
 

 

 

Karsan otrzymuje nagrodę „Najbardziej 

renomowanej marki pojazdów użytkowych roku” 
 

Karsan to najbardziej renomowana marka roku! 
 
 

Karsan, krajowy producent pojazdów użytkowych, został 

wybrany przez jury publiczne jako „Najbardziej renomowana 

marka roku” w segmencie pojazdów użytkowych w kontekście 

„Nagród zintegrowanych Marketing One The Awards”. 

Stwierdzając, że w roku 2018 osiągnęli znaczący sukces w 

Turcji i za granicą, Karsan Commercial Affairs Assistant 

Dyrektor Generalny Muzaffer Arpacıoğlu kontynuował 

„Cieszymy się, że nasze podejście do klienta, jakości i 

technologii, które stosujemy 2 lata temu, przynosi korzyści. W 

2018 r. Byliśmy w stanie zwiększyć nasz udział w rynku 

krajowym za pomocą modeli Jest + i Atak, zwiększamy również 

świadomość marki i wzmocniliśmy naszą pozycję na arenie 

międzynarodowej dzięki zwiększonemu eksportowi i 

poważnym przetargom międzynarodowym, które nam 

przyznano. Podczas gdy w 2019 r. Dalsze zwiększanie 

zadowolenia klientów będzie celem naszych krajowych i 

zagranicznych celów ”. 
 
 
Ogłoszono zwycięzców „The One Awards, Integrated Marketing Awards” 

zorganizowanych wspólnie przez Marketing Turkey i Akademetre. Firmy 

z 34 sektorów otrzymały nagrodę „Najbardziej renomowanej marki 

roku” na podstawie publicznej ankiety obejmującej 1200 osób w 12 

prowincjach. Wyróżniając się strategiczną współpracą i wizjonerskimi 

projektami skoncentrowanymi na kliencie, Karsan dodał kolejny rozdział 

do swojej historii sukcesu, będąc wybraną marką pojazdów użytkowych, 

która miała największy wzrost reputacji w 2018 roku. W kontekście 

nagród „The ONE Awards Integrated Marketing Awards” Karsan został 

uhonorowany przez jury publiczne nagrodą „Najbardziej renomowanej 

marki roku” w segmencie pojazdów użytkowych. 



 

 
 
 

„Stawiamy zadowolenie klienta w centrum naszych działań” 
 
 
Karsan Commercial Affairs Assistant Dyrektor Generalny Muzaffer 

Arpacıoğlu powiedział: „Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że wszystkie 

nasze wysiłki przez cały rok zostały uznane przez jury publiczne w ramach 

nagród przyznanych przez Marketing Turkey i Akademetre. Chciałbym 

skorzystać z okazji i podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego 

wspaniałego osiągnięcia, a także naszym pracownikom i partnerom 

biznesowym za wszystkie ich cenne wysiłki ”. Stwierdzając, że w roku 2018 

osiągnęli ślad znaczących sukcesów w Turcji i za granicą, Arpacıoğlu 

kontynuował: „Cieszymy się, że nasze podejście do klienta, jakości i 

technologii, które zastosowaliśmy 2 lata temu, przynosiło korzyści. W 2018 

r. Byliśmy w stanie zwiększyć nasz udział w rynku krajowym za pomocą 

modeli Jest + i Atak, zwiększamy również świadomość marki i 

wzmocniliśmy naszą pozycję na arenie międzynarodowej dzięki 

zwiększonemu eksportowi i poważnym przetargom międzynarodowym, 

które nam przyznano. W tym okresie rozpoczęliśmy europejską sprzedaż 

Jest Electric, nowego modelu opracowanego we współpracy z BMW, który 

ma najwyższy zakres i najbardziej zaawansowany sprzęt technologiczny w 

swoim segmencie. Podczas targów w Hanowerze po raz pierwszy 

wprowadziliśmy drugi produkt naszej inicjatywy inwestycyjnej, prototyp 

Atak Electric zaprojektowany i opracowany tylko w ciągu 4 miesięcy, który 

wkrótce planujemy wprowadzić na rynek. Podczas gdy w 2019 r. Dalsze 

zwiększanie zadowolenia klientów będzie celem naszych krajowych i 

zagranicznych celów ”. 


