Manisa’da Karsan Dönüşümü Devam Ediyor!
Karsan’dan Turgutlu’ya 40 Adetlik Jest!
Geliştirdiği toplu taşıma sistemleriyle şehirlere modern çözümler
sunan yerli üretici Karsan, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin il
genelinde başlattığı toplu ulaşımda dönüşüm projesi kapsamında
teslimatlarına aralıksız devam ediyor. Daha önce Manisa’nın
Salihli İlçesi’ne 36, Akhisar İlçesi’ne 74 adetlik teslimat
gerçekleştiren Karsan, son olarak Turgutlu’ya 40 adet Jest
teslimatı yaptı. Turgutlu 15 Temmuz Şehitler Alanı’nda
düzenlenen teslimat törenine Manisa Büyükşehir Belediye
Başkanı Cengiz Ergün, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin,
Karsan Pazarlama Müdürü Mehmet Apak ve çok sayıda davetli
katıldı.
Kuruluşunun 50. yılını geride bırakan ve Bursa’da yer alan iki fabrikasında
çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun modern toplu taşıma ve ticari araç
üretimi gerçekleştiren Karsan, Manisa Belediyesi’nin başlattığı toplu
ulaşımda dönüşüm hamlesinin en büyük destekçisi olmayı sürdürüyor.
Dönüşüm projesi kapsamında Manisa’nın Salihli İlçesi’ne 36, Akhisar
İlçesi’ne 74 adetlik teslimat gerçekleştiren Karsan, son olarak Turgutlu’ya
40 adetlik Jest teslimatı yaptı. Teslimat töreninde Manisa Büyükşehir
Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ve
Karsan Pazarlama Müdürü Mehmet Apak da hazır bulundu.
Manisa’daki toplu taşıma araçlarını çağın teknolojisine uygun, ekonomik,
konforlu, çevreye duyarlı ve engelli erişimine uygun araçlarla değiştirmeye
devam edeceklerini vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz
Ergün, modern dönüşümdeki önemli katkılarından dolayı Karsan’a
teşekkürlerini sundu. Karsan’ın toplu ulaşıma kazandırdığı ürün ve
hizmetlerle ilgili bilgiler veren Karsan Pazarlama Müdürü Mehmet Apak ise,
40 adet Jest’in temsili anahtarını Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı
Cengiz Ergün’e teslim etti.

Toplu Taşımacılıkta Yükselen Değer: Jest
Karsan Jest, alçak tabanı, biniş ve iniş hızını artıran geniş ve basamaksız yolcu
kapısı, rampa sistemi, ferah iç mekanı, panoramik camları ve ilave bir çok özelliği
ile tüm bireylere konforlu ulaşım olanağı sağlıyor. Bir çok çağdaş özelliği ile ideal
bir toplu taşıma aracı olan Jest, yakıt ekonomisiyle de tercih ediliyor.
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, Menarinibus 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.

