Karsan’ın Web Sitesine Muse Creative
Awards’tan Ödül!
Kuruluşunun ardından yarım asrı geride bırakan ve
küresel bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen
Türkiye’nin yerli üreticisi Karsan, hayata geçirdiği
uygulamaları ve projeleriyle elde ettiği ödüllere bir
yenisini daha ekledi. Bu kapsamda; dünyanın en prestijli
web tasarım ödülleri arasında yer alan Muse Creative
Awards’ta Karsan’ın geçen yıl yenilenen web sitesi “Silver
Winner” ödülüne layık görüldü.
Bursa’da yer alan fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun
modern toplu taşıma ve ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan,
aldığı ödüllerle başarısını taçlandırmaya devam ediyor. Hayata
geçirdiği uygulamalar, projeler ve üretimiyle birçok kurum ve
kuruluş için emsal teşkil edecek çalışmalara imza atan Karsan’ın
geçen yıl eylül ayında yenilediği web sitesi, dünyanın en prestijli
web tasarım ödülleri arasında yer alan Muse Creative Awards
tarafından ödüllendirildi.
42 ülkeden 2 binden fazla katılımcı başvurdu!
International Awards Associates (IAA) tarafından desteklenen
Muse Creative Awards’a, bu yıl 42 ülkeden 2 binden fazla katılımcı
başvurdu. Sektörün önde gelen profesyonellerinin oluşturduğu
jüri tarafından yaratıcılık ve etkin iletişim anlayışını her açıdan
inceleyerek yapılan değerlendirme sonucu; rakiplerini geride
bırakan Karsan, yenilediği web sitesi karsan.com.tr ile “Otomotiv”
kategorisinde “Silver Winner” ödülüne layık görüldü.
Karsan’ın kullanıcı dostu tasarım standartlarını ön planda tutarak
hazırladığı web sitesinde; şirketin imzasını taşıyan minibüs ve
otobüs modellerinin üretim, satış, servis ve satış sonrası bölümleri
ile ilgili bilgiler yer alıyor. Kullanıcıların tüm modelleri 360˚
panoramik görüntü modülü ile görüntüleyebildikleri sitede; fiyat
teklif talebi yapılabildiği gibi, broşür indirebiliyor ve site üzerinden
geri arama talebinde bulunulabiliyor.

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. 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, Bozankaya marka elektrikli otobüsleri ve Menarinibus marka otobüsleri ve kendi markası
altında Karsan JEST, Karsan ATAK ve Karsan STAR araçları üretmektedir. Şirket ayrıca Karsan marka ürünlerin yurt içi ve
yurt dışında pazarlama, satış ve satış sonrası hizmet faaliyetlerini de yürütmektedir.

