C

MASERTO ID
A T A L O G

VOL. 1 | 2020 ISSUE

TABLE OF CONTENTS
HOW DID WE COME TO TODAY?

1

PRINCIPLES					

9

OUR MOTIVATIONAL FORCE

1

DETAILED PRODUCT INFORMATION

10

PERSISTENCE OF EXORBITANT PRICE!

3

MASERTO CONCEPT			

10

HIGH-QUALITY CUSTOMER SERVICE

11

WHY MASERTO IS THE BEST ONE?

11

HIGH QUALITY FOR THE PRODUCT, AND
SATISFACTION FOR THE CUSTOMER!
OUR FOCUS!				

4
6
METICULOUSLY CRAFTED

MASERTO, A BRAND FOR
BUSINESSMEN!		
CHIC AND COMFORT IN ONE!			

II

CO MPA NY CATALOG

11

FAMILY BUSINESS				

11

TURKISH CATALOG		

12

7
8

A REAL BUSINESSMAN WEARS
MASERTO 					

COLLECTIONS				

9

HOW DID WE COME TO TODAY?

Y

ou are used to hearing the success stories of big firms. Let’s talk
about our extraordinary and admirable success story. Maserto
shines like a star in the men’s clothing industry today, dazzling
with its commercial success. However, come to see that it took a very
long way to reach this stage. It also did this without being a slice of
exorbitant pie nor being part of the unfair competition in the industry.

OUR MOTIVATIONAL FORCE!

M

aserto was founded as a result of the effort of a worker who could
not afford to buy one of the suits of the factory he worked and
produced. The foundation of the brand, to work abroad after years of
arduous labor and leading to language learning is an entrepreneurial success
story founded the firm with experience gained both in Turkey and abroad.
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PERSISTENCE OF
EXORBITANT PRICE!

M

aserto was founded by a textile worker trained from the
kitchen, who witnessed every process from producing to
selling the cost home. The design education received was
combined with the experience in the sector and the installation
process that started with a warehouse opened in Istanbul
continued with branding. Having a founder who dominates the
world trends as well as producing quality is the most important
chance of the company. In addition, unlike the cheap production
and exorbitant price policy implemented by many companies; It
has adopted affordable sales policy. Today, almost all famous
brands tend to produce their products at low cost and sell them
at a high price. However, Maserto always determines its pricing
within the framework of “elegance” attainability principle.

VOL . 1 | 2020 ISS UE

3

HIGH QUALITY FOR THE PRODUCT

M

aserto is a brand that serves businessmen in the field of casual and
classic clothing. Maserto is one of the unrivaled companies in the
category of ready-to-wear and accessories, from products made with
stain-free fabrics, to wrinkle-free suit clothes that greatly facilitate business life,
from the designs that do not crow in Xray to durable fabrics suitable for long
use. Our brand has models with unique designs that are easy to use for business
people who use suits constantly or have to travel frequently. In addition, our
products have various types of suit collections suitable for different seasonal
conditions. All of the products are resistant to wear and damage due to travel.
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&

& SATISFACTION FOR THE CUSTOMER!
WHAT DOES MASERTO OWE ITS BRAND SUCCESS?

I

ndividual honor, excellent quality and best service are the most important factors
in terms of brand success. Maserto takes care of establishing long-term business
relationships in the men’s ready-to-wear category, not to earn the day. All of
the products it designs have the advantage of being easy to use, apart from their
elegance and nobility. Thanks to its innovative solutions in accordance with today’s
business conditions, Maserto is one of the brands that businessmen prefer safely. It
is an innovative approach that takes customer needs into consideration. With this
approach, our company has also waged war on the competitive environment in
the sector and exorbitant price monopoly. In this way, the obligation to pay very
high sums for a few brands just for its brand has been eliminated, and this has even
caused some companies to cut prices in order to remain competitive. In other words,
his efforts to break the perception of paying ‘to the label’ and to be unique with the
clothes he produces can be counted as one of the company’s main success factors.
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OUR FOCUS!
OUR 5 BASIC PRINCIPLES FOR EXCELLENT SERVICE

Quality
					
Production

Need

Customer

Oriented

Pleasure
Honest

The Right

Business

Pricing

Solutions

With each passing day, we try to produce the best for you with never
designs and technological innovations. As an innovative and exporting
brand to 25 countries on 4 continents, we do and will continue to
determine the trend in the industry and develop products according to need.
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MASERTO, A BRAND FOR
BUSINESSMEN!

M

aserto is a brand that entered the sector like a bomb after a painful process and
made its name known worldwide in a short time. It has become the primary
choice of businessmen with its concept models. The main reason for this is
that the brand meets the needs of businessmen. To ensure that the busy and traveller
businessmen dress in the most comfortable and practical fashion possible. Maserto,
which combines elegance with sportiveness and develops a serious and comfortable
style continues to work to make business life easier. The purpose of the brand is not
only to give you an exterior that will amaze you. Every businessman prefers to be
serious and classic at work. However, Maserto product models promise you much
more than that. For this purpose, Maserto develops world-class sports suit models.
Because comfort and feeling good are as important as seriousness in business life.
You can go to a meeting like a razor, but if you are not comfortable with the clothes
you wear, this is reflected in your whole body language. Maybe the uncomfortable
attitude you are about to make a very good business deal can make you look unreliable.
It is possible to prevent this by creating some flexibility in the business world.
How about signing great business partnerships with both stylish and sports suits?
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CHIC AND COMFORT IN ONE!

Y

ou may not always have time to change clothes on domestic and international
trips. You may have a meeting to catch up as soon as you get off the plane.
In this case, you should choose clothes that will make you feel good not only
on the journey but also in the environment you go to. You can make trips that will
require you to sit for a long time. In fact, it is very likely that you will experience
accidents such as spilling drinks and food on your travels. Maserto casual clothing
products that do not stain are not your fear of tea and coffee stains. Because the
tea or coffee spilt on you does not allow the stain to flow over the fabric. You feel
like you are protecting yourself from attacks from outside. The only difference that
Maserto makes in the menswear category is not limited to this. Maserto has gained
a reputation for its crease-free fabrics that you won’t need to iron. The world brand
also helps you to save time in your business life with this high quality offered to
you. The teams designed to help you prepare in the fastest way have different colour
and model groups. Thus, it has managed to become an indispensable brand of
many men of different ages. Maserto has a strong motivation to discover new trends
day by day with the most useful clothing options that make dressing a pleasure.
Maserto, which knows its own value, is a way of life for every business step.
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A REAL BUSINESSMAN WEARS MASERTO

I

t is also important to produce a quality product in the most beneficial way. For
example, the dye of fabric may not flow for 40 years. But is it comfortable when
worn, stylish and practical in terms of use when you go somewhere? Here is the
answer to all these questions when it comes to Maserto products: “YES”. Maserto has
considered the most beneficial production strategy while becoming a shining brand in
casual wear. With this aspect, it has acquired loyal customers and continues to acquire
them. The reason for being such a preferred brand is that the presence of businessmen
who value themselves as much as their business increases. Conscious businessmen
who love to wear their clothes, are unpretentious, have their own comfort and health,
prefer Maserto. Because the brand knows that it produces models that make both
economic and daily life easier for them. No matter how high the income level is,
today business people are aware that they don’t have to pay only for the brand. Now,
“Quality is not equal to high price.” awareness has become more widespread. Because
it has been created for years: “This suit makes you look rich. You can buy yourself a
reputation by paying this money. ” its perception began to lose confidence. Maserto
is the brand that people with different purchasing power can buy the products for
their needs in the most utilitarian and economical way. Every businessman who cares
about himself, his future, personality, health and work, now prefers to wear Maserto.

PRINCIPLES WEALWAYS ADOPTTO DELIVER THE BEST MASERTO
EXPERIENCE

I

t is to say that as maserto, we perform rigorous work at every stage from production
to sales and after sales processes. moreover, we supply the best quality fabrics and
materials and combine them with great care. we strive to improve the quality of
community life for the business partners of our factory, providing our customers with the
best experience. in addition, we always improve ourselves to do better by placing great
emphasis on this issue. our products have always been and will always be of quality.
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DETAILED PRODUCT INFORMATION
Maserto basically prepares patterns according to 3 different types of anatomical human structure. They are:
Slim, Relax and Suitable fit. All of our patterns are best suited to different human anatomies.

SLIM FIT PATTERN
To begin with, Slim, is our body-tight fitting suit pattern preferred by our guests recently. Although tight, it
has a comfortable use. Our 3044 Slim Fit mold, which we created as a result of extensive R & D studies,
has been approved by all our guests who choose it.

RELAX FIT
Secondly, Relax Fit pattern is a comfortable one that we have created with great care with a mixture of 4 drop
and slim fit pattern. It can be said that it is not shabby; on the contrary, Relax Fit is a comfortable pattern, its
use is ergonomic.

SUITABLE FIT
It’s very difficult for people with long height to find suits for their bodies. Maserto focused on this problem and
removed the Suitable Fit pattern. Suitable Fit is the most preferred pattern of tall businessmen. Furthermore,
we have created this pattern between 8 drop and SlimFit pattern.

MASERTO CONCEPT

M

aserto has become the preferred choice of businesspeople with concept
models. The main reason for this is that the brand responds to the needs
of businesspeople. Our aim is to ensure that hard working and frequent
travelling businessmen dress in the most comfortable and practical way possible. For
this purpose, Maserto, which combines elegance with sports and develops a serious
and comfortable style, works to facilitate business lifeIn addition, Maserto offers more
than just an exterior that will impress those around you. Every businessman prefers
to be serious and Classic at work. However,Maserto products promise and keep you
alive much more than that. For this purpose, it develops world-class suit models.
Because in business life, comfort and feeling good are as important as seriousness.
You can go to a meeting like a razor, but if you’re not comfortable in the clothes
you’re wearing, it’s reflected in your whole-body. It is to say that your uncomfortable
behavior when you’re about to get a very good business deal can make you look
unreliable. It is possible to avoid this by creating some flexibility in the business world.
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HIGH-QUALITY CUSTOMER
SERVICE

N

o matter how busy we are, we take care of each of our guests and work to meet
their needs. Thanks to our friendly and helpful staff, we ensure that every customer
leaves our shop satisfied. In order to establish high-quality and long-term customer
relations,we serve you with staff who are well-equipped and who understand the
situation so that you can chat when necessary.Also, anyone who buys products from
Maserto is greeted with a survey 21 days later. In the survey, we take our customers‘
ideas about everything from sales personnel to the use of the product, we follow the
process for dissatisfied situations, we take our service quality one step further by solving
possible problems. MasertoStores become a place where you can enjoy your time!

WHY MASERTO IS THE BEST ONE?

M

aserto,
which
prefers
in
affordable price policy, is both
economical and quality. At the
same time, it offers ergonomic and
stylish products that are most suitable
for human anatomy and with high level
customer satisfaction. Maserto has been
the best in the industry thanks to its
best customer experience and quality
products and will always remain so.

METICULOUSLY CRAFTED
COLLECTIONS

M

aserto explores the most trending
colors of the new seasons and
then seals them with its own
original perspective. It prepares another
collection of 5 times the size of the
collection it prepared before the season
and makes it best suited to its guests
by rigorously reviewing its collection.

FAMILY BUSINESS

F

irst of all, Maserto employees are
part of our family. Because our
job is more than just a job, it’s
our honor and passion. We owe it
to ourselves to both provide the best
working conditions for our employees
and to provide you with the best
service. We know that no business
whose employees are unhappy
can achieve economic success.
For this reason, we place priority
on establishing happy customer
relations with happy employees.
We want our guests to enjoy the
latest trends while also thinking
about their economy, maintaining
market standards and having the
best customer experience. In the
light of all above mentioned points,
we reflect intimacy and warmth in
the sincerest way in our stores in
order to be a big family around the
world. For us, more than making
money comes from earning people
at the forefront and building loyal
customer relationshipsso that we can
maintain our family relationships.
We would be happy to see you as
a member of our family one day.
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TURKISH

BİZ NASIL BUGÜNE GELDİK?

B

üyük firmaların başarı hikayelerini duymaya alışmışsınızdır. Gelin size bizim
sıra dışı ve hayranlık uyandıran başarı hikayemizden bahsedelim. Maserto
erkek giyim sektöründe bugün bir yıldız gibi parlıyor, ticari başarısıyla göz
kamaştırıyor. Ancak gelin görün ki bu aşamaya gelene kadar çok uzun bir yol kat
etmek gerekti. Ayrıca sektördeki haksız rekabetin, fahiş fiyat pastasının bir parçası
olmadan bunu gerçekleştirdi.

İTİCİ GÜCÜMÜZ!

M

aserto, çalıştığı ve ürettiği fabrikanın takım elbiselerinden bir tanesini bile
almaya gücü yetmeyen bir işçinin isyankar azmi sonucu kurulmuştur.
Markanın kuruluşu, zorlu işçilik yıllarının ardından yurt dışına çalışmaya
ve dil öğrenmeye giden, hem yurt dışında hem Türkiye’de edindiği deneyimle firmasını
kuran bir girişimcinin başarı hikayesidir.
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FAHİŞ FİYATA İNAT DOĞRU FİYAT!

M

aserto, üretiminden maliyetin eve satışına kadar her
sürece tanıklık etmiş, mutfaktan yetişmiş bir tekstil
işçisi tarafından kurulmuştur. Alınan tasarım eğitimi,
sektördeki tecrübe ile birleşmiş, İstanbul’da açılan bir depo ile
başlayan kurulum süreci markalaşma ile devam etmiştir. Kaliteli
üretim yaptığı kadar dünya trendlerine hakim bir kurucuya sahip
olması, firmanın en önemli şansıdır. Ayrıca marka, pek çok firmanın
uyguladığı ucuza üretim ve fahiş fiyat politikasının aksine; uygun
fiyatlı satış politikasını benimsemiştir. Bugün, ünlü markaların
neredeyse tamamı ürünlerini düşük maliyetle üretip yüksek fiyata
satma eğilimi içindedir. Ancak Maserto, fiyatlandırmalarını her
zaman ‘’şıklığa’’ulaşılabilirlik ilkesi çerçevesinde belirler.
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ÜRÜNDE KALİTE MÜŞTERİDE

M

MEMNUNİYET!

aserto casual ve klasik giyim alanında iş adamlarına hizmet veren bir
markadır. Leke tutmayan kumaşlarla yapılan ürünlerden, iş hayatını
büyük ölçüde kolaylaştıran kırışmaz takım elbiselere, xray’da ötmeyen
kemer tasarımlarından,uzun süre kullanıma uygun dayanıklılıkta kumaşlarına
kadar, maserto hazır giyim ve aksesuar kategorisinde rakipsiz firmalardan biridir.
Markamız, sürekli takım elbise kullanan veya sık yolculuk yapma mecburiyetinde
olan iş adamları için kolay kullanılabilen özgün tasarımlı modellere sahiptir. Ayrıca
ürünlerimiz arasında farklı mevsim şartlarına uygun, çeşitli türde takım elbise
koleksiyonlarada sahiptir. Ürünlerin tamamı seyahat nedeniyle oluşabilecek kaşınma
ve hasarlara karşı dayanıklıdır.
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MASERTO MARKA BAŞARISINI NEYE BORÇLU?

B

ireyin onuru, mükemmel kalite ve en iyi hizmet, marka başarısı açısından en
önemli faktörlerdir. Maserto erkek hazır giyim kategorisinde günü kurtarmaya
yönelik değil, uzun vadeli iş ilişkileri kurmayı önemser. Tasarladığı ürünlerin
tamamı, şıklığı ve asaleti dışında kolay bir kullanım avantajına sahiptir. Günümüz iş
şartlarına uygun olarak inovatif çözümleri sayesinde Maserto, iş adamlarının güvenle
tercih ettiği markalardan biridir. Müşteri ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran,
yenilikçi bir anlayıştır. Bu yaklaşımıyla firmamız sektördeki rekabet ortamının
kızışmasına ve fahiş fiyat tekelciliğine de savaş açmıştır. Böylece birkaç büyük firmaya
sırf markası için çok yüksek meblağlar ödeme mecburiyeti ortadan kalkmış, bu
durum bazı firmaların rekabet ortamında kalabilmek için mecburen fiyat kırmasına
bile sebep olmuştur. Yani aslında ‘’etikete’’para ödeme algısını kırmaya ve ürettiği
kıyafetlerle benzersiz olmaya yönelik yaptığı çalışmalar, firmanın en temel başarı
faktörleri arasında sayılabilir.
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ODAK NOKTAMIZ!
MÜKEMMEL HİZMET İÇİN 5 TEMEL İLKEMİZ
Kaliteli
Üretim

					

Dürüst
Çalışma

İhtiyaca
Yönelik
Çözümler

Müşteri
Memnuniyeti
Doğru
Fiyatlandırma

Her geçen gün daha yeni tasarımlarla ve teknolojik yeniliklerle sizler için en iyiyi
üretmeye çalışıyoruz. Yenilikçi ve 4 kıtada 25 ülkeye ihracat yapan bir marka olarak,
her geçen gün sektörde trendi belirlemeye ve ihtiyaca yönelik ürün geliştirmeye devam
ediyoruz ve edeceğiz.
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İŞ ADAMLARININ MARKASI MASERTO!

M

aserto, sancılı bir sürecin ardından sektöre bomba gibi giren ve adını
kısa sürede dünya çapında duyuran bir markadır. Konsept modelleriyle iş
adamlarının öncelikli tercihi haline gelmiştir. Bunun en temel sebebi ise
markanın iş adamlarının ihtiyaçlarına cevap veriyor olmasıdır.Amacı yoğun çalışan
ve sık seyahat eden iş adamlarını mümkün olan en konforlu ve pratik şekilde şık
giyinmesini sağlamak.Bu amaçla şıklığı sporla bir arada buluşturan, hem ciddi hem
de rahat bir tarz geliştiren Maserto, iş hayatını kolaylaştırmak için çalışmaya devam
eder. Markanın amacı, sadece çevrenizdekileri size hayran bırakacak bir dış görünüş
kazandırmak değildir. Her iş adamı iş yerinde ciddi ve klasik olmayı tercih eder.
Ancak Maserto ürün modelleri, size bundan çok daha fazlasını vaat eder ve yaşatır.
Bu amaçla dünya standartlarında Maserto spor takım elbise modelleri geliştirir.
Çünkü iş hayatında ciddiyet kadar rahatlık ve kendini iyi hissetmek de önemlidir.
Gireceğiniz bir toplantıya jilet gibi gidebilirsiniz ama giydiğiniz kıyafet içinde rahat
değilseniz bu, bütün vücut dilinize yansır. Belki çok iyi bir iş anlaşması yapmak
üzereyken sergilediğiniz rahatsız tavırlar sizi güvenilmez biri olarak gösterebilir.
Bunun önüne geçebilmek de iş dünyasında biraz esneklik yaratmakla mümkündür.
Hem şık hem de spor takım elbiseler ile harika iş ortaklıklarına imza atmaya ne
dersiniz?
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ŞIKLIK VE KONFOR BİR ARADA!

Y

urt içi ve yurt dışı yolculuklarda kıyafet değiştirmeye vaktiniz her zaman olmayabilir.
Uçaktan iner inmez yetişeceğiniz bir toplantınız olabilir. Bu durumda sizi sadece
yolculukta değil, gittiğiniz ortamda da iyi hissettirecek kıyafetler tercih etmelisiniz.
Uzun süre oturmanızı gerektirecek yolculuklar yapabilirsiniz. Hatta yolculuklarda üzerinize
içecek ve yiyecek dökülmesi gibi kazalar yaşamanız da çok olasıdır. Leke tutmayan Maserto
casual giyim ürünleri ile çay ve kahve lekesi korkunuz olmaktan çıkar. Çünkü üzerinize
dökülen çay ya da kahve kumaş üzerinden akıp giderek leke oluşmasına müsaade etmez.
Adeta kendinizi dışarıdan gelen saldırılardan koruyormuş gibi hissedersiniz. Maserto erkek
giyim kategorisinde yarattığı tek fark bununla sınırlı değildir. Maserto, ütülemeye gerek
duymayacağınız kırışmayan kumaşları ile ün kazanmıştır. Dünya markası, size sunduğu
bu üst düzey kalite ile iş hayatınızda zamandan tasarruf etmenize de yardımcıdır. En hızlı
şekilde hazırlanmanıza yardım etmek üzere tasarladığı takımlar, farklı renk ve model
gruplarına sahiptir. Böylece farklı yaşlardaki birçok erkeğin vazgeçilmez markası haline
gelmeyi başarmıştır. Giyinmeyi bir keyfe dönüştüren en kullanışlı kıyafet seçenekleri ile
Maserto, her geçen gün yeni trendler keşfetme yönünde güçlü bir motivasyona sahiptir.
Kendi değerini bilen, her iş adımı için Maserto, bir yaşam biçimidir.

20
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GERÇEK BİR İŞ ADAMI MASERTO GİYER

K

aliteli bir ürünü üretmek kadar onu en faydalı şekilde üretmek de önemlidir.
Örneğin bir kumaşın boyası 40 yıl akmayabilir. Ancak giyildiğinde rahat, bir
yere gidildiğinde insan üzerinde şık ve kullanış açısından pratik midir? İşte
Maserto ürünleri söz konusu olduğunda bütün bu soruların cevabı: “EVET”tir.Maserto
casual giyimde parlayan bir marka haline gelirken en çok faydalı üretim stratejisini
önemsemiştir. Bu yönüyle sadık müşteriler edinmiş ve edinmeye devam etmektedir.
Bu denli tercih edilen bir marka olmasının nedeni, öncelikle işi kadar kendine değer
veren iş adamlarının varlığının çoğalmasıdır. Kıyafetlerini severek giyen, gösterişten
uzak, önceliği kendi rahatı ve sağlığı olan bilinçli iş adamları, Maserto’yu tercih eder.
Çünkü markanın kendileri için hem ekonomik hem de günlük hayatı kolaylaştıran
modeller ürettiğini bilir. Ne kadar yüksek bir gelir seviyesine sahip olursa olsun,
günümüzde iş adamları sadece markaya para ödemek zorunda olmadıklarının
bilincindedir. Artık “Kalite eşittir yüksek fiyat değildir.” bilinci daha yaygın bir hale
gelmiştir. Çünkü yıllardan beri oluşturulan: “Bu takım elbise sizi zengin gösterir. Bu
parayı ödeyerek siz de kendinize itibar satın alabilirsiniz.” algısı güven kaybetmeye
başlamıştır. Farklı alım gücüne sahip insanların ihtiyaçlarına yönelik ürünleri, en
faydacı ve ekonomik şekilde satın alabileceği marka Maserto’dur. Kendine, geleceğine,
kişiliğine, sağlığına ve işine önem veren her iş adamı, artık Maserto giymeyi tercih
eder.

HER ZAMAN EN İYİ MASERTO DENEYİMİNİ
SUNABİLMEK İÇİN BENİMSEDİĞİMİZ
İLKELER

M

aserto olarak üretimden satışa ve satış sonrası süreçlere kadar her aşamada
titiz bir çalışma yaparız. En kaliteli kumaşları ve malzemeleri tedarik
ederek onları büyük bir özenle birleştiririz. Fabrikasının iş ortakları için
toplumsal yaşam kalitesini iyileştirmeyi müşterilerimize en iyi deneyimi sunmaya
çalışırız. Bu konuya büyük bir önem vererek her zaman daha iyisini yapmak için
kendimizi geliştiririz. Ürünlerimiz her daim kaliteli olmuştur ve öyle olacaktır.
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AYRINTILI ÜRÜN BİLGİLERİ
Maserto temel olarak 3 farklı tipte anatomik insan yapısına göre kalıplar hazırlar.
Bunlar: Slim, Relax ve Suitable fittir. Bütün kalıplarımız, birbirinden farklı insan
anatomilerine en uygun kalıplardır.

SLIM FIT KALIP

Slim, son dönemde misafirlerimizin tercih ettiği, bedene sıkı şekilde oturan takım
elbise kalıbımızdır. Sıkı olmasına rağmen rahat bir kullanıma sahiptir. Kapsamlı
ARGE çalışmaları sonucu oluşturduğumuz 3044 Slim Fit kalıbımız, tercih eden
bütün misafirlerimiz tarafından onay almıştır.

RELAX FIT

Bu kalıbımız 4 drop ve slim fit kalıbı karışımıyla büyük titizlikle oluşturduğumuz,
rahat bir kalıptır. Relax Fit rahat bir kalıp olmasına rağmen salaş değildir, kullanımı
ergonomiktir.

SUITABLE FIT

Uzun boya sahip insanların bedenlerine uygun takım elbise bulması bir hayli zordur.
Maserto bu problemin üzerine odaklanmış ve suitable fit kalıbını çıkarmıştır. Suitable
Fit, 8 drop ve slim fit kalıp arasında oluşturduğumuz uzun boylu iş adamlarının en
çok tercih ettiği kalıptır.

M

MASERTO KONSEPT

aserto Konsept modelleriyle iş adamlarının öncelikli tercihi haline gelmiştir.
Bunun en temel sebebi ise markanın iş adamlarının ihtiyaçlarına cevap
veriyor olmasıdır. Amacımız yoğun çalışan ve sık seyahat eden iş adamlarını
mümkün olan en konforlu ve pratik şekilde şık giyinmesini sağlamaktır. Bu amaçla
şıklığı sporla bir arada buluşturan, hem ciddi hem de rahat bir tarz geliştiren Maserto,
iş hayatını kolaylaştırmak için çalışır. Maserto sadece çevrenizdekileri size hayran
bırakacak bir dış görünüş kazandırmaktan çok daha ötesini sunar. Her iş adamı iş
yerinde ciddi ve klasik olmayı tercih eder. Ancak Maserto ürünleri, size bundan çok
daha fazlasını vaat eder ve yaşatır. Bu amaçla dünya standartlarında takım elbise
modelleri geliştirir. Çünkü iş hayatında ciddiyet kadar rahatlık ve kendini iyi hissetmek
de önemlidir. Gireceğiniz bir toplantıya jilet gibi gidebilirsiniz ama giydiğiniz kıyafet
içinde rahat değilseniz bu, bütün vücut dilinize yansır. Belki çok iyi bir iş anlaşması
yapmak üzereyken sergilediğiniz rahatsız tavırlar sizi güvenilmez biri olarak gösterebilir.
Bunun önüne geçebilmek de iş dünyasında biraz esneklik yaratmakla mümkündür.
22

CO MPA NY CATALOG

ÜST DÜZEY MÜŞTERİ HİZMETİ

N

e kadar yoğun olursak olalım, her misafirlerimizle birebir ilgilenir ve onların
ihtiyaçlarına cevap verebilmek için çalışırız. Güler yüzlü ve yardımsever
personellerimiz sayesinde her müşterimizin dükkanımızdan memnun
şekilde ayrılmalarını sağlarız. Kaliteli ve uzun süreli müşteri ilişkileri kurabilmek için
soğuk AVM dükkanlarının aksine size gerektiğinde sohbet edebileceğiniz donanımlı
ve halden anlayan personellerle hizmet veririz. Maserto’dan ürün alan herkes 21 gün
sonra bir anket ile karşılanır. Ankette müşterilerimizin satış personelinden ürünün
kullanımına kadar her şey hakkında fikirlerini alır, memnuniyetsiz olunan durumlar
için sürecin takipçisi oluruz, muhtemel problemleri çözerek hizmet kalitemizi sürekli
bir adım ileri taşırız.Maserto mağazaları keyifle vakit geçirebilecekleri, sıkıntılarını
unutacakları bir mekan haline gelir.

NİÇİN MASERTO EN İYİSİ?

U

cuzluğu kullandığı malzemede
değil, uygun fiyat politikasında
tercih eden Maserto hem
ekonomik hem kalitelidir. Aynı zamanda
insan anatomisine en uygun ve tasarladığı
ergonomik ve şık ürünlerle, üst düzey
müşteri memnuniyetiyle sunar. Maserto,
sektörde en iyi müşteri deneyimi,
kaliteli ürünleri sayesinde en iyisi
olmuştur ve her zaman öyle kalacaktır.

TİTİZLİKLE HAZIRLANMIŞ
KOLEKSİYONLAR

M

aserto yeni sezonların en
trend renklerini araştırıp
daha sonrasında kendi özgün
bakış açısıyla mühürler. Hazırladığı
koleksiyonun sezon öncesinde 5 katı
büyüklükte bir başka koleksiyon hazırlar,
hazırladığı koleksiyonu titizlikle gözden
geçirerek misafirlerine en uygun hale
getirir.

AİLE İŞLETMESİ

M

aserto çalışanları, ailemizin
bir parçasıdır. Çünkü işimiz,
sadece bir iş olmaktan öte
bizim onurumuz ve tutkumuzdur. Hem
çalışanlarımız için en iyi çalışma şartlarını
sağlamayı hem de size en iyi hizmeti
sunmayı kendimize bir borç biliyoruz.
Biliyoruz ki çalışanları mutsuz olan hiçbir
işletme, ekonomik başarı sağlayamaz.
Bu nedenle mutlu çalışanlarla mutlu
müşteri ilişkileri kurmayı öncelikli olarak
önemseriz. Misafirlerimiz için en son
trendleri onların beğenisine sunarken
ekonomilerini de düşünür, piyasa
standartlarını koruyarak en iyi müşteri
deneyimini yaşamalarını isteriz. Biz
dünya çapında kocaman bir aile olmak
için mağazalarımızda da samimiyeti,
sıcaklığı en içten şekilde yansıtırız.
Bizim için para kazanmaktan daha ön
planda insan kazanmak ve sadık müşteri
ilişkileri kurmak gelir. Böylece aile
ilişkilerimizi korumayı başarırız. Sizi de
bir gün ailemizin üyesi olarak görmekten
mutluluk duyacağımız belirtmek isteriz.
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