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

ALARKO CARRIER BÜLTENLERİ

- Teknik Bülten 
- Yeni Ürün
- Gerçek Konfor
Bu bültenlere www.alarko-carrier.com.tr 
adresinden abone olabilir, eski sayılarına 
“Bültenler” başlığı altından erişebilirsiniz.

Bülteni almak istemiyorsanız tıklayınız: 
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.

Satış Sonrası Hizmetler’de yeniden yapılan-
maya giden Alarko Carrier, yedek parça te-
darik zinciri Totaline’ın dördüncü mağazasını 
Antalya’da açtı. Alarko Carrier, her yıl yeni bir 
Totaline mağazası açmayı hedefliyor.    >>>

Totaline- Antalya 
Mağazası Açıldı
Açılışa katılan Alarko Carrier 
Genel Müdürü Önder Şahin 
yaptığı konuşmada, Totaline’nın 
hedefinin “Türkiye’nin büyüyen 
marketler zincirini oluşturmak” 
olduğunu belirtti. Alarko Carrier 
Antalya Bürosu da Totaline ma-
ğazasının üst katındaki yeni yeri-
ne taşındı.

Totaline hakkında bilgi, ürünler, 
ürün  fiyatları, on-line kataloglar, 
kampanyalar ve duyurular için Bkz. 
www.totaline.com.tr

Açılıştan (soldan sağa): Hüseyin Barut (MMO An-
talya Şube Başkanı), İsmet Gencer (Alarko Carrier 
Genel Müdür Yardımcısı), Önder Şahin (Alarko Car-
rier Genel Müdürü), Cevdet Bingöl (Alarko Carrier 
Antalya Büro Müdürü), Ali Rıza Akıncı (ATSO Meclis 
Başkanı) 
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Alarko Carrier, Türkiye’de ısıtma, soğutma, klima, pompa ve 
su tesisatı sektörlerini biraraya getiren yedek parça tedarik zin-
ciri Totaline’ın dördüncü mağazasını Antalya’da açtı. 
300 m2 alana sahip mağazanın açılışı, 11 Mayıs Çarşamba 
günü Alarko Carrier Genel Müdürü Önder Şahin’in katılımı 
ile gerçekleşti.
Totaline’ın sektöründe dünyanın en büyük organizasyonu ol-
duğunu belirten Alarko Carrier Genel Müdürü Önder Şahin, 
“Totaline ile müşterilerimize yüksek kaliteli ve orijinal mal-
zemeleri, en kısa sürede ve en düşük maliyetle sunuyoruz. 
Totaline’da hedefimiz, kendi alanında Türkiye’nin dinamik ve 
büyüyen marketler zincirini oluşturmak… İstanbul, Ankara ve 
İzmir mağazalarımızın ardından Antalya mağazamız ile bu he-
defimize emin adımlar ile ilerliyoruz. Çalışmalarımızı her yıl 
bir yeni mağaza açma hedefi doğrultusunda şekillendiriyoruz” 
dedi.
“Satış Sonrası Hizmetler’de 2014 Hedefi İki Kat Büyüme”
Satış Sonrası Hizmetler Bölümü’nü, daha iyi hizmet için tek 
çatı altında topladıklarını ifade eden Şahin, “Müşteri memnu-
niyetini en üst seviyeye taşımak ve pazarın değişen koşullarına 
daha uygun hizmet verebilmek için organizasyonumuzu daha 
yalın hale getirdik ve değiştirdik. Isıtma, iklimlendirme, soğut-
ma ve su basınçlandırma alanlarında kullanılan, farklı özel-
liklere sahip çok sayıda ürünümüz var. Ürünlerimizin cinsine 
ve tipine göre verdiğimiz hizmet ve bunları kullanan müşteri-
lerimizin bizden beklentileri değişkenlik gösteriyor. Bu amaçla 
ürün çeşitliliğimizi arttırdık, ürün teslim sürelerini kısalttık. Ve 
2014 hedefimizi iki kat büyüme olarak belirledik.” dedi.

“İklimlendirme Sektörü 2011 Yılında da Büyüyecek”
İklimlendirme sektörünün, 2008 yılında 1,9 milyar dolar olan 
pazar büyüklüğünün, 2009’da 1,2 milyar dolara indiğini be-
lirten Önder Şahin, sektörün 2010 yılında ise yaklaşık yüzde 
20 artışla 1,5 milyar dolar seviyesine ulaştığını söyledi. 
Şahin, sözlerine şöyle devam etti; “Rakamlar, 2009’daki yüz-
de 40’lık gerileme nedeni ile henüz 2008 seviyelerine ulaşa-
madı. Ancak pazarın 2011’de de büyümeye devam etmesini 
bekliyoruz. Bu yıl itibari ile sektör eski ivmesini yakalamaya 
başlayacak.”

Totaline Marketler Zinciri
Isıtma, soğutma, iklimlendirme, havalandırma, su arıtma/ba-
sınçlandırma ve otomatik kontrol sektörlerinde ihtiyaç duyulan 
yedek parçaları, tesisat, montaj, bakım, onarım malzemelerini 
ve ekipmanlarını toptan ve perakende satan marketler zinciri 
Totaline, Alarko Carrier bünyesinde çalışmalarını sürdürüyor. 
Carrier Corporation’ın tescilli ticari markası olan Totaline, yük-
sek kaliteli, orijinal (FOP: Fabrika Onaylı Parçalar) malzemele-
ri, en kısa sürede ve en düşük maliyetle sağlamayı ilke edinmiş 
bir organizasyon… 
Türkiye’de ilk mağazasını İstanbul’da açan Totaline, Ankara ve 
İzmir’de açtığı satış mağazaları ile hizmet ağını genişletti.

Bu arada Alarko Carrier Antalya Bürosu da Totaline mağaza-
sının üst katındaki yeni yerine taşındı. Totaline ve Antalya Bü-
rosunun iletişim bilgileri: Adres : Mehmetçik Mahallesi Aspendos 
Bulvarı No:79/5 - ANTALYA; Tel : 0242 - 322 00 29, 322 66 64; Faks 
: 0242 - 322 87 66; e-mail : info@alarko-carrier.com.tr


