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İpek Kıraç yönetimindeki Sirena Marine,
3 standda 3 ayrı marka yelkenli tekne ve motoryatla
CNR Avrasya Boat Show’a imza atıyor;
Suna ve İnan Kıraç’ın kızları İpek Kıraç yönetimindeki, Türkiye’nin ilk seri yelkenli tekne üreticisi,
Kıraça Grubu şirketlerinden Sirena Marine, 14-23 Şubat 2014 tarihleri arasında ziyarete açık
CNR Avrasya Boat Show’da, 3 ayrı standda tüm marka ve modelleriyle yer alıyor.
Azimut ve Swan gibi dünya markalarının tercih ettiği Sirena Marine üretim kalitesini, yat tasarım
dünyasının uluslararası ustalarıyla birleştirerek Türkiye’den uluslararası markalar yaratan
Sirena Marine’in geçen sene Cannes Boat Show’da Dünya Lansmanı’nı gerçekleştirdiği Azuree
46 Türkiye’de ilk kez sergilenirken, daha üst segmente yönelen lüks performans yelkenli teknesi
başdöndürücü Euphoria 54’ün Dünya Lansmanı bu kez İstanbul’da gerçekleşiyor. Azimut
standında ise, Magellano 53 Türkiye’de ilk kez sergileniyor.

Lüks performans yelkenli teknesi Euphoria serisinin ilk modeli:
Başdöndürücü Euphoria 54’ün Dünya Lansmanı
Bu seneki CNR Avrasya Boat Show, Sirena Marine ekibinin büyük heyecanına sahne oluyor; üst
segmente odaklanan lüks performans yelkenli teknesi başdöndürücü Euphoria 54’ün Dünya
Lansmanı gerçekleşiyor. Geçtiğimiz yıldan beri tasarım ve üretim çalışmaları süren Euphoria
serisinin tasarımı dünyaca ünlü teknelerin efsane tasarımcısı Germán Frers’e ait.
Serinin ilk modeli 54 feet’lik başdöndürücü Euphoria 54 için farklı ve etkileyici bir stand tasarımı
hazırlandı. Dört tarafı kapalı standın içinde, Euphoria 54 masmavi bir koyda demirlemiş hissi
uyandırmak için etrafı havuz ile çevrelenmiş bir şekilde sergileniyor. Böylelikle, ziyaretçiler fuar
alanının içinde kendilerini türkuvaz renkli suların üzerinde hissedecekler.
Uluslararası yat camiasında, estetik ile performansı buluşturduğu tekne tasarımlarıyla gıpta edilen
bir şöhrete sahip Arjantinli Germán Frers’in Sirena Marine için tasarladığı performans serisinin ilk
modeli başdöndürücü Euphoria 54’ün Dünya Lansmanı’na şahit olmak için usta tasarımcı
Türkiye’de bulunuyor.
Germán Frers’in “Su üstündeki konfor ve emniyetin baş döndürücü bir çağdaşlıkla buluştuğu 54
feet uzunluğundaki bu yelkenli, denizdeki en üst düzey yaşam koşullarının ve şüphe götürmez bir
performansın teminatıdır.” diye nitelendirdiği Euphoria 54, performans, kullanım kolaylığı, estetik
ve konfor arasında mükemmel bir denge kuruyor. Ne istediğini bilen tekne sahipleri için yeni bir
kıstas belirleyen Euphoria 54’ün iç mekan tasarımını Design Unlimited üstlendi.
ABD’de sürdürdüğü biyoloji eğitimini tamamlayarak 2011’de iş hayatına Sirena Marine’de
başlayan ve 2012 itibariyle CEO olarak atanan İpek Kıraç için ise, fikir ve tasarım aşamalarından,
tüm üretim süreçlerine kadar kendi imzasının olduğu ilk tekne olan Euphoria 54’ün
yelkenseverlerle buluşuyor olmasının ayrı bir önemi var: “Hedeflerimiz doğrultusunda sonuçlar
almak beni çok gururlandırıyor. Geçtiğimiz sene, yine bir fuar öncesi basın ve kamuoyunun
karşısına tasarımcılarımız Rob Humphreys ve Germán Frers ile çıktığımızda, genç ve çalışkan

Sirena Marine ekibimle birlikte hedefimizin “Türkiye’den uluslararası markalar yaratmak”
olduğunu belirtmiştim. Geçen süre içinde Rob imzalı Azuree 46’yı uluslararası sularda lanse ettik.
Şimdi ise Germán imzalı Euphoria serimizin ilk modeliyle karşınızdayız.”
Başdöndürücü Euphoria 54’ün İstanbul’daki Dünya Lansmanı’nın ardından, Sirena Marine ekibi
Euphoria 68 ve Euphoria 84’ün üretimi için düğmeye basacak. Euphoria 54’ün uluslararası
sulardaki ilk tanıtımı ise Eylül ayında Cannes Boat Show’da gerçekleşecek.

Türkiye’nin ilk seri üretim yelkenli markası Azuree serisinin amiral
gemisi Azuree 46 ilk kez Türkiye’de sergileniyor
Eylül 2013’te Cannes Boat Show’da dünya lansmanı gerçekleşen, Rob Humphreys imzalı
yelkenli tekne Azuree 46, serinin ödüllü Azuree 33 ve Azuree 40 modelleri ile birlikte Azuree
standında yer alıyor. Geçen seneden bu yana birçok uluslararası fuarda göz alan Azuree 46
Türkiye’de ilk kez sergileniyor.
Türkiye’nin ilk seri üretim yelkenli markası Azuree serisi tüm ürün yelpazesiyle bir arada
bulunurken, serinin amiral gemisi AZUREE 46 heyecan veren bir etkiye sahip ve dünya
klasmanında performans sergileyen bir tekne. Hafifliği, yüksek ballast oranı, yüksek baş yüksekliği
ve güçlü yelken alanıyla gerçek bir denizci teknesi olan AZUREE 46, şık ve üst düzey konfor
sunan iç tasarımı, doğal ahşap mobilyalarıyla mükemmel bir yaşam alanı sunuyor.
46 feet’lik bir ayrıcalık olan AZUREE 46’nın Cannes Boat Show’da sergilenen ilk üretiminin sahibi
İngiliz bir yelkensever oldu. Karayipler’e doğru yelken açan Azuree 46 bu yaz aylarında RORC
Caribbean 600 yarışını tamamlayacak.

Dünyaca ünlü Azimut motoryatlar: Sirena Marine üretimi Magellano
43 ile Azimut 64 ve Türkiye’de ilk kez sergilenecek Magellano 53
Dünyaca ünlü motoryat markası Azimut standında ise, Azimut - Benetti Grubu’nun İtalya
dışında ilk defa üretim yaptığı Sirena Marine’in Bursa, Orhangazi’deki fabrikasında
üretilen Magellano 43’ün yanı sıra, Azimut 64 ve Türkiye’de ilk kez sergilenecek
Magellano 53 yer alacak.
Ünlü İtalyan stili konfor, güvenlik, denge, yüksek teknoloji ve zerafetinin bağımlısı olan
denizseverler sayesinde, her zaman olduğu gibi, Azimut standı yoğun ilgi çekecek.
www.sirenamarine.com.tr
www.euphoriayachts.com.tr
www.azuree.com.tr
www.plan-pr.com
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