


Aydınlatma Armatürleri



2011 yılı sonlarında kurulan firmamız endüstriyel otomasyon, şalt malzeme, güç ve kumando kabloları, 
aydınlatma malzemeleri satışı alanında faaliyet göstermektedir.

2 personel ile kurulan firmamız hedefleri doğrultusunda 2 firma ve 17 personel ile büyümesine devam 
etmektedir.

Hem şirket içi hem şirket dışı aldığımız eğitimler ile kendimizi geliştirmek ve müşterilerimize her zaman 
en iyi hizmeti sunmak öncelikli hedefimizdir.

Her sene kendimize yeni hedefler belirleyerek, genç, dinamik ve tecrübeli çalışanlarımızla büyük 
TÜRKİYE’nin hayallerine ortak olmak istiyoruz. 

Öncelikli hedeflerimizden biri de yerli markaların ürünlerini satarak yerli ve milli üreticilere katkı sağlamaktır.

Türkiye’nin ve dünyanın lider elektrik firmalarının bayilik ve satışını üstlenmiş olan Balıkesir Bes Elektrik 
uygun fiyat, hızlı teslimat politikası, tecrübeli satış elemanları ve zengin satış ağıyla Balıkesir’in elektrik 
malzemeleri satışı denince akla gelen ilk firmalarındandır.

HAKKIMIZDA



Şayet bir gün çaresiz kalırsanız, bir kurtarıcı beklemeyin. Kurtarıcı kendiniz olun.
- Atatürk



Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.
- Atatürk



Nerede olursanız olun, elinizdekilerle yapabileceklerinizi yapın.
- Alex Morrison



Bir araya gelmek bir başlangıçtır. Beraberliği sürdürmek bir ilerleme. Beraber çalışmaksa gerçek başarıdır.
- Henry Ford



Engeller beni durduramaz, her bir engel kararlılığımı daha da güçlendirir.
- Leonardo da Vinci



BENZİNLİ VE DİZEL
PORTATİF JENERATÖRLER

Yolunuza devam edin ve hata yapın. Yapabildiğiniz kadar yapın. Çünkü başarıyı bu yol üzerinde bulacaksınız.
- Thomas J. Watson



Yapılırken heyecan duyulmayan işler başarılamaz.
- Ralph Waldo Emerson



Hiç kimse, başarı merdivenlerini elleri cebinde tırmanmamıştır.
- S. Keth Moorhead



İyi bir kafaya sahip olmak yetmez; mesele onu iyi kullanmaktır.
- Rene Descartes



Her eylemin atası düşüncedir.
- Ralph Waldo Emerson



Sözcükler bir adamın zekasını gösterebilir, ama amacını gösteren eylemlerdir.
- Benjamin Franklin



Takdir ediliyorsan değil, taklit ediliyorsan başarmışsın demektir.
- Albert Einstein



Çalışanlar, kötülük düşünmeye vakit bulamazlar. Çalışmayanlar ise kendilerini kötülükten kurtaramazlar.
- Hz. Ali



Ben hayatımın hiçbir alanında karamsarlık nedir tanımadım.
- M. Kemal Atatürk



Büyük başarıların sahipleri küçük işleri titizlikle yapabilme sabrını gösteren kişilerdir.
- Schiller



Limiti koyan zihindir. Zihin bir şeyi yapabileceğini kestirebildiği kadar başarılı olur. %100 inandığın sürece 
her şeyi yapabilirsin. - Arnold Schwarzenegger



İyi bir başlangıç, yarı yarıya başarı demektir.
- Andre Gide



Başarı çoğunlukla, ötekiler pes ettikten sonra da ipe asılıyor olmaktır.
- W. Feather



Üstelemek başarının temel unsurudur. Kapıyı yeterince uzun süre ve yüksek sesle çalarsanız, birilerini 
uyandıracağınızdan emin olabilirsiniz. - Henry Wadsworth Longfellow



Birçok insan hiç başarısızlığa uğramaz. Çünkü hiç denemez.
- Norman Macewan



Başarı bir yolculuktur, bir varış noktası değil.
- Ben Sweetland



Devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak lazım.
- Necip Fazıl Kısakürek

Exproof



Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır.
- Balzac



Başarının anahtarı nedir bilmiyorum, ama başarısızlığın anahtarı herkesi memnun etmeye çalışmaktır.
- Bill Cosby



Bütün büyük işler, küçük başlangıçlarla olur.
- Cicero



Hiçbir başarımı tesadüfe borçlu değilim, buluşlarım da tesadüfen değil, çalışmalarımın eseridir.
- Thomas Edison



Sadece büyük ölçüde başarısız olmaya cesaret edenler büyük ölçüde başarabilirler.
- Robert F. Kennedy



Başarının sırlarından biri, geçici başarısızlıkların bizi yenmesine izin vermemektir.
-Mark Kay



Başarılarını gizlemek, en büyük başarıdır.
- La Rochefoucauld



6.6.2016 yılında kurulan ikinci firmamız BES Aydınlatma San. ve Tic. Ltd. Şti., bina içi, bina dışı, park bahçe 
aydınlatma malzemeleri, anahtar priz, güç kabloları, sigorta grupları satışı alanında faaliyet göstermektedir.

Mimar, müteahhit ve belediyelere aydınlatma konusunda çözüm ortağı olarak kurulan firmamız bir çok 
referans ile büyümesine ivme katmıştır. 

Ürün çeşitliliğimiz ile müşterilerimize farklı alternatifler sunarak bütçe oluşturmalarında yardımcı olmaktayız. 

Yerli ve milli markalar satmaya ve müşterilerimizi yönlendirmeye çalışarak Türkiye ekonomisinin büyümesine 
destek sağlıyoruz.

Hedefimiz birçok yerli markayı bünyemizde bulundurarak gelişen ve büyüyen aydınlatma sektöründe 
Balıkesirdeki projelerde çözüm ortağınız olmak istiyoruz.

HAKKIMIZDA
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