
HAKKIMIZDA

2012 yılında, piyasada mevcut gümüş takıların kalitesini yukarı 
çekmek, ‘gümüş mücevher’ kavramını piyasaya oturtmak ve 
Türk gümüş takı işçiliğini Dünya çapında tanıtmak için kurulan 
MASSILVER; eşsiz tasarımlara sahip gümüş mücevherat 
gruplarındaki üretimiyle hızla başarı basamaklarını tırmanıyor.

MASSILVER üretimini, Vizyon Park’ta bulunan ileri teknolojik 
altyapıya sahip fabrikasında üstün makine parkuru ve işlerinde 
uzman bir kadro ile gerçekleştiriyor. MASSILVER; aynı zamanda 
Çemberlitaş’ta bulunan 5 katlı 300m2’lik toptan satış merkezi ile 
yurtiçi ve yurtdışı pazarlama çalışmalarını yürütmektedir. Firmanın 
ihracat markası olan DIAMAS, kısa süre içinde deneyimli ihracat 
ekibi ile Hong Kong, Las Vegas, İtalya, İspanya, Dubai ve İstanbul 
gibi yurtiçi/yurtdışı fuarlara katılıp kısa zamanda 30’u aşkın ülkeye 
ihracat yapma başarısı göstermiştir.

Temel prensibi; gümüş mücevher alanında trend belirleyici konumda 
bulunmak ve mücevherat kalitesinde, yüksek işçilikli gümüş ürünleri, 
Türkiye başta olmak üzere Dünya’nın dört bir yanındaki müşterilerinin 
beğenisine sunmaktır.

MASSILVER; yıl içinde sürekli ve öncü yeni koleksiyonlar tasarlayıp 
müşteri memnuniyetini en üst seviyelerde tutması bakımından 
sektörün örnek markalarından biri olmaktadır. Bugünü değil yarınları 
düşünen bir anlayışa sahip olan MASSILVER, geleceğe sizlerle 
birlikte emin adımlarla ilerliyor.

ABOUT US

MASSILVER, which was established in 2012 to improve the quality 
of silver jewelry available in the market, to introduce the concept of 
‘silver jewelry’ to the market and to promote Turkish silver jewelry 
craftsmanship worldwide; is rapidly climbing the ladder of success 
with its production in silver jewelery groups with unique designs.

MASSILVER carries out its production in its factory with advanced 
technological infrastructure in Vizyon Park with its superior 
machinery and a staff of experts in their work. MASSILVER; At 
the same time, it carries out domestic and international marketing 
activities with its 5-storey 300m2 wholesale center located in 
Çemberlitaş. DIAMAS, the export brand of the company, has 
participated in domestic/international fairs such as Hong Kong, 
Las Vegas, Italy, Spain, Dubai and Istanbul in a short time with its 
experienced export team and has succeeded in exporting to more than 
30 countries in a short time.

Basic principle; To be in a trend-setting position in the field of silver 
jewelery and to offer jewelery quality, high-quality silver products to 
customers all over the world, especially in Turkey.

MASSILVER; It is one of the exemplary brands of the sector in terms 
of designing new and pioneering collections continuously throughout 
the year and keeping customer satisfaction at the highest level. 
MASSILVER, which has an understanding that thinks about tomorrow, 
not today, is taking firm steps forward with you to the future.

http://www.massilver.com/
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