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Vizyonumuz

Misyonumuz

Değerlerimiz

Ulusal ve uluslararası aydınlatma sektöründe doğru projeler ile büyüyerek 
sektörde bilinirliğini artırıp, söz sahibi olabilmek.

Yenilikçi, çevreye uyumlu , enerji tasarruflu projeler yapmak

Sektörde yenilikçi olmak ve yön verebilmek

Uluslararası pazarda bilinirliği artırmak

Gelişime açık olmak ve eğitimlerle çalışanları bu gelişimin bir 
parçası yapmak

Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak

Müşteri ihtiyaçlarını en iyi ve hızlı şekilde çözerek , müşterilerimizin 
de firmanın bütünlüğünü hissetmesini sağlamak

Kurmuş olduğumuz çözüm ortaklıklarını geliştirerek hep 
ileri doğru yol almak

Verimli işler ortaya çıkarmak

Çalışanların özlük haklarını korumak ve tam motivasyon 
çalışmalarını sağlamak

Dijital dünyaya ayak uydurmak ve 
katkıda bulunmak

Güven

İnanç

Saygı

Eğitimsel İnovasyon

Gelişim ve süreklilik

Özgünlük



Neden Venera?

Hakkımızda

Venera Azeri dilinde Venüs gezegeni anlamına gelmektedir. 
Ülkemizde çobanyıldızı olarakta bilinen Venüs tüm gezegenlerinin tersi 
yörüngesinde dönmek gibi bir özelliği ve geçmiş zamanlarda çobanların 
yollarını bulması için kullanmaları gibi farklı bir misyona sahiptir. Aydınlatma 
sektöründe bilindiğin dışına çıkarak doğru aydınlatma modelleri ile 
sektöre yön vermek amacıyla yola çıkan bizler bu sebeple Aydınlatmanın 
Venüsü olmayı hedeflemekteyiz.

Venera Aydınlatma , yenilenen ve gelişen aydınlatma devrimi içerisinde enerji 
ve mimari beklentiler gibi değerleri dikkate alarak, deneyimli kadrosuyla 
aydınlatmada çözüm ve rehberlik merkezi olmayı planlamaktadır. 
Bu konudaki talepleri proje dizayn aşamasından , amaçlanan doğruya ulaşılana 
kadar  aydınlatma konusunda tüm süreçleri kapsayan çözüm partnerliği 
oluşturmak amacıyla 2019 yılı itibariyle faaliyete başlamış bulunmaktadır.

Bünyesinde bulunan uzman kadrosuyla her zaman araştırma ve geliştirmeye 
büyük önem veren firmamız , tasarladığı ve geliştirdiği yeni ürünler ve 
projeler ile aydınlatma sektöründe öncü ve yol gösterici bir firma olmayı 
hedeflemektedir.

Yurtdışında da pek çok başarılı projeye imza atarak uluslararası bir firma olmayı 
hedefleyen yapımız , ihtiyaç duyduğu motivasyonu işini doğru ve mükemmel 
yapmaktan almaktadır.



Aydınlatma 
Tasarımı
Bünyemizde bulunan yetkin aydınlatma tasarım ekibiyle, 
projelerinize özel aydınlatma çözümleri sunarak, 
mekanınızın ihtiyaç duyduğu doğru aydınlatmayı gerekli 
aydınlatma teknikleri kullanarak çözmekteyiz. 

Mühendislik 
Hizmetleri
Firmanıza özel mühendislik hizmetleri veren 
ekibimiz, tüm problemleriniz için analitik çözüm 
süreçleri konusunda sizlere hizmet vermektedir. 
Proje süreçlerinin doğru işletilmesi, devreye alma 
ve süpervizörlük gibi hizmetlerle projenin kusursuz 
işletilmesi hedeflenmektedir.

Aydınlatma 
Otomasyonu
Gelişen aydınlatma otomasyonu sistemleri ile 
projelerinize enerji tasarrufu ve aydınlatma işlevselliği 
sağlayarak, şirketinizin mali yükünü azaltmak, kar 
sağlamak ve doğaya karşı sorumluluklarımızı yerine 
getirmeyi amaçlamaktayız. Bu süreçlerin doğru 
sürdürülmesi misyonu ile sizlere hizmet vermekteyiz.

Aydınlatma 
Eğitimi
Aydınlatmada kullanılan temel bilgisayar 
programları konusunda basit seviyeden, üst 
seviyeye kadar eğitimler vererek bu süreçleri kendi 
bünyenizde işletmeyi sağlayacak organizasyonu 
kurulmasını desteklemek amaçıyla yapılan eğitim 
organizasyonlarıdır.



Danışmanlık
Hizmetleri

Projenizin başından sonuna kadar tüm 
süreçlerin doğru işletilmesi ve oluşacak çıktının 

istenilen şekilde olması için uzman ekibimizle 
hizmetinizdeyiz. Mimari ve teknik aydınlatmalar 

konusunda öneriler, doğru ışık ve ürün kullanımı 
hakkında yaptığımız çalışmalarla aydınlatma 

çözümleri sunmaktayız.

Enerji 
Verimliliği

İşletmenizin en önemli giderlerinden biri 
olan enerjiyi daha efektif kullanılmasını 

sağlayacak çalışmalar yaparak firmanızın 
kar etmesi amaçlanmaktadır. Bu süreçler 

içerisinde keşif, proje ve analiz çalışmaları 
sunularak projenin reel hale getirilmesi 

sağlanmaktadır. 

Satış ve Pazarlama
Faaliyetleri

Projelerinizde doğru ürün seçilmesini sağlamak 
ve ürün tedarik sırasında aksaklık yaşanmamasını 

sağlayarak projelerinizin en doğru ve hızlı bitirilmesi 
amacıyla yapılan çalışmalardır. 



Referanslar

İş Merkezi ve Rezidans Projeleri

Özel Mekan Projeleri

Yaşam Alanı Projeleri

Eğitim Kurum Projeleri

Mağaza Projeleri



Endüstriyel Tesis Projeleri

Dış Mekan Projeleri

Cephe Projeleri

Peyzaj Projeleri

Yol ve Sokak Projeleri
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