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BASIN BÜLTENİ

KARSAN, İSTANBUL J10 MÜŞTERİLERİ
İLE İFTAR YEMEKLERİNDE BULUŞTU
J10 müşterileri ile iki ayrı iftar yemeğinde
biraraya gelen Karsan, 2012 model J10’ların
showroom’larda yer aldığı haberini paylaştı.
Toplu taşımacılığın vazgeçilmez ismi Karsan, müşteri talep ve beklentileri doğrultusunda
yenileyerek Temmuz 2010’da pazara sunduğu J10’ların, 2012 modellerini showroom’larda
sergilemeye başladı. Karsan J10, Hyundai Truck HD Serisi ve BredaMenarinibus otobuslerini
distribütörü Karsan Pazarlama, J10 müşterileriyle bir araya gelmek ve gelişmeleri paylaşmak
amacıyla iki ayrı iftar yemeği düzenledi. İlki 15 Ağustos’ta servis taşımacıları için gerçekleşen
iftar yemeğine Karsan Pazarlama Şirket Müdürü Vançın Kitapçı, Pazarlama Hizmetleri Müdürü
Özlem Güçlüer, Satış Müdürü Selim Aydınlıoğlu, Karsan Pazarlama'nın ilgili birim yöneticileri,
Karsan yetkili satıcıları Aydın Oto, Gürsözler, Atalay yetkilileri, İstanbul Umum Servis Aracı
İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk ve Karsan J10 kullanıcıları olmak
üzere 120 kişi katıldı. İftarın ardından konuşma yapan Karsan Pazarlama Şirket Müdürü
Kitapçı, Karsan’ın uzun yıllardır servis kullanıcılarının dostlarının yanında olduğunu,
önümüzdeki dönemde de yepyeni ürünlerle onlara hizmet vermeye devam edeceğini söyledi.
Karsan Pazarlama’nın satış ve satış sonrasında her geçen gün büyüdüğünü belirten Kitapçı,
2012 model J10’ların showroom’larda yer aldığı müjdesini de verdi; “2012 model yılı Karsan
J10'lar 1 Ağustos'tan iitibaren showroomlarda yerini aldı, ozel olarak yolcu taşımak için
geliştirilerek üretilen J10'lar uygun işletim maliyetleriyle Türkiye'nin servis aracıdır” diye
konuşan Kitapçı'nın ardından söz alan İSAROD Başkanı Hamza Öztürk de, yıllardır servis aracı
işletmecilerine satış ve satış sonrasında desteklerini esirgemeyen Karsan'a teşekkürlerini iletti.
İkincisi 17 Ağustos günü hat taşımacıları ile gerçekleşen iftar yemeğine ise Karsan Pazarlama
yöneticileri, yetkili satıcıları yanısıra Karsan J10 müşterileri katılımıyla 200 kişi ile yapıldı.
İftarın ardından bir konuşma yapan Karsan Pazarlama AŞ Satış Müdürü Selim Aydınlıoğlu, 45
yıldır üretici kimliğiyle bağımsız bir otomotiv şirketi olan Karsan’ın, büyümeye devam ettiğini
söyledi. Aydınlıoğlu; “Sizlere hem alırken, hem kullanırken, hem de ikinci elde değeri olan
avantajlı ürünler sunmaya devam edeceğiz. Özellikle İstanbul'da son dönemde artan Karsan

J10’lar yakıt ekonomisi ve satış sonrasında sunduğu uygun koşullarıyla kazancınıza önemli
destek sağlıyor. Bir yıl gibi kısa bir sürede İstanbul hat ulaşımında 200'den fazla J10'un
hizmet veriyor olması bizim için ayrı bir gurur kaynağı" diyerek sözlerini tamamladı. İftara
katılan Karsan J10 müşterileri, dolmuşçu esnafına verilen bu önemden derin mutluluk
duyduklarını belirterek Karsan yöneticilerine teşekkür etti.

Kısaca Karsan Pazarlama;
Karsan’da başlayan “Değişim” sürecine paralel olarak Şubat 2009’da Karsan J Serisi ve Hyundai Truck
HD Serisi modellerinin pazarlama, satış ve satış sonrası hizmet faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere
faaliyete başlayan Karsan Pazarlama A.Ş., müşterisine en iyi hizmeti sunmayı amaçlıyor. Kıraça
Holding’in en yeni iştirakı olan Karsan Pazarlama, otomotiv sektöründe 40 yılı aşkın bir süredir faaliyet
gösteren Karsan’ın engin otomotiv tecrübesini, yurt geneline yayılmış toplam 133 yetkili satıcı ve servis
noktasıyla hizmet alanına aktarıyor. Üstün hizmet anlayışını benimseyen Karsan Pazarlama,
müşterisine daha yakın; onların beklenti ve isteklerine daha hızlı ve etkin cevap veriyor. 2010 Temmuz
ayında yeni Karsan J10’u pazara sunan Karsan Pazarlama, yıl sonu itibariyle Karsan J10’un pazar
payını %15 olarak gerçekleştirmiştir. Karsan Pazarlama’nın hafif kamyon sınıfında 2007 yılında lanse
ettiği Hyundai Truck HD Serisi araçlarının pazar payı ise 2010 yılında %18 olarak tamamlanmıştır.
Karsan Pazarlama başarısını artırarak devam etmeyi hedefliyor.
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