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Orta Doğu Bölgesi’nin en büyük 
güvenlik sistemleri fuarı Intersec, 21 
- 23 Ocak tarihleri arasında Birleşik 
Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde 
gerçekleşti. Güvenlik sektöründe 
dünyanın önde gelen fi rmalarının 
buluştuğu fuar sırasında, Bosch 
Güvenlik Sistemleri tarafından dü-
zenlenen ‘VIP Partner’ toplantısı da 
Marriot Marquis Hotel’de gerçekleşti. 
Orta Doğu’daki bayilerin üst düzey 

yöneticilerine ev sahipliği yapan Bosch Güvenlik Sistemleri top-
lantısında; bölgedeki ve küresel pazardaki son gelişmelerden 
bahsedildi. Ateksis yöneticilerinin de katıldığı toplantıda,2017 
yılında başarılı satış performansı gösteren iş ortaklarına ödül-
lerinin takdim edileceği törene geçildi. Ateksis 2017 yılında; 
hem Türkiye hem de faaliyette olduğu Orta Doğu, Rusya ve 
Azerbaycan bölgelerindeki performansı sayesinde, Bosch Gü-
venlik Sistemleri tarafından ‘EMEA En Büyük Müşteri’ ödülüne 
layık görüldü. 2017 yılında başarılı performansını sürdüren ve 
dördüncü kez EMEA bölgesinin en büyük müşteri ödülünün 
sahibi olan Ateksis ayrıca, Orta Doğu Bölgesi’nde ‘2017 en 
iyi satış performansı’ ödülünün de sahibi oldu. EMEA Bölgesi 
Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı Hanno Vogels’in konuş-
masının ardından ödüller takdim edildi. Bölge Direktörü Hakan 
Özyiğit tarafından Ateksis İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Atila 
Özcan, Satış Direktörü Kayahan Erdem ve uygulama Bölümü 
Direktörü Erhan Duman’ın nezdinde tüm Ateksis ailesine ödül-
leri verildi. Kendilerine bu ödülü layık gören Bosch Güvenlik 
Sistemleri’ne teşekkür eden Atila Özcan; Bosch ile uzun yıllar-
dır sürdürülen başarılı iş ortaklığının her yıl daha da güçlenip 
büyüdüğünü, dördüncü kez alınan ödülün bir tesadüf sonucu 
olmadığını belirtti. Özcan; bu başarıyı gerçekleştiren, emeği ge-
çen özverili tüm takım arkadaşlarına, iş ortaklarına ve değerli 
müşterilerine teşekkürlerini dile getirdi.

Elginkan Topluluğu çatısı altında 30 yılı aşkın süredir ısıt-
ma sistemleri sektörüne yön veren Türkiye’nin güçlü markası 
E.C.A., en yeni ürünü Plustech kombiyi 13. Uuslararası ISK-
SODEX Fuarı’nda tanıttı. Üstün teknolojileri bünyesinde ba-
rındıran Plustech, E.C.A. akıllı oda termostatı sayesinde cep 
telefonuyla uzaktan kontrol edebilme özelliğine sahip. Sektör 
profesyonellerinden yoğun ilgi gören ürün, kum saati formlu 
tasarımı ile de adından söz ettirdi. Fuarda ayrıca tüm E.C.A. 
kombiler, havlupanlar, duvar tipi, kaset tipi ve salon tipi klima-
lar, oda termostatları, boyler, hermetik şofben, panel, dizayn, 
alüminyum ve pik döküm radyatörler, termostatik radyatör va-
naları, duvar tipi ve yer tipi kazanlar, pelet kazan ve doğalgaz 
sayaçları sergilendi. Emas Makina’nın iki katlı, toplam 600 met-
rekarelik standı, yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda ziya-
retçinin uğrak noktası oldu. Fuarda gördükleri ilgiden memnun 
olduklarını belirten EMAS Makina Sanayi A.Ş. Genel Müdürü 
Mehmet Özokumuşoğlu, fuara ilişkin şunları ifade etti: “En yeni 
ürünümüz Plustech’i Avrasya bölgesinin lider iklimlendirme fu-
arı ISK-SODEX’de tanıtmanın gururunu yaşıyoruz. Bu sene 
ziyaretçi rekoru kıran fuarda özellikle de uluslararası ziyaretçi 
sayısındaki artış dikkat çekiciydi. Ürünlerimizin gördüğü ilgi bizi 
son derece memnun etti.” 

Ateksis 4. kez ‘EMEA En Büyük 
Müşteri’ ödülünü aldı

E.C.A.’nın yeni kombisi Plustech, 
sektör profesyonellerinden 
tam not aldı
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ASAŞ; çocukların yeteneklerini geliştirmek, kendilerini keşfetmelerini sağlamak ve onla-
rın daha iyi bir geleceğe sahip olması için geliştirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projele-
rine bir yenisini daha ekledi. “Kim Demiş Masallar Gerçek Değil Diye” sloganıyla başlatılan 
heykel yarışmasında ASAŞ’lı miniklerden hayalindeki masal kahramanının resmini yapma-
sı ve kahramanın sahip olduğu güçlerin küçük bir kompozisyonla anlatılması istendi. Ya-
rışma duyurusu 6-12 yaşları arasındaki ASAŞ’lı miniklere, kendileri için özel olarak hazır-
lanmış davetiyelerle, fi rmanın kurumsal sosyal medya hesaplarından ve fi rma içine asılan 
afi şlerle yapıldı. 433 ASAŞ’lı minik; boyut fark etmeksizin yaptıkları renkli ya da karakalem 
resimlerindeki masal kahramanlarını kısa birer yazıyla tanıtarak, kahramanlarının neler 

yaptığını ve nasıl güçlere sahip olduğunu anlattılar. Yarışmada birincilik ödülünü, güzel ve yeni başlangıçları hayata geçiren “Kalem” 
heykeliyle 10 yaşındaki Ali Fuat Karaçoban; ikincilik ödülünü güçlü ve yenilmez özelliğiyle ormanların kralı “Aslan” soyut çalışmasıyla 11 
yaşındaki Beyzanur Babiloğlu ve üçüncülük ödülünü üzüntüleri yok eden, savaşın olduğu yerde silah ve tankları boynuzlarıyla galaksinin 
dışına fırlatan “Bob” isimli kahramanıyla 7 yaşındaki Ahmet Kuzey Atlı aldı. Çocukların eğitim ve gelişimine katkı sağlanması amacıyla 
ipad hediye edildi. Yarışma sonunda çocuklara ödülünü ASAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Safa Bayar Yavuz takdim etti.

ASAŞ çocuklar için heykel yarışması düzenledi


