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Teksan Ailesi Bir Arada

Teksan ailesi, gala gecesini
bayileriyle beraber pasta keserek taçlandırdı.

Galada Teksan A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Fatih Şahin konuşma yaptı.

Ö

lçü sistemleri konusunda
sektörünün öncü
kuruluşları arasında yer
alan Teksan A.Ş., gelenekselleşen
ve bu yıl 10’uncusunu yaptığı
bayi toplantısıyla hem moral
depoladı, hem de gelecek
planlarını paylaştı.

Sektöründe pek çok ilke imza
atan Teksan A.Ş., Türkiye’nin dört
bir yanından gelen 150 bayisi ile
Antalya Sueno Hotel’de buluştu.
23-27 Nisan tarihleri arasında
yapılan toplantıya bayiler, eşleri
ve çocukları ile beraber katıldılar.
Büyük bir aile havasında geçen
toplantıda bayiler, yeni dönem
projeleri hakkında bilgi edinirken
aynı zamanda moral depolama
imkanı da bulmuş oldu.
Antalya’da 4 gün süren bayi
toplantısında, 3 gün değerlendirme oturumları gerçekleştirildi.
2013 yılının değerlendirildiği ve
gelecek hedeflerinin paylaşıldığı
buluşmada Teksan, geçen senelerden farklı olarak bu sene bayilerine özel görüşmeler gerçekleştirdi.
Görüşmelerde, ürünler hakkında
ayrıntılı bilgiler verildi. Bayiler,
yeni ürünlerden tek hüzmeli sayaç, ön ödemeli sayaç ve özellikle
%100 yerli üretim olan ısı sayıcı
ile ilgili bütün sorularına cevap
buldular. Özel görüşmelerde bayileri ile yakından ilgilenen Teksan ekibi, bölgesel olarak değişen
talep olanaklarını da yakından
değerlendirme imkanı yakalamış
oldu.
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Bayi toplantısında yüksek moral
ve motivasyonu da hedefleyen
Teksan; küçük yarışmalar, çocuklara özel aktiviteler, tavla turnuvası gibi sosyal etkinliklerle de
farklı bölgelerden gelen bayilerin
ve ailelerinin birbirleriyle daha
çok kaynaşmasını sağladı.
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Gala gecesinde konuşma yapan
Teksan A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ali Fatih Şahin; “Gelenekselleşen bayiler toplantımıza hepiniz
hoşgeldiniz. Seneye sizleri tekrar
aramızda görmek isteriz. Hep
beraber Teksan’ı sektöründe öncü
marka yaptık. Bundan sonraki hedefimiz, Teksan’ı dünya markası
yapmak. Bu yolda, hep beraber
emin adımlarla yürüyoruz” dedi.
‘Hopdedik Ayhan’ lakabıyla
tanınan Ayhan Güngör sunuculuğunda gala gecesinde eğlenceli
dakikalar yaşayan bayiler ve aileleri, sanatçı Altar’ın şarkılarıyla
gece boyunca eğlendiler. 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın da kutlandığı galada,
Teksan A.Ş. yönetimi ve bayiler
beraber pasta kesip aile fotoğrafı
çektirdiler.
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Teksan A.Ş. bayileri ile 10. kez birarada.
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Teksan, ISK-SODEX 2014 Fuarı’nda Ürünlerini Tanıttı

T

eksan A.Ş., bu yıl 11. kez
yapılan, alanında dünyada
üçüncü, Türkiye’de de tek
olan ISK-SODEX Fuarı’na katıldı.
Isıtma, soğutma, klima, havalandırma, yalıtım, pompa, vana,
tesisat, su arıtma ve güneş enerisi
sistemleri fuarı, ISK-SODEX’te
sektör temsilcileri ile buluşan
Teksan, geniş ürün yelpazesini, yeni çıkan ürünlerini ve sistem teknolojilerini tanıttı.
Teksan standını ziyaret
eden sektör temsilcileri özellikle, %100 yerli
üretim olan Isı Sayacı’na
ilgi gösterdiler. Ar-Ge
çalışmalarında sona yaklaşılan, yaz döneminde
piyasaya sunulacak olan
ultrasonik kalorimetre-

lerden MBUS ve RF modellerinin
de tanıtıldığı, sistem çözümlemelerinin ayrıntılı olarak anlatıldığı
fuarda Teksan, ziyaretçi yoğunluğu yaşadı.
ISK-SODEX Fuarı’nda gördükleri ilgiden oldukça memnun
kaldıklarını belirten Teksan
Pazarlama ve Satış Müdürü Uğur

Teksan, ISK-SODEX 2014 Fuarı’nda sektör temsilcileriyle buluştu.

Taşçı; “Bizim için en önemlisi
bayi ağımızla ve ürettiğimiz
teknolojik ürünlerimizle beraber
ülkemize, bayilerimize ve nihai
tüketicilerimize en iyi hizmeti
verebilmektir. Bu konuda bilgi ve
deneyimlerimizi paylaşmak ve
üretim hacmimizi artırmak için,
fuarlar bizim açımızdan önemli.
Bu sebeple, ISK-SODEX
Fuarı’nı önemsiyoruz.
Özellikle %100 yerli
üretim olan Isı Sayacımız,
fuara yurtdışından katılan
sektör profesyonelleri tarafından rağbet gördü. Bu
ürünümüz ile ilgili satış
grafiğimizin yakaladığı
ivme, memnuniyet verici.
ISK-SODEX Fuarı’nın bu
konularda bize çok ciddi
getirileri olduğu kanaatindeyim” dedi.

Teksan, IFAT 2014 Fuarı’nda…
Teksan A.Ş., 5-9 Mayıs tarihleri
arasında Münih’te düzenlenen
IFAT 2014 Fuarı’nda yerini aldı.
170 ülkeden 135 bin ziyaretçinin
akınına uğrayan, dünyanın en büyük çevre teknolojileri ve atık yönetim fuarı IFAT 2014’te
Teksan A.Ş. ürünlerini ve
sistem çözümlerini yurtdışındaki sektör temsilcileriyle buluşturdu.
Sektöründe önde gelen
markalardan olan Teksan,
geniş ürün yelpazesinde yer alan tek hüzmeli
sayaçları, çok hüzmeli sayaçları, uzaktan okumalı
sayaçları hakkında ziyaretçilerine ayrıntılı bilgi
verdi. Standında kendi
üretimi olan ısı sayaçları
ile dikkatleri üzerine toplayan Teksan ürünlerinin
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yanısıra, sistem teknolojileri hakkında da sektör profesyonellerine
sunum gerçekleştirdi.

Kurulu Üyeleri Ali Fatih Şahin
ve Kemal Altun ile üst düzeyde
katılım gösterdi.

Teksan, konusunda dünyanın
en büyük fuarı IFAT’a Yönetim

Verimli bir fuar dönemi geçirdiklerini, gördükleri ilgiden oldukça
memnun kaldıklarını
belirten Teksan A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Kemal
Altun; “Özellikle kendi
üretimimiz olan su sayacı
konusunda, Avrupa ve
Rusya ekseninde, Uluslararası bir oyuncu olmak
istiyoruz” dedi. Altun,
IFAT 2014’te pek çok
yabancı sektör temsilcisi
ile bir araya gelindiğini ve
ileriki dönemlerde artan
üretim hacmi ile beraber
yurtdışında önemli ticari
anlaşmalara imza atmak
istediklerini belirtti.

Teksan A.Ş. yetkilileri, IFAT 2014 Fuarı’ndan memnun ayrıldılar.

