Jokey Grubu
1968’den Bu Yana Yenilikçi

1.800

Çalışan

15

üretim tesisi 12 farklı ülkede

90

satış yapılan ülke

Jokey Grubu
Bir Uluslararası Aile Şirketi.

Büyüme ve İnovasyonda
50 yıl

»Jokey« adı 50 yıla yakın bir süredir, plastik enjeksiyon

Jokey, 1968 yılında Bergisches Land’da küçük bir atölye
olarak kurulmuştur. Kati müşteri odaklılığı, yüksek kalitede
ve girişimci vizyonu kısa sürede sürdürülebilir büyümeyi
sağlamıştır. Günümüzde Jokey Grubu ambalaj endüstrisinin
uluslararası pazar lideridir.

ambalajlardaki üstün uzmanlığın ve müşteri odaklı hizmetin en gözde temsilcisi olmuştur. Jokey Grubu dünya
çapında plastik ambalaj alanında lider üreticilerden
biridir. Wipperfürth’de yerleşik olan şirket Kemmerich
ailesinin ikinci ve üçüncü kuşağı tarafından yönetilmektedir. Jokey Grubu 12 ülkede 15‘in üzerinde tesise
sahip olup, 90 ‘ın üzerinde ülkede müşterilerine hizmet
sunmaktadır. Jokey, 2016 yılında 1800 Jokey çalışanı
ile yaklaşık 430 milyon Euro’luk satış cirosu gerçekleştirmiştir.

Neredeyse 50 yıldır ürün yeniliklerimiz ambalaj endüstrisinin
standartlarını belirlemektedir. Müşterimiz olarak daima en
yeni üretim ve dekorasyon seçeneklerinden yararlanabilirsiniz.
Ağ tabanlı, akıllı veya interaktif çözümler olsun, size yarının ve
günümüzün ambalaj çözümlerini sunabiliyoruz.

Çok Güçlü
Plastik Ambalaj Uzmanlığı
Jokey Packaging
Tüm ihtiyaçlarınız İçin En Uygun Seçenekler

Jokey Technics
Kaliteden Ödün Vermeyen Plastik Parça Bileşenleri

Jokey, gıda ve gıda dışı ürünler için kapaklı kova, kase ve kutulara yönelik kapsamlı bir ürün gamı sayesinde tüm kullanım
amaçları için uyum ve kullanım kolaylığı sunmaktadır. Jokey Individual programımız, en son dekorasyon seçenekleri ile satış
noktasında ürününüzü en ilgi çekici hale getirme garantisi sunmaktadır. Farklı sektörlere özel çözümleri ve geniş aksesuar
dizisi en farklı kullanım amaçlarına hizmet etmektedir. Kendi
ihtiyaçlarınıza ve firmanıza özel bir ambalaj isteğiniz olduğunda,
özel kalıp ambalajınızı tasarlayabiliyor, gerçekleştirebiliyor ve
pazara hazır hale getirebiliyoruz.

Jokey Teknik, otomobil, elektronik ve tüketici malları endüstrisine yönelik olarak hassas plastik parçalar üretmektedir.
Müşterilerimiz birinci sınıf teknik seviyede- kalıp üretiminden
enjeksiyon ambalaja, dekorasyona ve tüm bileşenlerin montajına kadar belirgin bir üretim derinliğinden yararlanmaktadır.
Jokey Spa
Kişisel Sağlık için Marka Çeşitliliği
Jokey Spa, her banyoyu sağlıklı hale dönüştüren, modern
tasarıma ve sofistike işlevselliğe sahip banyo mobilyaları imal
etmektedir. Ürün gamı, Imagolux ve Sieper markalı aynalı
dolapları, aynaları, banyo mobilyalarını, aydınlatmaları, buhar
banyolarını ve kızılötesi kabinleri içerir.

Dünyanın Her Yerinde
Yanı Başınızda
Jokey Plastik Wipperfürth
51688 Wipperfürth
Almanya

Jokey Werkzeugbau
51789 Lindlar
Almanya

Jokey Plastik Beograd
RS-22330 Nova Pazova
Sırbistan

Jokey Plastik Uljanowsk
432072 Uljanowsk
Rusya Federasyonu

Jokey Fähnrichstüttem
51688 Wipperfürth
Almanya

Jokey France
62113 Labourse
Fransa

Jokey Plastik Istanbul
41455 Dilovasi / Kocaeli
Türkiye

Jokey Plastik Sohland
02689 Sohland
Almanya

Jokey Spain
30500 Molina de Segura
Murcia, Ispanya

Jokey Egypt
46 Badr City
Kahire / Mısır

Jokey Plastics
North America
Goderich N7A 3X8
Ontario / Kanada

Jokey Plastik
Gummersbach
51645 Gummersbach
Almanya

Jokey Plastik Blachownia
47-225 Kedzierzyn-Kozle
Polonya

Joktal
31140 Oued-Tlélat Oran
Cezayir

Jokey Plastik Praha
25087 Mochov
Çek Cumhuriyeti

Jokey Plastik Mogilew
212030 Mogilew
Belarus

Felsefemiz
Yaşam Kalitesi Sunuyoruz

Çalışan Kültürümüz
Çeşitliliğimiz Bizi Güçlü Kılar
Uluslararası Jokey ailesi farklı ülkelerden ve kültürlerden
insanları bir araya getirmektedir. Takdir ve hoşgörü uygulaması her çalışanımızın kendini geliştirmesini mümkün kılan
bir ortam sağlamaktadır. Fabrikalarımızda düşük seviyedeki
personel değişimi, dinamizm ve mükemmel deneyim zenginliğiyle, her yaş kesiminden oluşan çalışanlarımız için, beraberce en iyi çözümün bulunabildiği bir ortam yaratmaktadır.
Sürdürülebilirlik
Yaşadığımız Dünyaya Yönelik En Önemli Sorumluluğumuz
Jokey’de sürdürülebilirlik ekoloji, ekonomi alanlarını ve sosyal
konuları kapsamaktadır. Üretim işlemlerimizde kaynakların
verimliliğini iyileştirmek için sürekli olarak çalışmaktayız.
Müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz açısından geleceğe odaklı
bir ortak, çalışanlarımız açısından ise güvenilir ve ideal bir
işvereniz.

Yönetim
Süreklilik Garantili

Değerlerimiz
En Yüksek Standartlar. Her yerde varız

Herbert Kemmerich (İcra Kurulu Başkanı) ve Ralf
Kemmerich (Operasyon Direktörü), aile şirketinin
başındaki ikinci ve üçüncü nesil yönetim kurulu
üyelerimizdendir. Bununla birlikte, yönetimde yer
alma sürecine kadar, uzun yıllar görev yapmış
çalışanlarımızdan olan, Peter Dörmbach (Mali İşler
Müdürü) ve Christof Kölschbach (Satıştan sorumlu
Genel Müdür) tarafından desteklenmektedirler.

Jokey’de benzersiz üretim derinliği, hızlı üretim süreçleri ve
hızlı koordinasyon süreçlerine şahit olacaksınız. Büyük veya
küçük sipariş hacimleri dahil, dolum tesisinde kuruluma
kadar olan her süreçte, ambalajla ilgili danışmanınız olarak
sizlerin yanınızdayız.
Jokey Grubu sağlam, sürdürülebilir büyümeye dayalıdır. Sizinle ve sizin için yeni pazarlar geliştirmekteyiz. Yerel kültürleri
anlıyor ve bunlara adapte olmak üzere esnek karar alabiliyor
ve sizlerle olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Dünya
çapında 15 yerleşkede, uluslararası en yüksek standartlara
göre, »Alman Malı« etiketine uygun kalitede ürünler üretiyoruz.
Jokey’de Endüstri 4.0 devrimi, buna uygun makineleştirilmiş
üretim tesisimizde başarılı şekilde gerçekleştirilmiştir.
Müşteri odaklılığımız, bilgi birikimimiz ve üretim kapasitemiz
heyecan ve tutku ile birlikte yenilikçi ve kaliteli çözümlerin
sunulmasında bizi küresel ortağınız haline getirmiştir.
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