
 

 

Basın Bülteni 

 

KIOXIA Europe, Şirketin Uzun Vadeli Hedeflerinde Daha da İlerlemek 

İçin Yeni Başkan Görevlendirdi 

 

 

 

Düsseldorf, Almanya, 16 Nisan 2021 – KIOXIA Europe GmbH yeni şirket başkanının Asayuki 

Nannichi olduğunu doğruladı. Nannichi, eski başkan Masaru Takeuchi’nin yerini alacak. Sn. 

Nannichi bu endüstride otuz yıllık deneyime sahip ve Japonya, Kuzey Amerika ile Avrupa, Orta 

Doğu ve Afrika’da üst düzey satış ve pazarlama rollerinde görev yaptı. Onun liderliğinde KIOXIA 

Europe şimdi Avrupa veri depolama pazarında ortaya çıkan çok sayıda zorluğun üstesinden 

gelmek ve sayısız fırsatı değerlendirmek için hazırlanıyor. 

 

Gelişmiş işlemlerin ve cihazların geliştirilmesi için sürmekte olan büyük ölçekli yatırımlarla birlikte 

(1987 yılında NAND flash belleği icat eden şirket olan) Toshiba Memory’den miras kalan 

http://www.kioxia.com/
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mühendislik uzmanlığını bir araya getiren KIOXIA, veri depolama inovasyonlarını ileri taşımaya 

devam ediyor. Şirketin lider konumu, çığır açan BiCS FLASHTM 3D flash bellek teknolojisiyle 

piyasada çektiği büyük ilgi ile öne çıkıyor.  

 

“Hem şirketin hâlihazırda elde etmiş olduğu başarıları konsolide ederek hem de bu başarıyı daha 

yukarı taşımak için büyük çaba göstererek KIOXIA Europe’a ticari gelişiminin önümüzdeki 

evrelerinde rehberlik etmeyi dört gözle bekliyorum” diyen KIOXIA Europe’un çiçeği burnunda 

Başkanı Asayuki Nannichi ekliyor: “BiCS FLASHTM ürünümüz sayesinde KIOXIA şu anda flash 

bellek ve SSD sektörlerinde çok büyük satış rakamlarına ulaşıyor ve biz de heyecan verici yeni 

uygulama olanakları ortaya çıkmaya başladıkça önümüzdeki yıllarda pazar konumumuzu 

güçlendirmeye devam edeceğiz.”  

 

KIOXIA Europe, SSD’leri için devam eden talep ile veri merkezlerinde ve şirket sunucularında 

kullanımların yanı sıra son çıkan oyun konsolu modellerinde artan kullanımından da faydalanmayı 

bekliyor. 5G hizmetlerinin yaygınlaşması veri depolama gereksinimlerini yukarı taşıyacak, 

böylece cep telefonu üreticilerinin de daha yüksek bellek yoğunluklarını tasarımlarına entegre 

etmeleri gerekecek. 

 

KIOXIA Europe GmbH, Pazarlama İletişim Departmanı Başkanı, Kıdemli Yönetici Sandrine 

Aubert “KIOXIA Europe adına geçtiğimiz yıllarda sergilediği liderlik, destek ve iş birliğinden 

dolayı Sn. Takeuchi’ye minnettar olduğumuzu söylemek istiyorum. Sn. Nannichi’ye bu vesileyle 

Avrupa’daki KIOXIA ekibine hoş geldin diyoruz” şeklinde konuştu. 

 

### 

 

 

 

KIOXIA Europe GmbH Hakkında 

KIOXIA Europe GmbH (eski adıyla Toshiba Memory Europe GmbH), dünyanın önde gelen flash bellek ve 
katı hal sürücüleri (SSD’ler) tedarikçisi olan KIOXIA Corporation’ın Avrupa merkezli bağlı şirketidir. KIOXIA, 
Flash belleğin icadından, çığır açan yeni BiCS FLASHTM teknolojisine kadar, insanların hayatlarını 
zenginleştiren ve toplumun ufkunu genişleten son teknoloji bellek çözümlerinin ve hizmetlerinin öncüsü 
olmaya devam ediyor. Şirketin yenilikçi 3D flash bellek teknolojisi BiCS FLASHTM, gelişmiş akıllı telefonlar, 
kişisel bilgisayarlar, SSD’ler, otomotiv ve veri merkezleri de dâhil olmak üzere pek çok alandaki yüksek 
yoğunluklu uygulamalarda depolamanın geleceğini şekillendiriyor.  
 

KIOXIA internet sitemizi ziyaret edin  

 

https://www.kioxia.com/tr-tr/top.html


Yayımlama iletişim bilgileri:  

KIOXIA Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Almanya  

Tel: +49 (0)211 368 77-0 E-posta:  

KIE-support@kioxia.com  

 

Editoryal bilgi için iletişim bilgileri:  

Lena Hoffmann, KIOXIA Europe GmbH  

Tel: +49 (0) 211 36877 382  

E-posta: lena1.hoffmann@kioxia.com  

 

Hazırlayan:  

Birgit Schöniger, Publitek  

Tel: +44 (0)1582 390980  

E-posta: birgit.schoeniger@publitek.com  

Web: www.publitek.com 
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