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Teksan ailesi 60. yılında da bir arada
Teksan A.Ş.; gelenekselleşen ve bu yıl 11’incisini düzenlediği bayi
buluşmasını ve 60. yılının coşkusunu bir arada yaşadı.

B

undan tam 60
yıl önce Türk
sanayisinde ve
sayaç sektöründe bir
ilke öncülük ederek seri
üretime başlayan Teksan,
bu coşkusunu Türkiye’nin
dört bir yanından gelen
180 bayisi ile beraber
bayi buluşmasında
paylaştı. Geleneksel
hale gelen ‘Teksan
Bayi Buluşması’ bu yıl
23-27 Nisan tarihleri
arasında Antalya-Belek
Papillon Ayscha Hotel’de
gerçekleşti. Geçen
senelerde olduğu gibi
bu sene de bayiler bu
büyük buluşmaya eşleri
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ve çocukları ile beraber
katıldı.
Büyük bir aile havasında
geçen bu buluşmada
bayiler, hem yeni
çalışma dönemi için
moral depoladı, hem
de yeni ürün projeleri
hakkında bilgi sahibi
oldu. Antalya’da 4 gün
süren bayi toplantısında,
3 gün boyunca bayilerle
özel oturumlar
gerçekleştirildi. Özel
oturumlarda bizzat
bulunan Yönetim Kurulu
Başkanı Bilal Şahin
ve Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Ali
Fatih Şahin; bayilerin

bölgelerinde yürüttükleri
çalışmaları dinlediler ve
durum değerlendirmesi
yaptılar.
Yine 4 gün boyunca
kurulan ürün standında
mekanik sayaçlardan,
yeni nesil elektronik
ve ultrasonik sayaç
çeşitlerine ve toplu
okuma sistemlerine
kadar pek çok ürünü
toplu halde inceleme
olanağı bulan bayiler ;
ürünler hakkında çok
daha ayrıntılı bilgi sahibi
oldular.
Bayi toplantısında yüksek
moral ve motivasyonu
da hedefleyen Teksan;
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küçük yarışmalar,
çocuklara özel aktiviteler,
tavla turnuvası gibi
sosyal etkinliklerle de
farklı bölgelerden gelen
bayilerin ve ailelerinin
birbirleriyle daha çok
kaynaşmasını sağladı.
Kurumun 60. yılı olması
nedeniyle gala gecesinde
bir konuşma yapan
Teksan A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı
Ali Fatih Şahin; “Bu
büyük buluşmaya katılan
bütün bayilerimiz,
hepiniz hoşgeldiniz.
Gelenekselleşen bu
buluşmalar sayesinde
hepimiz büyük bir aile
olduk. Seneye yine
sizleri böyle güzel
organizasyonlarda
yanımızda görmek
isteriz. Bu sene 60.
yılımızı hep beraber bayi
buluşmamızda kutlamak
istedik, çünkü bu

hepimizin zaferidir.” dedi.
60. yıla özel Teksan
çalışanlarının kendi
bünyesinde ve kendi
imkanlarıyla hazırladığı
video çalışması ve
bayi röportajlarından
derlenen görüntülerle
devam eden gala
gecesi, Hopdedik Ayhan
lakabıyla tanınan Ayhan
Güngör sunuculuğunda
gerçekleşti. Gala gecesine

katılan konukların
eğlenceli saatler geçirdiği
gecede sanatçı Coşkun
Sabah sahne aldı.
Teksan A.Ş. yönetimi
ve bayilerinin beraber
60. yıl pastası kesip aile
fotoğrafı çektirdiği gece,
bütün konukların topluca
şarkılar söylemesiyle
oldukça keyifli bir şekilde
son buldu.

