
 

 
 
 
 

 

KARSAN LAIMI KAIP „METŲ GERIAUSIAS 

KOMERCINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ PREKĖS 

ŽENKLAS!“ 
 
 

KARSAN YRA GERIAUSIAS METŲ PREKĖS 
ŽENKLAS! 

 
 

Vietinis komercinių transporto priemonių gamintojas Karsan buvo 
pasirinktas viešosios komisijos kaip „Metų geriausias prekės ženklas“ 
komercinių transporto priemonių segmente 
„Integruoto marketingo apdovanojimuose“. Teigdamas, kad jie 

sulaukė didelę reikšmę turinčios sėkmės 2018 metais tiek Turkijoje, 
tiek užsienyje, Karsan generalinio direktoriaus pavaduotojas 
komerciniams reikalams Muzaffer Arpacıoğlu tęsė: „Mes džiaugiamės 
matydami į klientus, kokybę ir į technologijas orientuoto požiūrio, 
kuriuo pradėjome vadovautis prieš 2 metus, atneštus dividendus. 2018 
mes padidinome savo dalį vietinėje rinkoje Jest+ ir Atak modelių dėka, 
taip pat padidinome prekės ženklų žinomumą ir sustiprinome savo 
pozicijas pasauliniu mastu dėka padidėjusio eksporto ir tapimo 
daugelio tarptautinių konkursų nugalėtojais. O 2019 metais ir toliau 
stengsimės didinti klientų pasitenkinimą tiek vietinėje tiek užsienio 
rinkose.“ 
 
 

Buvo paskelbti Integruoto marketingo apdovanojimų, organizuotų Turkijos 
marketingo akademijos, rezultatai. Bendrovės iš 34 sektorių buvo apdovanotos 
kaip metų geriausi prekės ženklai, remiantis vieša apklausa, kurios metu buvo 
apklausta 1200 žmonių 12 provincijų. Strateginiu bendradarbiavimu ir į klientą 
orientuotais projektais išsiskiriantis Karsan prisidėjo dar vieną laimėjimą į savo 
sėkmės istoriją, nes buvo pasirinktas kaip komercinių transporto priemonių 
prekės ženklas, labiausiai padidinęs reputaciją 2018 metais. Integruotų 

marketingo apdovanojimų metu Karsan buvo pagerbtas viešosios komisijos kaip 
metų geriausias prekės ženklas komercinių transporto priemonių segmente. 



 

 

 

 
 
 
 
 

 

„Klientų pasitenkinimas yra svarbiausia mūsų darbo dalis“ 
 
 

Karsan generalinio direktoriaus pavaduotojas komerciniams reikalams Muzaffer 
Arpacıoğlu kalbėjo: „Mes labai džiaugiamės matydami savo ilgametes pastangas 
įvertintas viešosios komisijos skirtu apdovanojimu, įsteigtu Turkijos marketingo 
akademijos. Norėčiau pasinaudoti galimybe ir padėkoti visiems prisidėjusiems 
prie šio didelio pasiekimo, taip pat ir darbuotojams, verslo partneriams už jų 
neįkainojamas pastangas“. Teigdamas, kad jie sulaukė didelę reikšmę turinčios 

sėkmės 2018 metais tiek Turkijoje, tiek užsienyje Arpacıoğlu tęsė: „ Mes 
džiaugiamės matydami į klientus, kokybę ir į technologijas orientuoto požiūrio, 
kuriuo pradėjome vadovautis prieš 2 metus, atneštus dividendus. 2018 mes 
padidinome savo dalį vietinėje rinkoje Jest+ ir Atak modelių dėka, taip pat 
padidinome prekės ženklų žinomumą ir sustiprinome savo pozicijas pasauliniu 
mastu dėka padidėjusio eksporto ir tapimo daugelio tarptautinių konkursų 
nugalėtojais. Šio laikotarpio metu, mes pradėjome Jest Electric pardavimus 
Europoje. Tai naujas modelis, sukurtas bendradarbiaujant su BMW, kuris turi 
didžiausią nuvažiuojamąjį atstumą ir aukščiausios klasės technologinę įrangą. 
Mugės Hanoveryje metu, 
mes pirmą kartą pristatėme antrąjį mūsų investicijų produktą, Atak Electric 
prototipą, sukurtą per 4 mėnesius, kurį planuojame jau greitai paleisti į rinką. 
2019 metais ir toliau stengsimės didinti klientų pasitenkinimą tiek vietinėje, tiek 
užsienio rinkose.“ 


