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İMMİB “İHRACATIN YILDIZI“ 3.LÜK ÖDÜLÜ

Türkiye’nin toplam ihracatının %30’unu gerçek-
leştiren altı birliği bünyesinde barındıran İstanbul 
Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri“İMMİB” bu 
başarıya imza atan yıldız şirketlerini ödüllendir-
di.

İMMİB’in geleneksel hale getirdiği ödül gece-
sinde; Diğer Elektrik ve Elektronik Ekipmanlar 
kategorisinde 3. ödülünü Aksa Jeneratör Genel 
Müdürü Alper Peker T.C. Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekçi ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı 
Mehmet Büyükekşi’den aldılar.
 

Aksa Jeneratör Genel Müdürü Alper Peker aldıkları ödül ile ilgili “30 yıllık sektör tecrübemiz ile bu-
gün 3 kıtada üretim yapıyor, 160 ülkeye ihraç ediyoruz. Türkiye’nin Jeneratör markası olarak ulusla-
rarası pazarlarda yoğun ve istikrarlı çalışırken, her zaman ilk günkü heyecanımızı yaşıyoruz. Dünya-
nın 7 kıtasının tüm coğrafyalarında her 5 dakikada 1 adet Aksa Jeneratör müşterileri ile buluşuyor. 
Şirketimizin güvenilir marka imajını aynı istikrarla gelecek nesillere en doğru şekilde taşıyacak, 
2023 Türkiye’nin ortak 500 Milyar Dolarlık İhracat hedefleri için bizlere düşen katkıyı en iyi şekilde 
yapabilmek için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz” açıklamada bulundalar.

DOOSAN “CUSTOMER OF THE YEAR“ ÖDÜLÜ

Uluslararası pazarlardaki gücünü dünyanın en 
güçlü tedarikçileri ile ortak çalışarak arttıran 
Aksa Jeneratör 2013 yılı ihracatın yıldızı ödülünün 
yanı sıra dünyanın en büyük motor üreticisi Güney 
Koreli Doosan Motor şirketinin “2013 yılının en iyi 
müşterisi ödülünü” dünya genelinde en fazla Do-
osan motorlu jeneratör satışı yapan firma olma-
sından dolayı almıştır. Her zaman müşteri odaklı 
ve güvenilir marka imajını Aksa ile aynı yolda uzun 
yıllardır yürüyen iş ortakları, global pazara yön 
veren Cummins, Doosan ve Mitsubishi firmaları 
ile daha uzun yıllar birlikteliğe devam edecekle-
rini iletmişlerdir. Başarılarla geçen 2013 yılında yapılan özverili işlerden dolayı hak edilen ödüller 
Aksa ailesini mutlu ederken 2023 yılı hedeflere ulaşılmasında ışık olmaktadır.

İHRACATIN YILDIZI AKSA JENERATÖR
ÖDÜLLENDİRİLDİ

İMMİB “İhracatın Yıldızı” 3. lük ödülü Doosan “Customer of the year” ödülü
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CNR BOAT SHOW 2014 - İSTANBUL

Aksa Jeneratör 14 yılı aşkın süredir katılım gös-
terdiği Boat Show fuarında müşterileri ile yeni-
den buluştu. 15-23 Şubat 2014 tarihlerinde CNR 
fuar merkezinde gerçekleşen fuarda Aksa Jene-
ratör 8 kVA’lık yeni kompakt jeneratörünün tanı-
tımını yaptı.
 

 

MEE - DUBAI - BAE 2014

Elektrik sektörünün Orta Doğu’daki en önemli 
fuarı Middle East Electricity ‘de Aksa Jeneratör 
göz alıcı stand tasarımı ile büyük ilgi gördü. Arap 
motifleri ile tasarlanan standa sektörün takipçi-
leri akın ettiler.
Ekonomi ve enerji sektörünün lider firmalarının 
bir araya geldiği bu büyük organizasyona çok 
uzun yıllardır katılım gösteren Aksa Jeneratör, 
farklı konseptler ve ürün çeşitliliği ile önümüz-
deki yıllarda da fuarda yerini alacaktır. Yeni ürün 
ve modellerin tanıtımının yapıldığı fuarda Aksa Jeneratör Dubai ofisi de bölgesel çalışmalar ve ta-

nıtım faaliyetlerinde müşterilere detaylı bilgiler pay-
laşmışlardır.

FUARLAR

www.aksa.com.tr

FUAR  : MIDDLE EAST ELECTRICITY
YER : DUBAI/BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
TARİH : 11-13 ŞUBAT 2014

FUAR : CNR BOAT SHOW
YER : İSTANBUL / TÜRKİYE
TARİH : 14-23 ŞUBAT 2014



AKSA JENERATÖR APC VE YURTDIŞI OFİS MÜDÜRLERİ TOPLANTISI

Aksa Jeneratör ’ün  23-25 Ocak ve 
5-8 Şubat  2014 tarihleri arasın-
da gerçekleştirdiği Aksa Jeneratör 
Toplantısı’nda, Yurtdışı ofis ve APC 
müdürlerine çeşitli konularda müşteri 
memnuniyeti, pazarlama ve yönetim 
alanlarında eğitimler verilmiştir. 2013 
yılının  değerlendirildiği, 2014 hedef-
leri paylaşıldığı toplantıda tecrübe-
li ve uzun yıllardır bir arada hareket 
eden satış yapılanmasına sahip Aksa 
Jeneratör’ün, benzer eğitimleri diğer 
birim çalışanlarına da verilmesi için 
ilk adımı atılmıştır.
 

KONU : EĞİTİM
YER : ADANA /TÜRKİYE
TARİH : 23-25 OCAK -  5-8 ŞUBAT  2014

BAYİ TOPLANTISI
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Yurtdışı Ofisler Bayi Eğitim Toplantısı
5-8 Şubat 2014

Yurtiçi Ofisler Bayi Eğitim Toplantısı
23-25 Ocak 2014



AKSA JENERATÖR FABRİKA GALA YEMEĞİ

Aksa jeneratör fabrika çalışanları İstanbul Wydham 
Otel’de düzenlenen Aksa Jeneratör Fabrika Gala Yeme-
ğinde yoğun geçen 2013 üretim yılının stresini attılar. 
Aksa Jeneratör Genel Müdürü Alper Peker, 2013 yılı bo-
yunca üretimden satışa kadar tüm süreçlerde başarılı 
olması için gecesini gündüzüne katan tüm ekibe teşek-
kür ederken, eğlencenin en güzelini hak ettiklerini söyle-
di. Aksa Jeneratör tarafından Wydham Otel’de düzenle-
nen yemeğe katılan çalışanlar arasında yapılan çekilişte 
şanslı çalışanlara ödülleri geçmiş dönem fabrika müdü-
rü Haluk Uzay, fabrika müdürü Yahya Özbelli ve Aksa Je-
neratör genel müdürü Alper Peker tarafından verilmiştir.

YER : İSTANBUL / TÜRKİYE
TARİH : 21 OCAK 2014

AKSA JENERATÖR YIL SONU DEĞERLENDİRME YEMEKLERİ

Aksa Jeneratör genel müdürü Alper Peker, yurtiçi ve yurtdı-
şı satış & pazarlama, muhasebe, finans, bütçe ve raporlama 
departmanları ile de ayrı ayrı gerçekleştirilen yılsonu değer-
lendirme yemeklerinde de 2013 yılında gösterilen özverili ça-
lışmalardan dolayı  teşekkür ederken, 2014 yılında da daha 
büyük başarılara imza atılacağından emin olduğunu, uzun 
yıllarını Aksa Jeneratör’ün başarısı için adamış çalışanlarına 
güveninin tam ve her durumda yanlarında olduğunu belirt-
mişlerdir.

YER : İSTANBUL / TÜRKİYE
TARİH : 02 - 03 - 06 OCAK  2014

ŞİRKET İÇİ ORGANİZASYONLAR
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TURİZM VE YATIRIM DERGİSİ ROPORTAJI
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AKSA JENERATÖR REKLAM KAMPANYASI

Aksa Jeneratör 2014 yılında reklam kampanyaları ve med-
ya iletişimi ile hızlı bir giriş yaptı. Yaklaşan seçim dönemi ve 
Türkiye’de yaşanan sıcak ekonomik süreçte en çok takip edilen 
haber ve ekonomi kanalları tercihi ile gündemi takip eden ve 
iletişimi güçlendiren bir aksiyonla marka algısı sürekli canlı tu-
tulmuştur. Kampanya kapsamındaki TV reklamlarının seslen-
dirilmesi Türk tiyatro ve sinemasının önemli oyuncularından 
Selçuk Yöntem gerçekleştirilmiştir.
 
Şubat ayından itibaren yeni yapılan bir prodüksiyon ile Aksa 
Jeneratör’ün Türkiye’deki servis kalitesi, hızı ve uzmanlığı,  
Formula1 Pitstop alanı canlandırması ile tasvir edilmiştir. 7/24 
servis ağı ile müşterinin ihtiyaçlarına anında müdahale ede-
bilen Aksa Jeneratör bu çalışmada, ürünlerin satış sonrasın-
da verilen hizmetin kalitesinin ön plana çıkarıldığı çalışmada 
her zaman müşterilerinin yanında olduğu belirtilmiştir. Uzman 

personel tarafından düzenli yapılan bakımlarlar ve asla yetkili servislerin dışında(profosyonel ekip-
ler dışında) firmalara ürünlerini teslim etmemeleri gerektiği vurgulanmıştır. 444 4 630 çağrı merkezi 
numarası ile müşterilerine 7/24 hizmet vermektedir.

İstanbul’da outdoor mecra 
olarak elektrik direklerine 
verilen reklamlarla trafik-
te Aksa Jeneratör logosu ve 
kurumsal renklerimizi he-
def kitlemizle buluşturul-
mak istenmiştir.İstanbul’un 
en büyük sorunlarından biri 
trafik günlük hayatta İstan-
bullular ortalama 1 – 1,5 sa-
atlerini trafikte geçiriyorlar. 
İstanbul’un stratejik noktala-
rında yer alan direk Aksa Je-
neratör reklamlarıyla farkın-
dalık yaratarak marka algısı 
arttırmaya çalışılmıştır.

MEDYA İLETİŞİMİ
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