
 

 
 
 
 

 

Karsan žingsnis link gamybos Jungtinėse 
Valstijose! 

 

Karsan ir Morgan Olson sudarė 
bendradarbiavimo sutartį! 

 

 

Teikdama modernius sprendimus miestams, plėtojant 
viešojo transporto sistemas, Karsan ėmėsi kito žingsnio 
bendradarbiaudamas su Morgan Olson, pramonės lyderiu 
komercinio transporto srityje Jungtinėse Valstijose. Abiejų 
kompanijų vadovai susitiko Morgan Olson būstinėje 
Tenesyje ir paspaudė vienas kitam rankas, taip 
susitardami dėl gamybos operacijų JAV. Viena iš sandorių 
dalių, kad Amerikos gamintojas „Morgan Olson“ teiks 
montavimo, gamybos, pardavimo ir aptarnavimo po 
pardavimo paslaugas transporto priemonėms, kurias 
Karsan sukūrė specialiai Šiaurės Amerikos rinkai savo 
gamykloje JAV. 

 

 

Šiuolaikinių viešojo transporto ir komercinių transporto priemonių 
gamintojas, tenkinantis mūsų amžiaus mobilumo poreikius savo 
dvejose gamyklose Bursoje, Karsan, pagal savo tikslus JAV 
rinkoje, praėjusiais metais kartu su JAV gamintoju Morgan Olson 
susitiko Turkijoje ir pasirašė susitarimo memorandumą dėl bendro 
verslo modelio sukūrimo transporto priemonėms, kurias Karsan 
sukūrė specialiai Šiaurės Amerikos rinkai. Išlaikydama strateginius 
žingsnius šioje srityje, Karsan bendradarbiavo su JAV lyderiu 
Morgan Olson komercinio transporto srityje. Abiejų kompanijų 
vadovai, susitikę Morgan Olsono patalpose Tenesyje, paspaudė 
vienas kitam rankas, taip susitardami dėl bendradarbiavimo JAV. 



 

 

 
 
 
 
 

Viena iš sandorių dalių, kad Amerikos gamintojas „Morgan Olson“ 
teiks montavimo, gamybos, pardavimo ir aptarnavimo po 
pardavimo paslaugas transporto priemonėms, kurias Karsan 
sukūrė specialiai Šiaurės Amerikos rinkai savo gamykloje JAV. 

 

 

Karsan vadovas Okan Baş, nurodydamas, kad Karsan turi didelę 
patirtį ir unikalius įgūdžius tvarkant sudėtingus transporto 
reikalavimus urbanizuotose vietovėse, teigė: „Su šiuo vizitu pas 
Morgan Olson komandą bei bendru požiūriu į išskirtinių klientų 
poreikių tenkinimą, mes žengėme svarbų žingsnį sudarydami vieną 
iš novatoriškiausių ir veiksmingiausių partnerysčių šioje pramonėje. 
Svarbus partneris Šiaurės Amerikoje, puikios reputacijos strateginis 
partneris Morgan Olson ir mes dirbsime kaip komanda, o tai leis 
Karsan pasisemti neįkainojamos patirties. 

 

 

„Šioje pramonėje precedentų neturinti partnerystė“ 
 

 

J. Poindexter, J.B. Poindexter & Co. valdybos pirmininkas, kuriam 
priklauso Morgan Olson, kalbėjo apie pasirašytą bendradarbiavimo 
sandorį: Karsan gamybos patalpos Turkijoje, jų pajėgumai 
transporto srityje man paliko tikrai didelį įspūdį. Mūsų komanda 
turėjo galimybę susitikti su Karsan vykdomąja taryba ir mums 
buvo akivaizdu, kad mūsų įmonės meistriškumas suteiks mums 
precedento neturinčią partnerystę pramonėje.“ 

 

 
 
 

Apie „Karsan“ trumpai: 
 
Įkurta 1966 metais,  Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. veikė kaip „Koc“ grupės dalis nuo 1979 iki 1998. İnan 
Kıraç, nusipirkęs didžiąją dalį akcijų 1998 metais, įgyvendino kompanijos idėją „Kıraça Holding“ kompanijoje. Turėdama 
viziją gaminti platų transporto priemonių asortimentą  nuo keleivinių automobilių iki autobusų, mikroautobusų ir sunkiųjų 
sunkvežimių, „Karsan“, šiandien Bursoje esančioje modernioje gamykloje, gamina „H350“ modelio furgonus, 
licencijuotus pagal „Hyundai Motor Company“, mikroautobusus, važiuokles sunkvežimiams, „Bozankaya“ prekės ženklo 
elektrinius autobusus bei „Menarinibus“ prekės ženklo autobusus kartu su nuosavo prekės ženklo „Karsan JEST“, 
„Karsan ATAK“ ir „Karsan Star“ transporto priemones. Kompanija taip pat yra atsakinga už vietinę ir tarptautinę 
rinkodarą, pardavimus bei paslaugas po pardavimų „Karsan“ prekės ženklo transporto priemonėms ir gaminiams. 

 


