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Haberleşme Adresi: 
ebulten@alarko-carrier.com.tr 

Sayın Okurumuz,
Bu bültenle, çalışma alanımızla ve Alarko 
Carrier’la ilgili sektörümüzü ve kamuoyunu 
ilgilendirdiğini düşündüğümüz haberleri 
sizlerle paylaşmak istiyoruz. 
Bülten konusundaki düşünceleriniz bizler 
için yol gösterici olacaktır. Haberleşme ad-
resimiz aşağıda verilmiştir. 
Yararlı görürseniz bültenimizi çevrenizde 
duyurmanızdan memnun oluruz. 
Bültenle ilgilenmiyorsanız zamanınızı gerek-
siz yere almak istemiyoruz, adresinizin 
silinmesi için bu sütunun altındaki e-posta 
adresimize tıklamanız yeterlidir. 
Saygılarımızla.

TOTALİNE YEDEK PARÇA 
MARKETİ

Totaline-İstanbul Mağazası, Alarko Carrier Dudullu Fabrikası’ndaki yeni 
adresinde hizmet vermeye başladı. 250 m² market alanı ve 350 m² 
depo alanı bulunan mağazanın açılışı, 13 Kasım Cuma günü düzenle-
nen bir kokteyl ile gerçekleştirildi. 

Totaline-İstanbul Mağazası Yeni 
Adresine Taşındı

TOTALINE ürün bilgilerini ve fiyatlarını bu sitede 
bulabilirsiniz.

Detaylı bilgi: www.totaline.com.tr

Alarko Carrier Satış Sonrası Hizmetler Grup Koordinatör Yardımcısı Kemal Bıçakçı açılışta yaptığı 
konuşmada, mağazada sergilenen ve depoda hazır tutulan malzeme çeşitlerinin müşteri ihtiyaç-
larını daha kısa sürede karşılamak için özel olarak düzenlendiğini belirtti. Bıçakçı, “Düzenleme ile 
özellikle mağaza deposundan yapılacak malzeme hareketlerinin daha dinamik bir hale gelmesini 
hedefledik. Yeni mağaza ve depomuzda, bu hedefe ulaşacak şekilde yeni yöntemlerin hayata ge-
çirilmesini planlıyoruz. Büyük miktardaki malzeme siparişlerinin sevklerini de, ana depo üzerinden 
yapacağız. Bu şekilde sevkiyatlar daha hızlı, daha ekonomik ve hatasız bir şekilde gerçekleşecek” 
dedi. 

Açılış kokteylinde gerçekleştirilen sürpriz çeki-
lişlerle, katılımcılara birbirinden özel hediyeler 
armağan edildi. 

Totaline
Isıtma, soğutma, iklimlendirme, havalandırma, 
su arıtma/basınçlandırma sektörlerinde ihtiyaç 
duyulan yedek parçaları, tesisat, montaj, ba-
kım, onarım malzemelerini ve ekipmanlarını 
toptan ve perakende satan marketler zinciri 



Totaline, Alarko Carrier bünyesinde çalışmalarını sürdürüyor. Car-
rier Corporation’ın bir kuruluşu ve tescilli ticari markası olan Totali-
ne, yüksek kaliteli malzemeyi, en kısa sürede ve en düşük maliyetle 
sağlamayı ilke edinmiş bir organizasyon.

1984 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde 7 mağaza ile ekono-
mik hayatına başlayan TOTALINE, daha sonra Avrupa’da İspanya, 
İtalya ve Yunanistan’a, Ortadoğu’ya, Mısır ve Arap Yarımadası’na 
yayıldı.

Türkiye’de ise Totaline, ısıtma, soğutma, klima, pompa ve su te-
sisatı sektörlerini biraraya getiren bir yedek parça tedarik zinciri 
olarak 2002 yılının Ekim ayında, İstanbul’da ilk mağazasını açtı. 
Aynı dönemde Ankara, İzmir ve Adana’da satış mağazaları ile hiz-
met ağını genişletti.
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