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Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri olarak yaz dönemini geride 
bıraktık ve Ramazan ayının sona ermesi ile çalışmalarımıza tekrar 
hız verdik.

Türkiye kablo sektörü, 2007 yılını hızlı bir şekilde geçirdi ve bu hız 
2008 yılının başında da kendini hissettirdi. Geçtiğimiz yıl içinde 
yapılan çalışmalar sayesinde Türkiye, dünya kablo pazarında ön 
plana çıktı ve pazarın önemli tedarikçilerden biri olarak anılmaya 
başlandı. Türk Prysmian olarak biz de, bu hızın getirdiklerinden 
yararlanmaya çalıştık, hala da çalışıyoruz ve sonuçlarını da 
alıyoruz.

Ne mutlu bize ki, 2008 yılında açıklanan pek çok araştırmanın 
sonucunda, Türk Prysmian olarak ön sıralarda yer alarak göstermiş 
olduğumuz çabaların ve çalışma arkadaşlarımızın emeklerinin 
karşılığını bir kez daha aldık. Bahsi geçen başarılarımızdan birkaç 
örnek vermem gerekirse, 2007 yılı sonuçlarına göre; 

İSTANBUL SANAYİ ODASI’nın 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 
Araştırması’nda 62.,

İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ’nin 
İhracatın Yıldızları Araştırması’nda Kablo ve İzoleli İletken 
İhracatçıları sıralamasında Türkiye 1.’si,

BURSA SANAYİ VE TİCARET ODASI’nın Ekonomiye Değer 
Katanlar Araştırması’nda En Yüksek Kurumlar Vergisi Ödeyenler 
sıralamasında Bursa 7.’si olmamızın ve diğer tüm başarılarımızın 
bizlere gurur verdiğini rahatlıkla söyleyebilirim.

Umuyoruz ki, ayrıntılarını e-haber’de okuyacağınız başarılarımız artarak 
devam etsin ve ABD’de başlayan, tüm dünyada piyasaları son derece 
olumsuz etkileyen ve yavaş yavaş etkilerini kablo sektöründe de 
göstermeye başlayan finansal krizden, hep birlikte en az hasarla 
kurtulalım. 

Daha güzel günlerde birarada olmak dileğiyle...

       Değerli e-haber okuyucuları; 
                   Yetkili satıcılarımız ve müşterilerimiz…

Hakan Özmen 
Genel Müdür
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İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı 
“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” arasında

TÜRK PRYSMIAN, TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SANAYİ KURULUŞLARI ARASINDA

İstanbul Sanayi Odası tarafından 40 yıldan bu yana düzenli olarak hazırlanan “Türkiye’nin 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu” raporunun 2007 yılı sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre; Türk Prysmian Kablo ve 
Sistemleri A.Ş., 62. sırada yer aldı. “İSO-500 Büyük Sanayi Kuruluşu Raporu”nun 2006 yılı sonuçlarına 
göre 475.147.612 YTL’lik ciro ile 73. sırada yer alan Türk Prysmian Kablo, 2007 yılı rapor sonuçlarında 
608.299.913 YTL’lik ciro ile 62. sıraya yükseldi. 

“İSO-500 Büyük Sanayi Kuruluşu” raporu, Türkiye ekonomisi ve sanayisi 
için bir referans niteliği taşımasının yanı sıra Türk sanayi sektöründeki 
gelişmeleri de yansıtıyor. Aynı zamanda Türkiye’de sanayi sektöründe 
kuruluş bazında bilgiler içeren, katma değerin fonksiyonel dağılımına, 
finansal yapı ve bilimsel ağırlıklı değerlendirmelere yer veren tek 
çalışma olma özelliği taşıyor. Türk Prysmian Kablo, “İSO-500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu” raporunda kazandığı ivme ile başarısını sürdürmeye 
devam ediyor.

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. 62. sırada

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.

3 BÜYÜK İL DIŞI MERKEZLİ BİLİŞİM ŞİRKETLERİ ARASINDA, TÜRK PRYSMIAN BİRİNCİ

“İlk 500 Bilişim Şirketi” Türkiye 2007 Araştırması’nda 
3 Büyük İl Dışı Merkezli İlk 10 Bilişim Şirketi ve 

Türkiye Geneli Donanım İhracatı Gelirlerine Göre

“Türkiye 1.’si”
Türkiye bilişim sektöründeki gelişmelere ayna tutan ve bu 
alanda faaliyet gösteren şirketlerin gelişimlerini takip eden 
“İlk 500 Bilişim Şirketi” Türkiye 2007 araştırması sonuçlandı. 
İnterpromedya tarafından bu yıl 9’uncusu gerçekleştirilen 
araştırmanın bu yılki sonuçlarına göre, Türkiye bilişim 
pazarının geçen yıla oranla % 23,1 büyüdüğü gözlenirken, 
pazarın 26 milyar dolara yaklaştığı tespit edildi. 

Her yıl  donanım, yazılım, hizmet ve özel bölüm olmak 
üzere 4 ana kategori ve 46 alt kategoride düzenlenen “İlk 
500 Bilişim Şirketi” Türkiye 2007 araştırmasında Türk 
Prysmian Kablo; 3 Büyük İl Dışı Merkezli İlk 10 Bilişim Şirketi 
arasında “Türkiye 1.’si”  (158.775.000 YTL - 121.480.000 
USD), Türkiye Geneli Donanım İhracatı Gelirlerine göre yine 
“Türkiye 1.si” (113.498.898 YTL) oldu.

Uluslararası ve bölgesel bilişim pazarının değerlendirmesi olan “İlk 500 Bilişim Şirketi” Türkiye 2007 araştırması, kamu ve özel 
sektör arasında paylaşılabilir olmasından dolayı büyük önem taşıyor. İngilizce ve Türkçe baskıları ile bilişim profesyonelleri, üst 
düzey yöneticiler, ISO 500 şirketleri ve Türkiye’ye yatırım yapmış veya yapacak olan uluslararası şirketler, ticari ateşelikler ve 
danışmanlık şirketleri tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Türk Prysmian Kablo, bilişim sektörünün liderlerinin açıklandığı 
“İlk 500 Bilişim Şirketi” Türkiye 2007 araştırmasında iki kategoride ilk sırada yer alarak yurt içi ve yurt dışında başarısını 
belgeledi. 



BAŞARILARIMIZA HER GEÇEN GÜN YENİSİNİ EKLİYORUZ

Başarılarımız, ödüllerimiz...

RAMAZAN AYINDA İSTANBUL VE MUDANYA’DA İFTAR YEMEKLERİ DÜZENLEDİK

Türk Prysmian Kablo, 2008 yılında başarılarına her geçen gün yenisini 
ekledi ve 2007 yılı sonuçlarına göre açıklanan pek çok araştırmada dereceye 
girerek çalışmalarının karşılığını aldı. Amacımız daha da çok çalışarak 
“Başarılarımız”a her yıl yenilerini eklemek.

İSO’nun 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması:
Üretimden Satışlara Göre : Türkiye 62.’si
Net Satış Hasılatına Göre : Türkiye 68.’si
İhracat Tutarına Göre  : Türkiye 73.’sü

BURSA SANAYİ VE TİCARET ODASI’nın Ekonomiye Değer Katanlar 
Araştırması - En Yüksek Kurumlar Vergisi Ödeyenler sıralamasında Bursa 7.’si

İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ’nin İhracatın 
Yıldızları Araştırması - Kablo ve İzoleli İletken İhracatçıları sıralamasında 
Türkiye 1.’si

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ’nin İhracat ilk 1000 Firma 
Araştırması - Kablo ve İzoleli İletken İhracatçıları sıralamasında Türkiye 
70.’si

Aylık ekonomi dergisi CAPITAL’in “Türkiye’nin En Büyük 500 Özel 
Şirketi Araştırması” - Türkiye 118.’si

Aylık ekonomi dergisi CAPITAL’in İngiliz danışmanlık şirketi ‘‘Brand 
Finance’’ ile 2007 yılında birlikte gerçekleştirdiği araştırmaya göre; 
168 Milyon YTL marka değeri ile sektöründe En Değerli Marka; tüm sektörler 
dahil “En Değerli 100 Marka” sıralamasında ise Türkiye 41.’si

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı 
Birlikleri’nin “İhracatın Yıldızları” 
araştırmasında Türk Prysmian Kablo birinci 
oldu. Şirketimize verilen ödülü, Genel 
Müdürümüz Sn. Hakan Özmen, Dış Ticaret 
ve Gümrüklerden Sorumlu Devlet Bakanı 
Sn. Kürşat Tüzmen’in elinden aldı.

Geleneksel iftar yemekleri 
Her yıl geleneksel olarak Yetkili Satıcılarımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz 
iftar yemeğini bu yıl, 16 Eylül 2008 tarihinde, Ceylan Intercontinental 
Hotel’de düzenledik. Dostlarımızla bir araya geldiğimiz bu özel gecede hem 
özlem giderdik hem de başarılarımızı kutlayıp gelecekteki çalışmalarımız 
üzerine değerlendirmelerde bulunduk. 

Geleneksel iftar yemeğimize ek olarak, bu yıl ayrıca Mudanya’da 2 farklı 
organizasyonumuz oldu. Bunlardan ilki, 9 Eylül tarihinde Mudanya İlçe 

Kaymakamı Sn. Adem Öztürk, Belediye Başkanı Sn. Erol Demirhisar, Garnizon Komutanı Yrb. Murat Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü 
Sn. Cüneyt Ünal ve değerli hakim ve savcılarımızın katılımı ile Mudanya Tike Restaurant’da gerçekleştirildi. 

Diğer iftar yemeğimizi ise, 18 Eylül tarihinde yerel basından değerli gazeteci dostlarımızın ve İnsan Kaynakları Müdürümüz 
Levent Özçengel, Endüstri İlişkileri Şefimiz Uğur Gündüz’ün katılımı ile Mudanya’daki Anadolu Lezzet Dünyası’nda düzenledik. 

Mudanya - Anadolu Lezzet Dünyası

İstanbul - Ceylan Intercontinental Hotel

Mudanya - Tike Restaurant



PRYSMIAN’DAN CASALIGHTTM XTREME - BÜKÜLMELERE KARŞI ÜSTÜN PERFORMANS

Bükülmelere karşı üstün performanslı fiber
CasaLightTM Xtreme

Prysmian bükülme ve kıvrılmalara karşı dayanıklılığı arttırılmış fiber kablolar 
arasında en son yenilik CasaLightTM Xtreme‘ı sunuyor. CasaLightTM ve 
CasaLightTM Plus gibi ITU G.657 A ve B’nın spesifikasyonlarını geride bırakan 
ürünlerden oluşan CasaLightTM ailesini daha da ileri götüren CasaLightTM 
Xtreme, bükülme ve kıvrılmaların kaçınılmaz olduğu en zorlu FTTH (Fibre to 
the Home – Eve Kadar Fiber) uygulamaları için tasarlandı.

CasaLightTM Xtreme yarıçapın 5 mm’den küçük bükülmesini sağlayarak en 
iyi çözümü sunmaktadır. CasaLightTM Xtreme, isminden de anlaşıldığı gibi, 
aşırı bükülme durumlarında kullanılmak için tasarlanmıştır. CasaLightTM, 
CasaLightTM Plus ve CasaLightTM Xtreme ITU G. 652 tavsiyeleri 

doğrultusunda kurulmuş standart ekipman, bağlayıcılar ve fiberlerle tamamen uyumludur. 

CasaLightTM Xtreme’in üretim sürecinde Prysmian çevreye olan bağlılığını diğer fiber ürünlerinde olduğu gibi sürdürmüş 
ve florsuz bir üretim süreci gerçekleştirmiştir.

CasaLightTM Xtreme optik fiber, Prysmian’nın kapsamı geniş FTTH (Fibre to the Home – Eve Kadar 
Fiber) ürünleri yelpazesi arasında yerini almıştır ve en zorlu kurulum senaryolarında bile en yüksek 
düzeyde performans göstermeyi garanti etmektedir.

SIEMENS SATINALMACILAR KURULU ÜYELERİ FABRİKAMIZI ZİYARET ETTİ

Siemens Satınalmacılar Kurulu’ndan 

Teşekkür Plaketi
Siemens tarafından, her yıl farklı bir ülkedeki tedarikçilerine düzenlenen ve 
Siemens Satınalmacılar Kurulu üyelerinin katıldığı gezinin bu yılki durağı 
Türkiye idi. Siemens Türkiye’nin gerçekleştirdiği bu organizasyon dahilinde, 
Mudanya’daki fabrikamız da ziyaret edildi. 6 Ekim 2008 Pazartesi günü 
boyunca, Almanya’dan Siemens’in Enerji ve Endüstri bölümlerinde kablo 
satınalmasından sorumlu yetkililer fabrikamızı, Yurtiçi Satış ve Pazarlama 
Müdürümüz Etem Bakaç, OEM ve Endüstri Satışları Şefimiz İlhan Öztürk, 

İhracat Satış Müdürümüz Murat Tezcan, 
İhracat Satış Şefimiz Zehra Yalçınkaya 
ve Lojistik Müdürümüz Erkan Aydoğdu 
eşliğinde gezerek, çalışmalarımız 
hakkında ayrıntılı bilgi aldılar. Geceyi 
Mudanya’daki Montania Hotel’de 
geçiren misafirlerimiz adına Siemens 
Türkiye Satınalma Müdürü Sayın Recai 
Ersoy bizlere bir de plaket sundu. 
Yetkililer, bu yılki organizasyonlarının bir 
durağı olan fabrikamızdan 7 Ekim 2008 
Salı günü ayrılırken memnuniyetlerini 
dile getirdiler ve bizlere teşekkürlerini 
ilettiler.



KATAR’IN DENİZALTI ENERJİ BAĞLANTISINI PRYSMIAN GERÇEKLEŞTİRİYOR

Prysmian, Katar’da ülkenin ilk, yüksek gerilim denizaltı enerji bağlantısının 
geliştirildiği 140 milyon Avro’luk bir sözleşme ile ödüllendirildi. Bu yeni 
sözleşme, Prysmian’ın Orta Doğu’da geliştirdiği diğer önemli yeraltı ve 
denizaltı HV projeleri ile birlikte, bölgenin enerji aktarım ağında oynadığı 
rolün büyüklüğünü teyid eden bir niteliğe sahip.

Kablo sektöründe enerji ve telekomünikasyon kabloları ile dünya lideri olan 
Prysmian, Katar’ın başkenti Doha’daki ilk denizaltı kablo anahtar teslimi 
projesini geliştirdiği için Katar Genel Elektrik ve Su Kurumu (KAHRAMAA) 
tarafından 140 milyon Avro değerinde stratejik bir sözleşme ile ödüllendirildi. 
Bu yeni anlaşma, yakın zamanda Prysmian’ın liderliğinde teminat altına 
alınmış 168 milyon Avro’luk yüksek gerilim yeraltı kablosu sistemi inşaası 
için yapılmış sözleşmenin devamı niteliğinde olup, Prysmian’ın Orta Doğu’da 

şu andaki enerji aktarımı ağı genişletme programı için kamu hizmetleri ortağı olarak oynadığı stratejik rolü de gösteriyor. 
Diğer projelerin yanı sıra Prysmian, GCCIA (Körfez İşbirliği Konseyi İçbağlantı Otoritesi) ile birlikte gerçekleştirilen Suudi 
Arabistan ve Bahreyn arasında denizaltı enerji bağlantısı inşaasında yer alıyor.

Prysmian’nın entegre anahtar teslimi çözümler tedariğindeki teknik bilgi ve tecrübesi, zorlu teknolojik ve pazar şartlarında 
başarılı olmasında belirleyici öneme sahip. Doha projesi içeriğinde; mühendislik tedariki, deniz ve kara araştırmaları, satın 
alma ve kablo inşaası; denizaltı ve kara kurulumu ile birlikte 220 kV denizaltı ve toplamda 63 km yeraltı enerji kablosu ve 
ilgili aksesuarlar da bulunuyor. Kurulum 2009 yılında başlayacak ve 2010 yılının sonuna kadar tamamlanacak. Kablolar, 
Arco Felice’de (İtalya) Prysmian’ın denizaltı kablo tesisinde üretilecek. Katar, büyük petrol ve doğal gaz rezervleri ile 
Arabistan Körfezi’nde iki haneli büyüme oranına sahip olup ülkenin altyapısına sürekli olarak yatırım yapan bir ülke. Bu 
proje, Katar Enerji İletim ağlarının gelişimini, ana iletim şebekesinin güçlendirmesinin devam ettirilmesi ve endüstriyel ve 
iç piyasalardaki enerji tedariğinin güvence altına alınmasını temsil ediyor.

Katar’da 
140 milyon Avro’luk sözleşme

Katar’ın başkenti Doha’da imzalanan yeni 
anlaşma ile Prysmian, yeraltı kablosu 
sistemi inşaası projesine ek olarak, 
denizaltı enerji bağlantısı sistemini de 
gerçekleştirecek.

BLOWN FİBER SİSTEMLERİ 1 MİLYON FİBER KM.Yi GEÇMEK ÜZERE

“Küresel lider teknoloji 
sağlayıcı” konumunu koruyan 
Prysmian, geleneksel ağlara 

yayılan Blown Fiber Sistemi Sirocco® için, kurulumu tamamlanmış 1 milyon fiber km.’ye ulaşıldığını açıkladı. 
Blown fiberin ana prensibi, önceden kurulmuş olan boş tüplerden oluşan ağa müşterilerin talepleri doğrultusunda optik 
fiberlerin basınçlı hava kullanılarak üflenmesi ve böylece ağın gelişiminin sağlanmasıdır. İnşaat çalışmaları sırasında boş 
tüp yapısının kurularak fiber yatırımlarının müşterinin ihtiyacı doğrultusunda ertelendiği konutsal alanlar için bu sistem çok 
uygundur.

Prysmian’ın, İngiltere’deki Bishopstoke tesisinde üretilen Sirocco®, geçen ay Danimarka’daki 
sınır projesinin de eklenmesiyle, 5 kıtada 20’den fazla ülkeye tedarik edilebilmektedir. Sistem tüm 
tüpler, fiberler, ekler, bağlayıcılar ve bunların beraberinde özel kurulum ekipmanı ve mühendislik 
hizmetleri gibi pasif ağların kurulumu için gereken her şeyi içermektedir. Prysmian tarafından 
üretilen Sirocco® teknolojisi ile tamamen uyumlu bükülmeye elverişli yeni CasaLightTM ailesi 
optik fiberler 2, 4, 6, 8 ya da 12’li üniteler şeklinde tüplerin içine üflenebilmektedirler.

1 milyon fiber km.’ye ulaştı
Blown Fiber Sistemi Sirocco®

PRYSMIAN YURT DIŞINDA YENİ PROJELERE İMZA ATMAYA DEVAM EDİYOR



PRYSMIAN ÇİN’DE NÜKLEER SANTRAL PROJESİ İLE İSMİNDEN SÖZ ETTİRİYOR

Çin’deki 2 nükleer santral için

Prysmian, nükleer enerji santrallerine yönelik stratejik ve yüksek teknoloji 
kablo sektöründe önemli bir başarı kazandı. Çin Nükleer Santral Mühendisliği 
Şirketi CNPEC, Liaoning ve Fujian eyaletlerindeki Hongyahne ve Ningde’deki iki 
yeni nükleer enerji istasyonuna K1 ve K3 tipindeki özel kabloların geliştirilmesi, 
tedariği ve döşenmesi için Prysmian ile anlaştı. İki kablo tipi de radyasyona 
dayanıklı olarak tasarlandı. Özellikle K1 kabloları, reaktörün içindeki tesisat 
için, çok daha fazla yüke dayanması için geliştirildi ve reaktörün soğutma 

maddesindeki (tipik ağır suda) potansiyel bir sızıntıdan sonra bile dayanıklılığı garanti eden LOCA (Soğutucu Kaybı Kazası) 
testlerine göre test edildi ve onaylandı. Kablolar, Fransa’da ve Çin Tianjin’deki yeni fabrikasında üretilecek ve dört yıllık bir 
zaman sürecinde iki istasyona teslim edilecek. Prysmian ürünleri nükleer enerji santrallerine, orta ve alçak gerilimli elektrik 
kablolarından enstrümantasyon, kontrol ve veri iletişim kablolarına kadar farklı seçenekler sunuyor.

Prysmian Enerji Kabloları Başkanı Fabio Romeo projeyi, “Bu anlaşma Prysmian’ın, daha yüksek katma değerler ve teknolojik 
girdiyle, endüstri ve enerji sektörlerindeki potansiyelini gözler önüne sermektedir.” şeklinde değerlendirdi.

Prysmian, daha yüksek katma değerli ve teknoloji içerikli sektörlere, yüksek gerilimli ağlara, endüstriyel uygulamalar için özel 
kablolara ve fiber optik haberleşme kablolarına özellikle odaklanarak, Çin’deki faaliyetlerini detaylandıran ve 2010’a kadar 
% 50 büyümeyi hedefleyen bir gelişim planı sundu. Prysmian’ın Çin’de beş adet üretim tesisi ve 1000’in üzerinde çalışanı 
var. Son zamanlardaki büyük projelerinin arasında, Beijing’deki 2008 Olimpiyat Köyü’nün ve Beijing’in yeni yeraltı sisteminin 
kablolarla döşenmesi, Şangay’daki yeni yüksek gerilim sistemi için kablo tedariki bulunuyor.

İNGİLTERE’DEKİ GREATER GABBARD PROJESİNDE PRYSMIAN KABLOLAR KULLANILACAK

Dünyanın en büyük deniz rüzgar santrali için

Prysmian, Fluor Ltd. ile Greater Gabbard deniz rüzgar santrali projesine ileri 
teknoloji kablo temini için toplamda 93 milyon Avro’luk stratejik bir kontrat 
imzaladı. Proje tamamlandığında, Greater Gabbard dünyanın en büyük deniz 
tesisi olacak. Projede, Suffolk kıyısından 26 km uzaktaki Inner Gabbar ve 
Galloper deniz platformlarını karada Sizewell trafosu kablolarına bağlayacak 
yaklaşık 175 km uzunluğunda 132kV XLPE kabloları kullanılacak. Kablolar, her 
biri 3.6 MW anma gücündeki 140 adet rüzgâr türbini jeneratörünün ürettiği 
504 MW gücün iletiminde kullanılacak ve 415.000 hanenin elektrik ihtiyacını 
karşılayacak. Kablolar, Prysmian’ın İtalya, Arco Felice’deki denizaltı kablo 
fabrikasında üretilip 2009 ve 2010 yıllarında teslim edilecek.

Prysmian, deniz rüzgar santrallerini kara şebekelerine bağlayan sualtı kablo ve sistemlerinin 
büyüyen sektöründe gücünü giderek artırıyor. Ayrıca Prysmian, Almanya ve İngiltere’de yapım 
aşamasında olan deniz rüzgar santrallerinin yapımı için EON Netz ve Dong Energy ile işbirliği içine 
girdi. Şirket, pazardaki lider konumunu korumak için üretim hacmini büyütmeye yönelik, gelişen 
sektörün talebini karşılayacak projelere yatırım yapmayı planlıyor.

Avrupa’daki yeni deniz rüzgar santrali projelerini geliştirmeye yönelik sermaye harcamalarının  
2008-2012 döneminde hükümetlerin sürekli teşvik yatırımlarıyla 15 milyar doları bulması bekleniyor. 
Kablo endüstrisinde, pazara girilmesi ve uzmanlaşması çok zor olan bu sektörün güç dağıtım / 
iletim ihtiyacını karşılayabilen çok az sayıda şirket bulunmakta.

Radyasyona dirençli özel kablolar

93 milyon Avro’luk anlaşma

İngiltere’deki Greater Gabbard projesi 
için gerekli olan ileri teknoloji ürünü güç 
kabloları Prysmian tarafından sağlanacak.

Prysmian tarafından üretilecek

Prysmian, yüksek teknolojili, radyasyona 
karşı dirençli ve nükleer reaktörlerin hem 
içinde hem dışında kullanıma yönelik özel 
kablolar geliştirecek ve döşeyecek.

ÇİN
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SAMSUN BAYİMİZ ASAL ELEKTRİK’İN ARACININ GİYDİRME ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Prysmian kurumsal kimliği doğrultusunda

Türk Prysmian olarak, birlikte çalıştığımız iş ortaklarımızın, Yetkili Satıcılarımızın 
ve bayilerimizin araçlarını giydirmeye devam ediyoruz. Bu süreç içinde, pek 
çok bayimiz gibi, Samsun bayimiz Asal Elektrik’in de bir aracı Türk Prysmian 
çalışması ile giydirildi. Asal Elektrik yetkilisi Sayın Sezgin Asal’a, işbirliği 
dolayısıyla teşekkür ediyoruz.

“e-haber’in üye listesinden çıkmak istiyorsanız lütfen tpks@prysmian.com mail adresine bildiriniz.”

Genel Müdürlük
Haktan İş Merkezi No:39 K:2 
34427 Setüstü Kabataş - İSTANBUL
T: +90 212 393 77 00 
F: +90 212 393 77 62

2008 PRYSMAWARDS BAŞVURULARI YAPILDI

“Bavulları hazırlayın!”
Kabloda çözüm ortağı olarak gördüğümüz değerli Yetkili Satıcılarımıza, her 
sene geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz “Prysmawards” kampanyamızı bu 
yıl da sunmanın ve kampanyamızı geçmiş yıllara göre daha da iyileştirmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz. Hiçbir zaman müşteri olarak görmediğimiz değerli 
Yetkili Satıcılarımızın katkılarıyla bugün Prysmian, pazardaki lider pozisyonunu 
sürdürmektedir.

Prysmawards, 2008 yılı Eylül – Aralık ( 01.09.2008 - 31.12.2008 ) döneminde 
İtalya tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda sıralamada ilk 6’ya girecek 
olan Yetkili Satıcılarımızı ödüllendirmeyi hedefleyen bir kampanyadır. Ödül, 
Yetkili Satıcılarımız için planlanan özel bir seyahat programıdır.

Geçtiğimiz yıl içinde gerçekleştirilen kampanyamızın sonucunda, kazanan Yetkili Satıcılarımız Maldivler gezisine katılmışlardı. 
Genel Müdürümüz Hakan Özmen ve İç Piyasa Satış Müdürümüz Etem Bakaç ile birlikte 30 Mart - 6 Nisan 2008 tarihleri 
arasında Maldivler’e düzenlenen gezide Yetkili Satıcılarımız, hem Maldivler’in eşsiz doğasının, yaşam tarzının ve kültürünün 
egzotik birleşimini görme fırsatına sahip olmuşlar hem de yoğun ve başarılı geçen günlerin karşılığında dinlenmenin keyfini 
çıkarmışlardı.

2008

2008

“Araç Giydirme” uygulaması 
devam ediyor

Asal Elektrik - SAMSUN

2008

2008

www.prysmian.com.tr


