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KARSAN BAYİSİ FSM DEMİRBAŞ’TAN LANSMAN DAVETİ
Karsan bayisi FSM Demirbaş, Karsan’ın yetkili satıcısı olması vesilesiyle 300 kişilik
bir lansman daveti verdi. 4 Aralık Perşembe akşamı Cevahir Otel’de FSM
Demirbaş’ın ev sahipliğinde gerçekleşen davete Karsan Pazarlama Genel Müdürü
Vançın Kitapçı, Karsan Pazarlama Pazarlama ve Satış Direktörü Selim Aydınlıoğlu,
Belediye temsilcileri ve basın mensupları katıldı.
Girişte Karsan JEST, Karsan ATAK, Karsan STAR araçlarının sergilendiği gecenin
ev sahibi FSM Demirbaş’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Demirbaş yaptığı
konuşmada; kendilerini tercih etmelerinden ötürü Karsan’a teşekkürlerini sundu.
Demirbaş; “Karsan Türkiye’nin yerli üretim yapan güzide bir firması. Karsan yetkili
satıcılığını alarak bundan böyle Karsan’ın 6 – 7 – 8 metrelik minibüs/otobüs ürün
gamının ve önümüzdeki yıl üreteceği ticari araçlarının satışını gerçekleştireceğiz.
Yetkili satıcısı olduğumuz diğer markalarla birlikte yolcu ve yük taşımada
kullanılan bütün ticari araçları satıyor olacağız. Karsan’a tekrar bizleri tercih ettiği
için teşekkürlerimi sunmak isterim”.
Karsan Pazarlama Genel Müdürü Vançın Kitapçı da Karsan ailesine katılan
Mustafa Demirbaş’a teşekkürlerini sundu. Kitapçı yaptığı konuşmada; “Karsan
ulaşımda sınırsız çözümler sunma vizyonu doğrultusunda kendi markasıyla katma
değerli ürünler üretmeyi amaçlayan bir kurum. Yeni ürünlerimiz 6 metrelik JEST
minibüsümüz ile, 8.1 metrelik belediye tipi ve 27-31 kişilik küçük otobüslerimizi
dışarıda sergiliyoruz. Her iki ürünümüz de alçak tabanlı olmasıyla dikkat çekiyor.
Bu ürünlerimizle toplu taşımaya hizmet veriyor, ekonomiye katkı sağlıyoruz. Daha
da büyümek ve gelişmek istiyoruz. Büyümenin önemli bir unsuru da bayi
teşkilatıdır ve bu amaca giderken ailemize katılan Mustafa Demirbaş’a teşekkür
ediyoruz. 1991 yılından bugüne 23 yıldır bu işe emeğini koymuş, binlerce
müşteriye hizmet vermiş bir firmanın Karsan ailesine katılması bizi iyice
güçlendiriyor.”
Girişte sergilenen engelli erişimine uygun Karsan JEST, Karsan ATAK, Karsan
STAR gelen davetliler tarafından ilgiyle incelendi.

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 Truck HD75/35 hafif kamyonlarını,
BredaMenarinibus marka otobüslerini 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. Yaklaşık 1000 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 2014 Kasım 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 48 yıldır faaliyet gösteren Karsan’ın engin otomotiv tecrübesini, yurt
geneline yayılmış 100'ü aşkın yetkili satıcı ve servis noktasıyla hizmet alanına
aktarıyor. Üstün hizmet anlayışını benimseyen Karsan Pazarlama, müşteri
beklenti ve isteklerine hızlı ve etkin cevap veriyor. 2014 yılı itibarıyla Karsan,
Hyundai Truck 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.
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