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Isıtma, Hava Koşullandırma, Bina Otomasyonu, Otomatik Kontrol, Su Basınçlandırma, Su Arıtma, Enerji, Yedek Parça
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
adresimiz aşağıda verilmiştir.
Yararlı görürseniz bültenimizi çevrenizde
duyurmanızdan memnun oluruz.
Bültenle ilgilenmiyorsanız zamanınızı
gereksiz yere almak istemiyoruz,
adresinizin silinmesi için bu sütunun
altındaki e-posta adresimize tıklamanız
yeterlidir.
Saygılarımızla.

Alarko Carrier Yeşil Bina ve Enerji
Verimliliği Uygulamaları...
Bkz. www.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
Haberleşme Adresi:
ebulten@alarko-carrier.com.tr

Alarko Carrier, ISK-SODEX 2014
Fuarı’na Doğayı Taşıdı
Alarko Carrier 7-10 Mayıs tarihlerinde İstanbul Fuar
Merkezi’nde gerçekleştirilen ISK-SODEX 2014 Fuarı’nda,
çevreyle dost ve enerji tasarruflu ürünlerini sergiledi.
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Alarko Carrier,
ISK-SODEX 2014 Fuarı’na
Doğayı Taşıdı
Alarko Carrier 7-10 Mayıs tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen
ISK-SODEX 2014 Fuarı’nda, çevreyle dost ve enerji tasarruflu ürünlerini sergiledi.
Doğanın korunmasına ve küresel ısınmanın etkilerine dikkat çekmeyi amaçlayan Alarko Carrier, bu yıl standında, 4-5 metre uzunluğunda köknar, ladin, meşe gibi ağaçları ve makilik orman bitkilerini kullanarak, gerçek bir orman oluşturdu.
Zeminin yapay çim ve yapraklarla kaplandığı standın tasarımı,
Işıngör Design tarafından gerçekleştirildi. Alarko Carrier Doğaya
verdiği önem doğrultusunda standda kullandığı ağaçları kiraladı.
Alarko Carrier enerji verimliliği yüksek ürünlerini öne çıkardı.
Standda; Wolf marka güneş panelleri, solar kombi, yoğuşmalı
kombi ve kazanlar; Toshiba split klimalar; Estia ısı pompası; Carrier soğutma grubu ve enerji gerikazanım üniteli çatı tipi klima cihazı
sektör profesyonellerine sundu.
Ayrıca, yeni enerji yönetmeliğine uygun olarak Alarko Carrier ArGe mühendisleri tarafından geliştirilen, yüksek verimli yeni sirkülasyon pompaları da yer alıyor.
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Alarko Carrier ISK- SODEKS 2014 fuarı stand çalışmaları uzun
bir ön değerlendirme, temel konsept oluşturma çalışmaları sonrasında, standın yapımı gerçekleştirilecek mimarlık firması Işıngör
LTD ve bu projede danışmanlığı yürütecek olan Ajans Epik ltd ile
birlikte detaylar üzerinde çalışmaya başladı.
Alarko Carrier standında temel olarak, enerji verimliliği yüksek
olan belli başlı cihazları sergilemek ve buradan yola çıkarak doğaya verdiği önem ve korunmasına dönük duyarlılığı vurgulayacak,
gerçek bitki grupları ve ağaçlardan oluşan 2 ayrı bölümde küçük
birer orman yaratarak, standı ziyaret edecek misafirlerine de bu
duygularını yansıtmak üzerine kurguladı.
Alarko Carrier gerek bu projenin bu ölçekte daha önce yapılmamış olması gerekse yaratacağı olumlu etkiyi öngörerek, sosyal
medya hesaplarında takipcilerine bu süreci görsel bir zenginlik
içinde aktarmak ve şirket kayıtlarında yer almasını sağlamak için,
daha önce farklı bir projede birlikte çalışma fırtsatı bulduğu Aklımda Prodüksiyon ile sürecin kısa bir filmini hazırlama kararı aldı.
Alarko Carrier Halkla İlişkiler ve Reklam Müdürü Hüdai Öztürk ve
ekibi daha önce kullanmayı düşünerek seçmiş olduğu ağaçların ve
diğer küçük bitkilerin, bitkileri temin edildiği botanik bahçesi olan
Ece Botanik’ten taşınma sürecinden başlamak üzere, profesyonel
kamera ve kameraman ve bir adet GoPro ile kayıt altına almaya
başladı.
Botanik bahçesinde çekim yapılan ilk gün yağmurlu bir havanın
olması ve bahçenin bulunduğu bölgede küçük bir derenin de
olması çekimi yapan kameremanın belgesel tadında görüntüler
yakalamasına olanak sağladı. Bu görüntüler hızla montajlanarak
fuar öncesinde Alarko Carrier’ın sosyal medya hesaplarında teeser
olarak paylaşıldı.

Alarko Carrier’ın 840 m² standında kullanacak olduğu tüm malzemelerin gelmeye başladığı süreçten itibaren standın kurulum aşamaları bitkilerin indirilme süreçleri, sergileyeceği ürünlerin uygun
taşıyıcılarla (vinç veya forklift) yerlerine yerleştirilme süreci, fuarın
ziyaretci kabul etmeye başladığı 7 Mayıs’tan sonraki, standa gelen
ziyaretcilerin karşılanması ve kendilerine bilgi aktarılması süreçleri,
gerek profesyonel kamera gerekse GoPro ile kayıt altına alındı ve
hızla montajlanarak Alarko Carrier’ın sosyal medya takipcileri ile
paylaşıldı.
İlgili kısa filmler; “http://www.facebook.com/alarkocarrier” facebook sayfasında ve “www.alarko-carrier.com.tr” web sitesinde
paylaşımı yapıldı ve izlenebilir durumda. Ayrıca “https://twitter.
com/alarko_carrier” hesabında paylaşmış olduğu tweetlerdeki
linkler kanalı ile de bu filmlere ulaşmak mümkün.

