
    

  

 

Наградата за най-престижна марка за търговски превозни 
средства на годината отиде при Karsan! 

 
Karsan е най-реномираната марка на годината! 

 
Karsan бе избран от общественото жури за най-реномираната марка на 
годината в сегмента на търговските автомобили в контекста на 
„Наградите за интегриран маркетинг The One Awards“. Заявявайки, че са 
постигнали значителни успехи в Турция и чужбина през 2018 г., 
заместник-директорът по търговските въпроси на Karsan Музафер 
Арпаджъоглу продължи: „Щастливи сме да видим положителните 
резултати при нашите клиенти, ориентирани към качеството и 
технологията, които използваме от 2 години. През 2018 г. успяхме да 
увеличим пазарния си дял на вътрешния пазар чрез нашите модели Jest 
+ и Atak, също така повишихме осведомеността за нашата марка и 
позицията си на световната сцена чрез увеличаване на износа и 
сериозни международни търгове, които спечелихме. От друга страна 
през 2019 г. във фокуса на целите ни ще бъде по-нататъшното 
повишаване на удовлетвореността на клиентите“. 
  
Бяха обявени победителите в „Наградите за интегриран маркетинг The One 
Awards“, организирани съвместно от Marketing Turkey и Akademetre. Фирми от 34 
сектора бяха наградени с награда за най-реномирана марка на годината на 
основата на публично проучване, обхващащо 1200 души в 12 провинции. 
Отдавайки се на стратегическото си сътрудничество и с ориентирани към клиента 
проекти, Karsan добави още една глава към историята на успеха си, като беше 
избрана за търговска марка с най-голям тласък в репутацията си през 2018 г. В 
контекста на „Наградите за интегриран маркетинг The One Awards“, Karsan бе 
удостоена от общественото жури с награда за най-реномирана марка на годината 
в сегмента на търговските автомобили. 
 
„Ние поставяме удовлетвореността на клиентите в сърцето на нашите 
операции“ 
 
Заместник-директорът по търговските въпроси на Karsan Музафер Арпачиоглу 
заяви следното: „Изключително сме щастливи да видим всички наши усилия през 
цялата година да бъдат признати от общественото жури като част от наградите, 
връчени от Marketing Turkey и Akademetre. Бих искал да използвам възможността 
да благодаря на всички, които допринесоха за това голямо постижение, както и 



    

  

на нашите служители и бизнес партньори за всичките им ценни усилия“. 
Заявявайки, че са постигнали значителни успехи в Турция и в чужбина през 2018 
г., Арпачиоглу продължи: „Радваме се да видим нашия ориентиран към клиента, 
качеството и технологиите подход, който използвахме от 2 години, да изплаща 
дивидентите си. През 2018 г. успяхме да увеличим пазарния си дял на вътрешния 
пазар чрез нашите модели Jest + и Atak, също така повишихме осведомеността за 
нашата марка и позицията си на световната сцена чрез увеличаване на износа и 
сериозните международни търгове, които спечелихме. В рамките на този период 
от време стартирахме европейските продажби на Jest Electric, нов модел, 
разработен в сътрудничество с BMW, който има най-високия пробег и най-
сложния технологичен хардуер в своя сегмент. По време на панаира в Хановер за 
първи път представихме втория продукт на нашата инвестиционна инициатива - 
прототипът на Atak Electric, проектиран и разработен за едва 4 месеца, който 
скоро планираме да пуснем на пазара. През 2019 г. по-нататъшното повишаване 
на удовлетвореността на клиентите ще бъде във фокуса на нашите вътрешни и 
външни цели“. 
 
  
 
 
 


