




1966 yılında, Karaköy’de porselen kalıp üreten 
küçük bir atölyede başladı yolculuğumuz. 
1982’de  Ümraniye’de ilk anahtar priz ve elektrik 
aksesuarları imalatımızı yaptık ve 1995’te halen 
üretimimizin devam ettiği Samandıra’daki 
endüstriyel tesisimize geçtik ve yıllar boyu 
biriktirdiğimiz deneyimlerimizle  Türkiye’nin 
sektöründe öncü şirketlerinden biri olduk. Ama 
her şeyden önemlisi, kocaman bir aile olduk. 
Ülkemizin lokomotif sektörü inşaat sektöründe 
elektrik tesisatı ürünleri olan elektrik anahtar 
priz serileri, grup priz, otomatik sigortalar, 
kompakt şalterler, kaçak akım röleleri, sigorta 
kutuları ve aksesuarlarını,  iş ortaklarımız 
aracılığı ile hem ülkemizin hem de dünyanın dört 
bir köşesine ulaştırıyoruz. 

HAKKIMIZDA

Yılların deneyimini, hep daha iyisini 
üretmek için kullandık. Teknolojik 
gelişmeleri ve trendleri yakından takip 
ettik. Bugün Günsan Ailesi olarak, her 
ihtiyaca uygun elektrik anahtar ve 
prizlerini üretiyoruz. Zirveye sağlam 
adımlarla ilerliyoruz.



VİZYONUMUZ



VİZYONUMUZ Ailelerin yaşamlarına kolaylık ve konfor 
getirecek yeni teknoloji ve trendleri içeren 
yenilikçi ürünler geliştirerek yurdumuzda 
sektöründe lider marka olmak, dünya 
pazarlarından aldığımız payı istikrarlı 
biçimde artırmak.



MİSYONUMUZ



MİSYONUMUZ Her ihtiyaca uygun, yüksek kaliteli ve yenilikçi 
elektrik anahtarı ve prizlerini ulaşılabilir kılarak, 
ailelerin günlük hayatlarını kolaylaştırmak.

Bizi büyük bir aile yapan marka değerlerimizi 
korumak. 

Marka değerlerimiz doğrultusunda, kurumsal 
sosyal sorumluluk bilincimizle daha iyi bir 
toplum için çalışmak. 



DEĞERLERİMİZ



DEĞERLERİMİZ

Günsan Ailesi mütevazidir. 
Biz Türkiye’nin markası 
olarak doğduk. Her zaman 
insanların kendine yakın 
bulduğu bir marka olduk. 
Ürünlerimizi ulaşılabilir 
fiyatlara sunuyoruz. Aynı 
zamanda da en iyi tasarım, 
malzeme ve teknolojiyi 
kullanıyoruz.

Günsan Ailesi samimidir. 
Günsan olarak müşterilerimiz 
ve çalışanlarımız ile yakın 
ilişkiler kuruyoruz. Çünkü 
Günsan, bir aile gibidir. Bu 
ailede herkes ihtiyacını dile 
getirebilir. Herkes sorularına 
yanıt alabilir.





DEĞERLERİMİZ

Günsan’da herkes ailenin bir 
parçasıdır.
Biz, tüm çalışanlarımız ve iş 
ortaklarımızla bir aile gibi 
büyüdük. Kurulduğumuz tarihten 
bu yana herkese saygı duyarak 
çalıştık. Sahip olduğumuz aile 
değerlerini korumaya devam ettik 
ve edeceğiz.

Günsan ailesi hem atik hem de 
istikrarlıdır. 
Biz her zaman, herkesin farklı 
ihtiyaçlarını göz önünde 
bulundurarak en iyi çözümü 
bulmaya çalısıyoruz. Biz geçmişte 
buradaydık, bugün buradayız ve 
gelecekte burada olacağız. 



AİLEM İÇİN ÇALIŞAN. GÜNSAN.



Günümüzde elektrik anahtarları ve prizler, sadece işleviyle 
öne çıkmıyor. Artık bu ürünler; kalitesi ve tasarımıyla da 
mekânların bir parçası.

Günsan olarak ürünlerimizde en kaliteli malzemeleri 
kullanıyoruz. Tasarımlarımızın her zevke uygun olmasına özen 
gösteriyoruz. Bu nedenle, sektörün en çok tercih edilen 
markalarından biriyiz.

Tecrübemizi günümüzün teknoloji ve sistemleri ile 
birleştiriyoruz. Türkiye’nin köklü firmalarından biri olarak, 
hayatı kolaylaştıran çözümler getiriyoruz.

Müşterilerimiz ve çalışanlarımızla samimi ticari ilişkiler 
kuruyoruz. İstikrarlı büyümenin, samimiyet ile sağlanacağına 
inanıyoruz. Her ihtiyaca uygunürünler tasarlıyoruz. Böylece; 
ailemizi daha da genişletmeyi hedefliyoruz.



ALT MARKALARIMIZ





Kim İçin Üretiyoruz?

Öncelikli Satış 
Kanallarımız

Farklılaşma 
Noktamız

Dünyadaki trendleri takip eden, doğallık tutkunu, 
yaşadığı ortamda kendini yansıtmayı seven ve 
farklılık arayan aileler için…

Bayiler
Elektrikçiler
Toplu konut, otel, ofis projeleri
Müteahhitler

Mimarlar
Yapı Marketler
E-ticaret

Yeni üretim süreci sayesinde, doğadaki gerçek malzemelerin   
ince kesitler halinde kullanılması
Lüksü, herkesin ulaşabileceği bir noktaya getirebilmek
500+ malzeme alternatifi
Özeli malzemesi veya kendi tasarımıyla kişiselleştirilme imkanı
Modern yuvarlak hatlar, ince tasarım ve düz yüzey
Radius Design mobil ve web uygulamaları sayesinde, son 
kullanıcıya kendi hayalini gerçekleştirme imkânı



Kim İçin Üretiyoruz?

Öncelikli Satış 
Kanallarımız

Farklılaşma 
Noktamız

Geleneksel evler, geniş aileler için.

Bayilerimiz
Elektrikçiler
Toplu Konut Projeleri

Ekonomik
Marka bilinirliği
Yoğun talep



Kim İçin Üretiyoruz?

Öncelikli Satış 
Kanallarımız

Farklılaşma 
Noktamız

Yaşadığı mekânlarda sıcaklık ve uyum arayangeleneksel ve 
aynı zamanda özgün dekoratif çözümler arayan aileler için.

Bayilerimiz 
Elektrikçiler 
Toplu Konut Projeleri

Yapı Marketler 
Müteahhitler
E-ticaret

Güncel tasarım
Kalite-fiyat dengesi

Dayanıklı
Geniş Renk Seçeneği 





DEĞERLERİMİZ Günsan ailesi gelenekseldir. 

Biz geleneklerimizi seviyoruz, 
kökenimizle gurur duyuyoruz, 
ülkemizle gurur duyuyoruz



Kim İçin Üretiyoruz?

Öncelikli Satış 
Kanallarımız

Farklılaşma 
Noktamız

Tasarıma ve renge önem veren, yaşadığı mekânları kendi 
dinamik hayatına göre düzenleyen genç ve modern tarzı 
tercih eden aileler için.

Bayilerimiz
Elektrikçiler
Toplu konut, otel, ofis projeleri 

Müteahhitler 
Mimarlar 
Yapı Marketler
E-ticaret 

Geniş renk alternatifleri
Hayatı kolaylaştıran pratik çözümler 
Doğal malzemeler

Sade ve düz hatlar 
Modern ve ulaşılabilir tasarım
Erişilebilir fiyat 



Kim İçin Üretiyoruz?

Öncelikli Satış 
Kanallarımız

Farklılaşma 
Noktamız

Kesintisiz tedarik 
Erişilebilir fiyat
Yüksek kalite 

Güvenlik
Tam seri 
Tasarım

Konut sektörü  

Bayi Ağı
Konut Projeleri
Yapı Marketler
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