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Alarko Carrier, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen “The ONE Awards Bü-
tünleşik Pazarlama Ödülleri” kapsamında, halk jürisi tarafından, iklim-
lendirme sektöründe yılın en başarılı markası seçildi. Marketing Türkiye 
dergisi ve Akademetre araştırma kuruluşunun, 40 sektördeki şirketlerin 
itibar ve marka performans ölçümü endeksini hazırladığı çalışmada; 
Alarko Carrier, bir kez daha “İklimlendirme Sektörü Yılın En Başarılı 
Markası” oldu.
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5 Ocak’ta yapılan ödül törenine, şirketi temsilen 
Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Hırant Kalataş, Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü 
Hüdai Öztürk ve Kurumsal İletişim Sorumlusu Duy-
gu Özdemir katıldı. 

Törende, bu başarının paydaşları olan, markanın 
tanıtım ve iletişim çalışmalarına destek veren rek-
lam, halkla ilişkiler ve dijital iletişim ajanslarının 
temsilcileri de hazır bulundu.

Konuyla ilgili bilgi veren Pazarlamadan Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Hırant Kalataş, “Alarko 
Carrier, Türkiye genelinde marka bilinirliği, yakından 
tanınma, güven duyulma, sosyal sorumluluk çalışma-
ları, iletişim ve reklam kampanyalarının beğenilmesi 
kriterleri üzerinden yapılan araştırmada, geçtimiz yıl 
da sektöründe liderliği elde etmişti. Tamamen halkın 
tercih ve görüşleri sonucunda, bir kez daha birinci 
seçilmemizin sevincini yaşıyoruz. Türkiye genelinde 
yürütülen çalışmadan elde ettiğimiz sonuç, bizi daha 
da iyilerini tasarlamaya ve üretmeye teşvik ediyor. 
Alarko Carrier markasını liderliğe taşıyan halkımıza 
teşekkürlerimizi sunuyor, bu başarıda büyük payı bu-
lunan Alarko Carrier mensuplarını ve paydaşlarımızı 
gönülden kutluyorum.” dedi.
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