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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.

“Alarko Carrier Avrupa Kalitesinde 
Cihaz Üretiyor”. YENİ SERİ Çatı 
Klimaları... Bkz. www.alarko-carrier.
com.tr

Carrier Geliştirilmiş 
Dinamik Yeni Web 
Sitesini Müşterilerinin 
Kullanımına Açtı
Yeni internet sitesi ziyaretçilerin küresel pazarda bir uzman 
olan Carrier’ın 170 ülkedeki faaliyetlerine kolaylıkla eri-
şebileceği şekilde tasarlandı. Sitedeki alanlardan bazıları: 
Carrier’ın liderlik taahhüdü, sürdürülebirlik ve geliştirme, 
modern hava koşullandırmanın 1902’de Dr. Carrier tarafın-
dan bulunması ve gelişimi.
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Carrier Geliştirilmiş 
Dinamik Yeni 
Web Sitesini 
Müşterilerinin 
Kullanımına Açtı
“Şanghay’ı Soğuk Tutmak”, “Evleri Sıcak Tutmak” ve “Dondurmayı So-
ğuk Tutmak”ın ortak bir yanı olabilir mi? Tam tersine, belki hepsi tek ba-
şına anlamlı olsa da ortak bir anlamları olamaz. Ancak bunlar Carrier’ın 
geliştirdiği dinamik yeni küresel web sitesi olan www.carrier.com’da tek-
noloji ve ürünlerle ilgili yeni video elemanları olarak ortak bir anlam 
kazanıyor.
Yeni site ziyaretçilerini kısa videolarla hızla kendine çekiyor ve interaktif 
medya ile ev konforu, bina çözümleri, soğuk taşıma ve ticari soğutma 
konularında şirketin küresel faaliyetlerini anlatıyor. Ziyaretçinin ülkesini 
otomatik olarak belirleyerek yerel pazarlara hızlı erişimini sağlıyor. Ayrın-
tılı ürün ve hizmetler Carrier’in yerel  ülke sitelerinden bir “tık” uzaklıkta.
Yüksek teknolojili ısıtma, hava koşullandırma ve soğutma çözümlerin-
de dünya lideri olan Carrier, United Technologies (UTC) şirketinin bün-
yesinde yer alan UTC İklimlendirme, Kontrol & Güvenlik ünitesinin bir 
parçasıdır.
Yeni internet sitesi ziyaretçilerin küresel pazarda bir uzman olan Carrier’ın 
170 ülkedeki faaliyetlerine kolaylıkla erişebileceği şekilde tasarlandı. Si-
tedeki alanlardan bazıları: Carrier’ın liderlik taahhüdü, sürdürülebirlik ve 
geliştirme, modern hava koşullandırmanın 1902’de Dr. Carrier tarafın-
dan bulunması ve gelişimi.
UTC İklimlendirme, Kontrol ve Güvenlik bölümünün Sürdürülebilirlik, 
Pazarlama ve İletişim Başkan Yardımcısı John Mandck yeni web sitesini 
sunarken “İnternet kullanıcıları günümüzde hızlı, cazip ve tatminkar bir 
deneyim istiyorlar. Ziyaretçilerimiz ve müşterilerimize kullanım kolaylığını 
ve Carrier’ın dünyamızı daha iyi yaşanılan bir yer yapmak için önerdiği 
ürün ve teknolojilere çabuk erişmelerini sağladığımızı umuyoruz” dedi.
Carrier, yeni siteye ek olarak aynı zamanda bu siteye eklenmiş iki küçük 
siteyi de tanıttı. www.naturalleader.com sitesinde sürdürülebilirlik konu-
sunda liderliği; www.williscarrier.com sitesinde ise Carrier’ın zengin tarihi 
konusunda ayrıntılı bilgiler bulmak mümkün. 
Naturalleader sitesinde ziyaretçiler Carrier’ın sürdürülebirlik  taahhüdünü 
ve ”yeşil ürünler yeşil şirketlerde başlamalıdır” anlayışını ve uygulama-
larını bulabiliyor. “Williscarrier” sitesinde ise Dr. Willis Carrier’ın haya-
tı, modern hava koşullandırmayı buluşu ile o tarihten ölümüne kadar 
“dünyayı yaşamak, çalışmak ve oynamak için daha soğuk bir yer haline 
dönüştürmek” için yaptığı çalışmalar, ölümünden sonra Carrier’ın onun 
izinden giderek hava koşullandırma alanında gerçekleştirdiği atılımlar ve 
dünya şirkeri haline gelmesi anlatılıyor.
Carrier’ın yeni web sitesine www.carrier.com adresinden erişmek ve in-
celemek mümkün.


