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Büro mobilyaları üreticileri iyimser öngörülere 
sahip 
 
Başlıca konular: Mobilite, ses ve aydınlatma 

 

İstikrarlı geçen yılın ardından sektör memnun. Ancak iç ticarette farklı 

bir yaklaşım sergilemek gerekiyor. Kağıt, büro malzemeleri ve kırtasiye 

alanındaki büro mobilyaları satışında kesin olmayan sonuçlara göre 

%2,5 gibi hafif düşüşler gözlemlense de, büro planlama ve 

danışmanlık sektörünün yanı sıra büro mobilyaları sektörü, 2016 

yılındaki son Orgatec'ten bu yana verimli bir dönem geçirerek 2017'yi 

%2 gibi ciro artışı ile tamamladı. 

Alman Büro ve Kırtasiyeciler Meslek Odası HBS'ye bağlı üreticiler 

2018 yılı için de iyimser öngörülere sahip. Ancak sektör dış ticari 

etkenlere hassas tepkiler verdiği için coşkuya kapılmamak gerekiyor. 

Yoğun talebin temelini oluşturan genel olumlu konjonktür, iş 

dünyasının yeniden tasarlanmasına pozitif katkı sağlıyor. Yeni çalışan 

kazanma yarışında sağlığın ön planda tutulduğu modern çalışma 

ortamı tasarımı, temel bir kriter haline geldi. Cazip çalışma ortamları, 

çalışanlar arasındaki bağı güçlendirerek motivasyonu artırıyor. Artık iş 

yeri tercihinde sadece finansal teşvikler değil, esnek çalışma saatleri, 

hoş bir çalışma ortamı ve esnek yapısal bağlantılar da önemli rol 

oynuyor. Büro mobilyaları üreticilerinin de tüm bunları hesaba katması 

gerekiyor.  

Ben neredeysem ofisim oradadır 

Home Office ve özellikle Mobile Office trendi artarak devam ediyor. 

Daha iyi bir iş-yaşam dengesi oluşturmak bakımından esnek çalışma 

saatleri, sürekli değişen bir çalışma ortamının yanı sıra modern ve 

inovatif iş dünyası konseptlerine uygun bir çalışma kültürü gerektiriyor. 

Bu bakımdan mobil çalışmayı ofisteki çalışma ile birleştirmek önem arz 

ediyor. "Siz neredeyseniz ofis de oradadır" prensibine dayanan esnek 

çalışma formlarına yönelik artan trend, yatırımların "ofise uygun" hale 

getirilen yaşam alanlarına kaymasına neden oluyor.  

 

Sakin ortamda konsantrasyonum artıyor  

Sektörü yakından ilgilendiren bir diğer önemli husus da iş yerindeki 

sesler. Gürültü haricindeki ufak tefek dış sesler de iş yerinde 

konsantrasyonu ciddi oranda etkileyerek verimin düşmesine neden 
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oluyor. Bu noktada sektör, karmaşık danışmanlık ve planlama 

araçlarının yardımıyla sesi absorbe eden yüzeyler ve mobilyalar 

tasarlayarak optimum çözümler sunuyor. 

İş yerim doğru aydınlatılmalı 

Masa başındaki işlerde evraklar, klavye ve ekran arasında onbinlerce 

kez gidip gelen göz, olağanüstü bir etkiye maruz kalıyor. Bu 

performans, ancak iş yeri doğru aydınlatmaya sahip olduğu takdirde 

sürdürülebilir. İş yerinin ergonomik şekilde aydınlatılması, çalışma 

yüzeylerinin yeterli parlaklıkta olmasını sağlayarak çalışanların 

biyoritmine adapte edilmesini kolaylaştırıyor. Bu nedenle çalışanların 

konforunu ve dolayısıyla şirketin başarısını artırmak için, aydınlatma 

konseptlerine her geçen gün daha fazla yatırım yapılıyor. 

Kaliteli danışmanlık ve eğitim 

Kaliteli müşteri danışmanlığının gereklilikleri söz konusu olduğunda 

HBS, bünyesindeki üye şirketlerin donanımından kuşku duymuyor. 

Sektördeki meslek odaları, eğitim konusunda sıkı bir işbirliği içinde. 

Büro ve mobilyalar konusunda ekstra yeterlilik odaklı eğitimler veren 

ve Köln'de yer alan Fachschule des Möbelhandels, eğitim konusunda 

öteden beri HBS ile birlikte çalışıyor. Ayrıca bu okul, Alman Büro ve İş 

Dünyası Meslek Odaları Birliği iba tarafından başlatılan Quality Office 

sertifikasını veren kurumlar arasında yer alıyor. İhalelerde artık kalite 

kriteri olarak talep edilen bu sertifika, 2006 yılından bu yana büro 

mobilyalarında kaliteyi simgeliyor. HBS 2011'den bu yana danışmanlar 

(Consultant) ve şirketler (Certified) için yeni kalite kriterlerine ağırlık 

veriyor. Danışman personellerin yeterlilik koşulları söz konusu 

olduğunda, kapsamlı danışmanlık hizmeti ağırlıklı olarak satıcı 

firmaların alanına girdiği için satıcı ve üretici firmalar birlikte hareket 

ediyor. 

ORGATEC yeni ve dinamik yaklaşımlar getiriyor 

23 - 27.10.2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan Büro Mobilyaları 

Fuarı, her ölçekteki bürolar için çözümler üretmeye çalışan tüm büro 

ekipmanı üreticilerini Köln'de bir araya getirecek. Fuarda müşterilerin 

kendi tedarikçileri ile buluşacak olmasının yanı sıra, sektörün 

uzmanları ergonomi, çalışma formları, tasarım gibi alanlardaki trendleri 

görüşecek ve büro mobilyaları sektöründeki teknolojik, sosyal ve 

kültürel dönüşümü ele alacak. Ses, aydınlatma; zemin, tavan ve duvar 

tasarımı gibi konularda sunulacak çözümler de şüphesiz ki başlıca 

temalardan biri olacak.  

Alman Büro ve Kırtasiyeciler Meslek Odası HBS, 7.1 numaralı salonun 

hemen girişindeki B 071 standında yerini alacak. Thomas Grothkopp 

ve André F. Kunz doğrudan bilgi alışverişi için standda görev alacak. 

Fotoğraflar ve diğer dokümanları indirmek için: www.wohnenundbuero.de 

Alman Büro ve Kırtasiyeciler Meslek Odası HBS, Almanya'daki büro ekipmanı 

üreticilerinin mesleki ve sektörel çıkarlarını temsil eden kurumdur. Derneğin temsil 

ettiği şirket sayısı 2.200'dür.  



3 
 

HBS, başında Berlin ve Brüksel'deki ofisleriyle Handelsverbansd Deutschland 

(Almanya Ticaretçiler Derneği - HDE)'nin bulunduğu Einzelhandelsorganisation'a 

(Perakendeciler Örgütü) dahildir. HBS'nin üyeleri Einzelhandelsorganisation'un eyalet 

dernekleri ve buralarda organize olmuş ofis ekonomisi ticaretçilerinin yanı sıra 

toptancılardır. 

 


