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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 
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

TOTALINE, ısıtma, soğutma, iklimlendirme, havalan-
dırma, su arıtma, basınçlandırma, otomatik kontrol, 
el aletleri, elektrikli el aletleri ve yapı market ürünleri 
sektörlerinde ihtiyaç duyulan ürün, yedek parça, tesisat, 
montaj, bakım, onarım malzemelerini ve ekipmanlarını 
toptan ve perakende satan marketler zinciridir.
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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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Haberleşme Adresi: 
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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 bünyesinde kurulan 
TOTALINE yedek parça marketi hak-
kında detaylı bilgi için bkz. 
www.totaline.com.tr 2002 yılında, ısıtma, havalan-

dırma, hava koşullandırma ve su 
basınçlandırma sektörleri için ulus-
lararası TOTALINE yedek parça 
marketlerinin Türkiye bölümü ola-
rak Alarko Carrier bünyesinde ku-
rulan TOTALINE-Türkiye 10 yıldır 
kalitesini ve ürün kapsamını sürekli 
geliştirerek, yeni mağazalar açarak 
hizmet sunuyor. İnternet üzerinden 

10. YIL

TOTALINE 
Yedek Parça Marketi

satışlar da planlayan Totaline, önemli ürün gruplarında güncel fiyatla-
rını sektör dergileri aracılığı ile insert ekler biçiminde ulaştırmaya baş-
ladı. >>> 
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Binlerce Ürün Bir Arada Tek Adreste: isk-market.com
Değerli Müşterilerimiz ;

TOTALINE, ısıtma, soğutma, iklimlendirme, havalandırma, su arıtma, basınçlandırma, otomatik kontrol, el aletleri, elektrikli el aletleri ve 
yapı market ürünleri sektörlerinde ihtiyaç duyulan ürün, yedek parça, tesisat, montaj, bakım, onarım malzemelerini ve ekipmanlarını toptan 
ve perakende satan marketler zinciridir.

TOTALINE, Türkiye’de Alarko Carrier’in 50 yılı aşan bilgi ve deneyiminden yararlanarak Türkiye’deki ilk marketini 2002 yılında İstanbul/
Dudullu’da, ikincisini 2003 yılında Ankara’da, üçüncüsünü 2008 yılında İzmir’de, dördüncüsünü 2011 yılında Antalya’da, beşincisini  
2012 yılında İstanbul/İkitelli’de siz değerli müşterilerimizin hizmetine açmıştır.

2014 yılı Mayıs ayı içerisinde gerçekleşen SODEX fuarının hemen sonrasında İnternet üzerinden satış yapabilecek şekilde  www.isk-market.
com (İSK-MARKET) Altıncı marketini (Sanal Mağazasını) yine siz değerli müşterilerimizin hizmetine sunmuştur.

Bu sitede TOTALINE yedek parça marketinin sattığı ve marketlerinde bulundurmadığı birçok ürünü de bulabilme fırsatınız olmakla birlikte   
çeşitli kampanyalar, hediyeler, indirimli fiyatlar, teknik bilgiler, v.b. birçok fırsatları yakalayabilme şansına sahip olabileceksiniz. Sektöründe 
daima ilklere imza atan TOTALINE, internet sitesindeki ürün çeşidi ve çeşitli sektörlerin ihtiyaçlarını karşılayacak ürün gamı ile sizlerin mem-
nuniyetini sağlayacağımıza yürekten inanıyoruz.

TOTALINE, deneyimli satış personelleri ile gerek marketlerinde, gerek internet üzerinden satışında ve gerekse sahada bulunan personeli ile 
sizlere hizmet vermenin gururunu duymaktadır.

Sizler de TOTALINE ve İSK-MARKET ile ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz lütfen info@isk-market.com adresinden sorularınızı bizlere 
iletmekte tereddüt etmeyiniz.

Saygılarımızla,

TOTALINE


