend
markalı 100’den fazla ürün arasında cam pişirme yüzeyli elektrikli ızgara, konuşan çay makinesi, porselen gövdeli su ısıtıcısı,
akıllı hız teknolojisine sahip mutfak robotu, TUV Rheinland onaylı A enerji sınıfı özelliklerine sahip ütü, hem torbalı hem torbasız
kullanılabilen elektrikli süpürge ve elektrikli şarap açacağı gibi ürünler yer alır. Pek çok yenilikçi özelliğiyle hayatı kolaylaştıran
akıllı, sağlıklı ve tasarruflu Homend ürünleri, 650’den fazla satış noktasının raflarında, 7 gün 24 saat hizmet veren canlı destek
hattının gücüyle satışa sunulmaktadır. Tüketicisinden fiş, fatura ya da garanti kartı beyan ya da saklama zorunluluğu istemeden,
arızalı ürünü müşterisinin evinden alarak tamir eden ve yine evine teslim eden Homend, kargoda geçen süreler hariç, 48 saat
içinde arızalı ürün sürecini tamamlamayı taahhüt eder. 2013 yılında Homend, tüm dünyada en prestijli tasarım yarışmalarından
biri olarak anılan Red Dot Design Award’da (Almanya), Royaltea 1701 çay makinesi ile Red Dot Winner Ödülü, Pottoman 1803

Kahve Makinesi ve Functionall 2802 Mutfak Robotu ile Red Dot Honourable Mention ödüllerine layık görüldü. "Design Turkey
Endüstriyel Tasarım Ödülleri"nde 1701 Royaltea Konuşan Çay makinesi “Üstün Tasarım” ödülünü, 1708 Royaltea paslanmaz
çelik Konuşan Çay Makinesi, 1802 Pottoman Paslanmaz Çelik Kahve Makinesi, 1803 Pottoman Plastik Kahve Makinesi ve 2802
Functionall Çok Amaçlı Mutfak Robotu ise “İyi Tasarım” ödülünü aldı. Bir dünya markası olma vizyonu ile çalışmalarına devam
eden Homend hakkında daha detaylı bilgi için www.homend.com adresine başvurulabilir.

