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Platek Makine’ye ISK Sodex Fuarı’nda Büyük İlgi
07-10 Mayıs 2014 tarihleri
arasında CNR Fuar Merkezi’nde
düzenlenen Sodex Uluslararası
Isıtma ve Soğutma Fuarı’na katılan Platek Makine’ye fuar ziyaretçilerinin ilgisi büyük oldu.

yaca ünlü firmaların Türkiye
Distribütörlüğünü yapan Platek
Makine, ISK-SODEX 2014 Fuarı
Boyunca dünyaca ünlü Alman
Markası Schmidt’in plakalı
eşanjörlerini fuar ziyaretçilerine tanıttı.

Platek Makine, 07-10 Mayıs 2014 tarihleri arasında CNR Fuar
Merkezi’nde düzenlenen Sodex Uluslararası Isıtma ve Soğutma
Fuarı’na katıldı. Distribütörlüğünü yürüttüğü Alman Schmidt’in
plakalı eşanjörlerini ziyaretçilerinin beğenisine sunan Platek
Makine 4 gün süren fuar boyunca yoğun ilgi gördü. Schmidt,
Kieselmann, Packo, HST ve Jung Process Systems gibi dün-

ISK-Sodex 2014 Fuarında
firmalarına gösterilen ilgiden oldukça mutlu olduklarını dile
getiren Platek Makine Pazarlama Sorumlusu Aykut Özçelik,
“Bildiğiniz gibi ISK Sodex Fuarı iki senede bir yapılıyor. Bizde
bu fuara devamlı olarak katılım gösteriyoruz. 2012 yılında yapılan fuardan da önemli geri dönüşler almıştık. Bu yıl yapılan
ve 4 gün süren fuar boyunca firmamıza ilgi yoğun oldu. Bu
ilginin sebebi olarak öncelikle Schmidt plakalı eşanjörlerinin
yüksek kalitesini vurgulamalıyız. Daha sonra da Platek Makine olarak bizim piyasada sağladığımız yüksek müşteri memnuniyetinin önemine değinmemiz gerekiyor. Ürün kalitesi ile
müşteri memnuniyeti birleştiği zaman piyasada her zaman ilgi
görüyorsunuz. Platek Makine olarak bunu başarmanın haklı
gururunu yaşıyoruz” dedi.
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Kendi alanında dünyanın üçüncü, Türkiye’nin ise en büyük fuarı olan ISK-SODEX 2014’ü dört günde 84 binden fazla kişi ziyaret
etti. İklimlendirme ve tesisat sektöründe faaliyet gösteren 881
firmayı bir araya getiren ISK – Sodex 2014 (Uluslararası Isıtma,
Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım, Pompa, Vana, Tesisat, Su
Arıtma ve Güneş Enerjisi Sistemleri) Fuarı’nı 74 bini yerli 10 bini
de yabancı olmak üzere toplam 84 bin kişi ziyaret etti.
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Teksan, IFAT 2014 Fuarı’nda Yerini Aldı
1950’li yıllardan bu yana Türkiye’de ölçüm cihazları sektöründe
önemli bir yere sahip olan Teksan
A.Ş., 5-9 Mayıs tarihleri arasında
Münih’te düzenlenen IFAT 2014
Fuarı’nda yerini aldı.
170 ülkeden 135.000 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 yanısıra, sistem teknolojileri

hakkında da sektör profesyonellerine sunum gerçekleştirdi.
Teksan, konusunda dünyanın en
büyük fuarı IFAT’a Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Fatih Şahin ve Kemal Altun ile üst düzeyde katılım
gösterdi.
Verimli bir fuar dönemi geçirdiklerini, gördükleri ilgiden oldukça
memnun kaldıklarını belirten Teksan A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Kemal Altun; “Özellike kendi üretimimiz olan su sayacı konusunda, Avrupa ve Rusya ekseninde, Uluslar arası bir oyuncu olmak
istiyoruz” dedi.
Altun, IFAT 2014’te pek çok yabancı sektör temsilcisi ile biraraya gelindiğini ve ileriki dönemlerde artan üretim hacmi ile beraber yurtdışında önemli ticari anlaşmalara imza atmak istediklerini belirtti.
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