


Türkiye'nin önde gelen saat üretici ve distribütörlerinden biri olan Merkez Saat, Momentus ve  
Vialux markalarının yaratıcısıdır. Üretimini yaptığı ve ithal ettiği markalarıyla, saatçilik sektörüne değer
katan Merkez Saat, müşterilerine farklı deneyimler yaşatabilmek için tüm enerjisiyle özgün fikirler  
üreterek, kendisini sürekli geliştirmektedir.

Momentus markasıyla sektörde 1992 yılından bu yana varlığını sürdüren Merkez Saat,  
distribütörlüğünü üstlendiği diğer markalarıyla her dönemde saat tutkusunu yansıtmıştır. Saat  
dünyasının en son yeniliklerini ve trendlerini sürekli olarak izlemiş ve her geçen gün müşteri  
memnuniyeti konusunda kendisini geliştirmiştir.

Saate olan tutkusunu ve 25 yılı aşkın tecrübesini, çalışanlarıyla yarattığı sinerjiyle giderek artırmış  
ve pek çok dünya markasını bünyesine katmaya devam etmiştir. Merkez Saat, aynı zamanda  
Türkiye’de birçok kurumsal markaya saat ve gözlük üretimi konusunda danışmanlık hizmeti de  
sunmaktadır.

MERKEZ SAAT
Zamanın Ötesinde Bir Tutku

Şirket Profili



Şirket Profili

Momentus ve Vialux ile birlikte Timex, Nautica, Nixon, GF Ferre markalarının Türkiye  
distribütörlüğünü yapan Merkez Saat, her zaman güven duyulan bir marka olmanın sorumluluklarını
eksiksiz olarak yerine getirmekten gurur duymaktadır. Zamana değer, üstün kalite ve estetik katarak,  
tam 25 yıldır hayalleri gerçeğe dönüştürmek için çalışmaktadır.

Merkez Saat, 50 kişilik deneyimli personeli, 1.000 m2'lik ofis alanı, işinde başarı ve memnuniyete  
odaklı 17 kişilik satış ekibi ile 500’ün üzerinde bayinin yanı sıra Boyner, YKM, Huzur Mağazacılık,  
Ender Mağazacılık ve Vakkorama gibi zincir mağazalarında ihtiyaç ve beklentilerine anında cevap  
veren bir anlayışla hizmet vermektedir.

Satış sonrası hizmetler ve teknik servis konusunda da aynı heyecan ve tutkuyla, çözüm odaklı  
hizmetler sunmaktadır. Distribütörlüğünü yaptığı tüm markalar Merkez Saat güvencesi ile 2 yıl  
garantilidir. Türkiye’nin dört bir yanından gönderilen saatlerin bakım ve onarımları, Merkez Saat  
bünyesindeki profesyonel teknik servis yetkilileri tarafından en iyi şekilde yapılmaktadır.



Markalarımız



Markalarımız

Şimdi Geleceğin Zamanı

Bir Momentus saate sahip olmak, kişiliğinizi yansıtan en özel parçaya sahip olmak demektir.
Sadece saat üreten ve enerjisini sadece saat üretmek için kullanan Momentus; kişiliğinizi yansıtacak  
birçok farklı modele, her modelde ustalıkla üretilmiş göz alıcı detaylara sahiptir.

Özgün tasarımları ile marka bilinirliği ülke sınırlarını aşan Momentus; Amerika, Azerbaycan,  
Ukrayna, Rusya ve İsrail gibi pek çok ülkede satışa sunularak, kısa sürede etkileyici satış rakamlarına  
ulaşmıştır.

Momentus’u diğer dünyaca ünlü markalara göre rekabette üstün kılan en önemli özellik; Merkez  
Saat bünyesindeki tasarım ekibinin, tüm modeller için her ayrıntıyı araştırarak, kullanıcı beklentilerine  
cevap verebilen en özel tasarımları ortaya çıkarmasıdır.



Markalarımız

Herkesin Zevkine ve Stiline Göre Bir Momentus Mutlaka Var

Momentus, trend tasarımlarını ve şıklığı, farklı stillere ve seçkin alternatiflerine yansıtmaktadır. Hem  
kadın hem de erkek koleksiyonunlarında, hepsi birbirinden özel farklı seçenekler sunmaktadır.

Momentus tasarımlarının sırrı; geniş hedef kitlesinin beğenisini ve ihtiyacını karşılayacak şekilde  
tasarlanmasında ve üretilmesinde saklıdır.

Trendleri belirleyen, yenilik ve fark yaratan bu modeller; 10 farklı koleksiyonda toplanmaktadır.
Herkesin zevkine göre bir saat bulabileceği bu koleksiyonlar, sayısız seçenekle tüketicilerin
beğenisine sunulmaktadır.



Markalarımız

KOLEKSİYONLAR

ERKEK KOLEKSİYONU             KADIN KOLEKSİYONU

Time Master Collection             ShinyStar Collection 
Sport Master Collection            ClassyStar Collection
Classic Master Collection         Shiny Collection
Casual Collection                      Classy Collection
Sport Collection                       
Classic Collection                     LIMITED EDITION



Markalarımız

Efsane Geri Döndü

İsviçre’de 65 yıl önce Gaston J. Langel’ın hayata geçirdiği saat markası Vialux, Merkez Saat’in 2013  
yılındaki girişimiyle yeniden hayat bularak Türkiye saat sektöründe yerini almıştır.

Merkez Saat’in önemli bir değer olarak gördüğü Vialux, geçmişten kopmadan günümüzün saat  
tasarımlarını sunar. 1970’lerin retro stilini ve tasarımlarının reenkarnasyonu sayılan Vialux modelleri, üstün  
kalitesi ve ekonomik fiyat aralığıyla öne çıkmaktadır.

Saat yapımındaki profesyonelliği ve saat yapımındaki benzersiz teknikleri ile ününü tüm dünyaya duyurmuş  
ve bu ününü tüm modellerine taşıyarak saat tutkunlarının tüm beklentilerini karşılayan bir marka olmuştur.

Erkek koleksiyonlarında Super, Kronos, Orion, Hyperion Koleksiyonları, Vialux’ün tarz sahibi müşterilerine  
seslenirken, bayan koleksiyonlarında ise Intense ve Glance ilgi odağı olarak öne çıkmaktadır. Vialux Glamour  
Koleksiyonu ise hem kadın hem erkek tüketiciler için ortak bir beğeni yaratarak, her iki cinsin de vazgeçilmezi  
olmuştur.



Markalarımız

KOLEKSİYONLAR

ERKEK KOLEKSİYONU       KADIN KOLEKSİYONU

Dynamic Collection              Sporty Collection 
Smart Collection                   Intense Collection
Elegance Collection             Glamour Collection
Pocket Watch Collection                      



Distribütörlüklerimiz



Zaman Su Gibi Akacak

Suyun kıyıyla buluştuğu noktada, Nautica’nın özel stili ortaya çıkmaktadır. Nautica saatler, 
denizden esinlenerek, şehirde tasarlanmıştır. Sofistike kent tasarımının merceğinden bakarak 
denizcilikten ilham almıştır.

Her Nautica tasarımı, mimari hatlar ve yüksek performans özellikleriyle dikkat çekmektedir. Tüketici 
için bir stil yaratıcısı olan Nautica saatler, her zaman kişisel tarza büyük bir yenilik katmaktadır.
Sudan ilham alınarak tasarlanan Nautica’nın sofistike stili, 1983 yılında Amerika’da doğmuş, kendine has 
stiliyle kısa zamanda meraklılarının favori markası olarak anılmaya başlanmıştır.

Nautica, enerjisini şehrin ruhuyla birleştirebilen stiliyle, bugün 75 ülkede 250 mağazasıyla 
büyümeye devam etmektedir.

Türkiye’den gelen yoğun talepler doğrultusunda Nautica’nın efsane modelleri BFC ve BFC Krono, 
sadece Türkiye için yeniden üreterek, Türk saat tutkunlarının beğenisine sunmuştur.

Distribütörlüklerimiz



Tüm Zamanlar Ondan Sorulur

1854 yılında kurulan Timex, her müşterinin ihtiyaçlarını karşılamak için yüksek kaliteli, yenilikçi
saatler yaratma geleneğini her dönemde korumayı başarmış bir Amerikan markasıdır. Timex saatler,
160 yılı aşkın bir süredir tüketicilerin hayatlarının bir parçası olmuştur. Müşterilerine kaliteli ürünleri
sunmak için Alman mühendisliği ile ‘high-end’ İtalyan tasarımlarını birleştirir. Zamansız tasarımları ile
ünlü ve ikonik bir saat markası olduğunu kanıtlamıştır.

Timex, herkese ve her zevke yönelik modellerle öne çıkmaktadır. TIMEX® IRONMAN®
koleksiyonu, aktif yaşayan, hızını ölçmek isteyenler ve fitness’a ilgi duyanlar için idealdir.
Maceraseverler için üretilen ve her zorlu şarta ayak uydurabilen, darbelere dayanıklı bir model
arayanlara Expedition®, neredeyse yok edilemez özellikleriyle ideal bir seçim olacaktır. INDIGLO®
teknolojisini kullanan modelleri ise gece kullanımı için benzersiz bir seçenek sunmaktadır. Timex,
günümüz modasını yakından takip eden tüketiciler için de Timex® Originals koleksiyonu ve Timex
Weekender koleksiyonunu yaratmıştır. Farklı gündelik kombinasyonlar yaratmayı kolaylaştıran kayış
seçenekleriyle, saati kıyafetlerle mükemmel bir şekilde kombinlemeyi çok kolay bir hale getirmiştir

Distribütörlüklerimiz



Şıklığın Modası

Dünyada modanın mimarı olarak bilinen Giafranco Ferre, bir moda tasarımcısının da ötesinde,
altyapısı ve kendine özgü stiliyle dünya modasında çok büyük bir ün elde etmiştir.

Ferre’nin elegan ve feminen çizgisi Sharon Stone, Elizabeth Taylor, Paloma Picasso ve Sophia
Loren gibi ünlüleri de markanın tutkunu haline getirmiştir. Sofistike beyaz gömleklerle moda
dünyasının sembolü haline gelen Ferre, her zaman trendy, klasik ama rahat tarzını hiç
değiştirmemiştir. İsviçre’de üretilen GF Ferre saatleri hem üstün standartlardaki kalitesi, hem de
kusursuz tasarımıyla; sahibine mükemmel bir saat kullanmanın verdiği mutluluğu sonuna kadar
yaşatmaktadır.

Şık kadranları, göz kamaştıran kasa tasarımlarıyla GF Ferre; hem erkeklerin hem de kadınların
kendini özel hissedecekleri çok özel bir saat markasıdır.

Distribütörlüklerimiz



Her Zaman Genç

Nixon, küçük detayları daha iyi yapmak üzerine çalışmaktadır. Bu detaylar ilk bakışta fark
edilmeyen küçük ayrıntılar gibi gözükse de; Nixon bu perspektiften bakarak, kullandıktan sonra asla
vazgeçilmeyecek detaylar yaratmaktadır. 1998 yılında üretime başlayan Nixon, farklı
konumlandırması ve tasarımlarıyla tüm dünyada hızla büyümüştür. Bugün 70’den fazla ülkede satışı
yapılan Nixon ürünleri, genç çizgideki tasarımları ve yenilikçi tarzıyla dünya modasında kendini
gösteren eğlenceli ve dikkat çekici bir marka olmuştur. Nixon, modern ve yeni nesil ürünlerini, yine
modern mekanlarda satışa sunmaktadır. Kendi markası kadar, markasının yer aldığı alan ve sunuluş
biçimi de Nixon için büyük önem taşımaktadır.Kendinizi rahatça ifade edebileceğiniz aksesuarlar
tasarlayan Nixon’ın özgün çizgilerinin, çok net bir şekilde görülebildiği ürünleri ise saatleridir. Nixon
saatler, modern ve enerjik çizgiyeleriyle diğer saat markalarının arasından sıyrılabilmektedir.

Kaliforniya’nın canlı yaşam tarzını bileklere taşıyan Nixon saatler, kimsede olmayan ve tasarımıyla
fark yaratan modeller sunmaktadır. Nixon, ‘özgün bir saatim olsun’ diyenler için mükemmel
alternatifler yaratır.

Distribütörlüklerimiz



Kurumsal İş Birlikleri

Kurumsal İş Birlikleri

Türk Saat sektöründe müşteri odaklı üretim, pazarlama ve satış stratejileri ile markalarına 
sürekli değer katmayı başaran Merkez Saat, bu tecrübelerini bir çok ünlü tekstil firması ile de 
paylaşmaktadır. İş birliğine girdiği markaların saat ve gözlük gibi ürün gruplarının tasarım ve üretim 
süreçlerinde kendilerine hizmet veren Merkez Saat’in “private label” koleksiyonlar hazırladığı 
markalara örnek olarak; Beymen Club, Altın Yıldız Classics, T-Box ve Yargıcı’yı verebiliriz.

Merkez Saat, markalarla yaptığı iş birliklerinin yanı sıra, kurumsal firmaların promosyon 
çalışmaları, yıl dönümleri vb. gibi özel günlerde çalışanlarına, iş ortaklarına ya da müşterilerine 
hediye amaçlı hazırlatmak istedikleri kol saati, cep saati, duvar saati, güneş gözlüğü ve birçok çeşit 
aksesuarında tasarlayıp üretmekte ve bu ürettiği ürünlerin kadran, kapak, klips ve kordon gibi 
malzemelerinin üzerine istenilen yazı ve logo uygulamalarını yapmaktadır.

.



Kurumsal İş Birlikleri

Merkez	Saat	&	Beymen	



Kurumsal İş Birlikleri

Merkez	Saat	&	Yargıcı



Kurumsal İş Birlikleri

Merkez	Saat	&	Petrol	İş



Kurumsal İş Birlikleri

Merkez	Saat	&	Altın	Yıldız		



Kurumsal İş Birlikleri

Merkez	Saat	&	Tarım	İş																												Merkez	Saat	&	Wiston Merkez	Saat	&	Camel



Kurumsal İş Birlikleri

Merkez	Saat	&	Boyner	Grup	İş	Birliği

Merkez	Saat	2009	yılında	Boyner	Grup	ile	yapmış	olduğu	anlaşma	neticesinde	Boyner	mağazalarının	içinde	
Merkez	Saat	ailesine	ait	markaların	satışına	başladı.	Bu	iş	birliği	sırasında	Boyner	Grup’un	yapmış	olduğu	teklif	ile	
yepyeni	bir	projeye	imza	atıldı	ve	Boyner	Grup’a	bağlı	olan	T-Box	markasının	güneş	gözlüğü	üretimini	Merkez	Saat	
üstlendi.	2013	yılında	başlayan	T-Box	güneş	gözlüğü	üretimi	ile	başarılı	bir	çizgi	yakalayan	Merkez	Saat,	dönemin	
trendlerini	takip	eden,	yenilikçi	ve	gelişim	odaklı	uzman	tasarım	ekibi	ile	bu	zamana	kadar	T-Box	için	200	binden	fazla	
güneş	gözlüğü	üretimi	gerçekleştirdi,	alıcısıyla	buluşturdu	ve	buluşturmaya	devam	ediyor…



Bayi Toplantıları

2012 ELA QUALITY RESORT HOTEL - BELEK



Bayi Toplantıları

2015 CALISTA RESORT HOTEL - BELEK



Bayi Toplantıları

2016 SPICE DELUXE HOTEL - BELEK



Bayi Toplantıları

2016 SPICE DELUXE HOTEL - BELEK



Bayi Toplantıları

2017 MIRACLE HOTEL - ANTALYA



Bayi Toplantıları

2017 MIRACLE HOTEL - ANTALYA



Bayi Toplantıları

2018 ADALYA ELİT RESORT - ANTALYA



2016 Bayii İftarı

Bayi Organizasyonları



Bayi Kampanyaları

Değerli İş Ortaklarımız için  
hazırlamış olduğumuz  
kampanyalı paketler içerisinde  
bir çok hediye ve fırsatı  
beraberinde sunuyoruz.

2016



Bayi Kampanyaları

Değerli İş Ortaklarımız için  
hazırlamış olduğumuz  
kampanyalı paketler içerisinde  
bir çok hediye ve fırsatı  
beraberinde sunuyoruz.

2017

FIRSATLAR 
İçin Son Çağrı!!!.

 Değerli İş Ortağımız;

 Merkez Saat seçili ürünlerinde “fırsat kampanyası”!!!
İsterseniz Küba’ya, isterseniz Tayland’a uçun dilerseniz ise ekstra mal fazlalarıyla 
kampanyamıza siz de dahil olun...
Kampanya Koşulları:

* %50 fırsat ürünü olmak üzere 70.000TL’lik mal alımı yaparsanız KÜBA seyahati,
* %50 fırsat ürünü olmak üzere 40.000TL ve üzeri mal alımı yaparsanız TAYLAND seyahati,
* 20.000 TL ve üzeri fırsat ürünü alana EKSTRA %20 fırsat ürünü mal fazlası,
* 10.000-19.000 TL fırsat ürünü alana EKSTRA %15 fırsat ürünü mal fazlası seçenekleri...,

Kampanya Başlangıcı : 01.03.2017      Kampanya Ürün Temini Başlangıç : 01.03.2017
Kampanya Bitişi :           30.04.2017     Kampanya Ürün Temin Bitiş:             30.06.2017

Kampanyaya katılacak olan bayilerin, katılmak istediği kampanya bedeli kadar evrak vermesi gerekmektedir. Evraklarını 
vermeyen bayiler kampanyadan faydalanamayacaktır.  
Küba turu, Eylül ayı içerisinde yapılacaktır ve 5 gece 6 gündür. Tur tarihi, Temmuz ayı içerisinde tur programı ile birlikte 
iletilecektir.  
Tayland turu, Eylül ayı içerisinde yapılacaktır ve 5 gece 6 gündür. Tur tarihi, Temmuz ayı içerisinde tur programı ile birlikte 
iletilecektir. 
YYurt dışı seyahatini tercih ettiğiniz durumda 31.05.2017 tarihine kadar bilgi verilmesi gerekmektedir. Yurt dışı seyahati, tur 
programına göre ayarlanacağı için tarih ve saatler sabit olacaktır. 
Temmuz ayından önce tura katılmaktan vazgeçesilmesi durumunda kampanya içeriğinde değişkenlik gösterilmesi esnektir. Bir 
kişi sadece seçmiş olduğu kampanyadan yararlanabilir.  Kampanya tarihi öncesi alımlar kampanyaya dahil değildir. 
Kampanya harici alımlar belirtilen paketleri kapsamamaktadır. 



Bayi Kampanyaları

2017 - THAILAND



Bayi Kampanyaları

Kampanyalarımız  
kapsamında Apple  
iPhone 7 sahibi olan  
bayilerimiz.



Pazarlama & Reklam Kampanyaları



Pazarlama & Reklam Kampanyaları

Saat Dünyası Dergisi Saat Dünyası Dergisi Naviga Magazin



Pazarlama & Reklam Kampanyaları

Saat Dünyası Dergisi XOXO The Mag Saat Dünyası Dergisi



Pazarlama & Reklam Kampanyaları

Saat Dünyası Dergisi Saat Dünyası Dergisi Saat Dünyası Dergisi



Pazarlama & Reklam Kampanyaları

Atatürk Hava Limanı

Billboard – Megalight

Altunizade Kavşağı Ataköy Sahil Yolu Unkapanı Atatürk Köprüsü



Pazarlama & Reklam Kampanyaları

Billboard – Megalight

Meclisi Mebusan Caddesi Dolapdere Caddesi Zincirlikuyu - Levent

Gümüşsuyu Taksim Eminönü



Teşekkürler…




