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Karsan Pazarlama, Karsan ve Hyundai
H350 Bayileriyle Bir Araya Geldi
Karsan, Hyundai H350 serisinin lansmanını yapmak üzere 25 – 26 Mayıs
tarihlerinde Hyundai Truck&Bus bayileriyle ilk kez bir araya geldi. Radisson Blu
Tuzla'da düzenlenen Bayi Toplantısı sabah saatlerinde Hyundai Truck&Bus
bayilerilerinin, öğleden sonra ise Karsan bayilerinin katılımıyla gerçekleşti. Karsan
Pazarlama Genel Müdürü Vançın Kitapçı, Pazarlama ve Satış Direktörü Selim
Aydınlıoğlu, Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Cengiz Yüksel'in sunum ve
konuşmalarının olduğu toplantının soru cevap bölümünde bayilerin önerileri de
dinlendi. Hyundai Motor Company VC'si Han Young CHOI ise Türkiye hafif ticari
araç piyasasında talebin önümüzdeki beş yılda %15 oranında artacağını
öngördüklerini, Yeni H350 ile Türkiye pazarına doğru zamanda giriş yaptıklarını
söyledi. Araçların incelenmesiyle son bulan toplantının ardından akşam tüm
katılımcılar tekrar gala yemeğinde bir araya geldi. Gecede Karsan CEO'su Murat
Selek ve Karsan Murahhas Azası Jan Nahum konuşma yaptılar. Jan Nahum
konuşmasında Hyundai Motor Company gibi dev bir markanın araçlarının Karsan
tarafından üretiliyor olmasında Karsan'ın sahip olduğu know-how'ın önemine
dikkat çekti.
İlk etapta devreye giren 12 adet Hyundai Truck&Bus bayisi ve 28 adet Hyundai
Truck&Bus yetkili servisinin yer aldığı gecede tüm katılımcılara birer Hyundai
H350 maketi hediye edildi. Gecede ayrıca; satış, satış sonrası hizmetler, müşteri
memnuniyeti, tesis yatırımı ve markaya hizmet gibi çeşitli kategorilerde Karsan
bayilerine başarı ödülleri takdim edildi.
Gala gecesine katılan tüm bayi ve yetkili servisler 26 Mayıs günü Yeni H350'leri
test etmek üzere sabah saatlerinde İstanbul Park'ta buluştu. Karsan yetkilileri ile
birlikte öğleden sonra müşterileri karşılayan bayiler, H350'leri müşterilere
tanıttılar. Müşterilerin yoğun ilgi gösterdiği test sürüşü etkinliğinin sonunda
yapılan değerlendirme formunda, organizasyon ve araçlar katılımcılardan tam not
aldı.

Kısaca Karsan
1966 yılında kurulan Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş., 1979-1998 yılları arasında Koç
Grubu çatısı altında faaliyet göstermiş, 1998’de İnan Kıraç’ın çoğunluk hisselerini almasıyla birlikte
Kıraça Holding bünyesine dahil olmuştur. 1981 yılından itibaren %100 yerel sermayeyle ticari araç
üreten bir firmadır. 2009 yılında belirlediği “Sınırsız Ulaştırma Çözümleri” vizyonu doğrultusunda,
binek araçtan otobüse, minivandan ağır kamyona geniş bir yelpazede ürün geliştirip üretmeyi
hedefleyen Karsan; bugün Bursa’da yer alan modern ve esnek tesislerinde lisans altında Hyundai
Motor Company’ye ait H350 model panelvanları, minibüs ve şasi kamyonetleri, BredaMenarinibus
marka otobüsleri ve kendi markası altında Karsan JEST, Karsan ATAK ve Karsan STAR araçları
üretmektedir. Bu ürünlerin pazarlama, satış ve satış sonrası hizmet faaliyetlerini ise Karsan
Pazarlama aracılığı ile yürütmektedir. Temmuz ayı itibariyle 1.255 kişinin çalıştığı Karsan, İSO’nun
(İstanbul Sanayi Odası) yaptığı araştırmaya göre 2013 yılı "Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi
Kuruluşu" sıralamasında 151. sıradan 93. sıraya yükseldi. Halka açık bir Şirket olan ve Borsa
İstanbul'da işlem gören Karsan’ın Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) kayıtlarındaki fiili dolaşımdaki
pay oranı 2015 Temmuz ayı itibariyle %34'tür.
Kısaca Karsan Pazarlama
Karsan’da başlayan değişim sürecine paralel olarak Şubat 2009’da Karsan markalı ürünler ve
Hyundai Truck HD Serisi modellerinin pazarlama, satış ve satış sonrası hizmetlerini
gerçekleştirmek üzere faaliyete başlayan Karsan Pazarlama A.Ş., müşterisine en iyi hizmeti
sunmayı amaçlıyor. Karsan Pazarlama, otomotiv sektöründe 49 yıldır faaliyet gösteren Karsan’ın
engin otomotiv tecrübesini, yurt geneline yayılmış 100'ü aşkın yetkili satıcı ve servis noktasıyla
hizmet alanına aktarıyor. Temmuz ayı itibariyle 64 kişilik kadrosuyla üstün hizmet anlayışını
benimseyen Karsan Pazarlama, müşteri beklenti ve isteklerine hızlı ve etkin cevap veriyor. 2015
yılı itibarıyla Karsan, Hyundai Truck & Bus ve BredaMenarinibus markalı ürünlerin satış, pazarlama
ve satış sonrası hizmetlerini veren Karsan Pazarlama, aynı zamanda kentlerin toplu ulaşım
hizmetlerine ürün sağlamanın yanısıra, garaj yönetimi alanlarında hizmet veriyor.
Kısaca Hyundai Motor Company
1967 yılında kurulmuş olan Hyundai Motor Company motorlu araçlar ve daha fazlası için ömür
boyu iş ortağı olmaya kendisini adamıştır. Şirket, erimiş pik demirden hazır arabalara kadar
kaynakları sirküle etme yetisine sahip yenilikçi bir iş yapısı olan Hyundai Motor Group’a öncülük
eder. Hyundai Motor dünya çapında sekiz üretim üssüne ve yedi tasarım & teknik merkeze
sahiptir ve 2014 yılında dünya genelinde 4.96 milyon araç satmıştır. Yaklaşık 100,000 çalışanı
bulunan Hyundai Motor lokalize modellerle ürün hattını geliştirmeye devam etmekte ve dünyanın
ilk seri üretim hidrojenli aracı ix35 Fuel Cell ile başlayan temiz teknoloji alanındaki liderliğini daha
da pekiştirmeye çalışmaktadır.
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