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TÜRK LİRASI FİYAT, TÜRK LİRASI VADE!

1 PEŞİN 6 TAKSİT SEÇENEĞİYLE KAÇIRILMAYACAK YAZ KAMPANYASI…

Aksa Jeneratör, kesintisiz bir yaz için Türk Lirası Fiyat ile yine Türk Lirası Vadeli yaz kampanyası ile 
karşınızda. Türkiye’nin lider jeneratör markası Aksa, müthiş kampanyasıyla kur farklılıklarından 
doğan riski üzerine alıyor! Dizel jeneratörünüzü Türk Lirası ile alın ve vadeleri Türk Lirası üzerinden 
belirleyin, kur farklılıklarından etkilenmeyin.

1- 275 kVA APD serisi dizel jeneratörler için geçerli olan kampanya stoklarla sınırlıdır. Fiyatlara 
montaj ve nakliye ücretleri dahil değildir.Kampanya ile ilgili detaylı bilgilere; 444 4 630 nolu çağrı 
merkezi ve Aksa Jeneratör Satış Noktalarından ulaşabilirsiniz. 

KAMPANYA

www.aksa.com.tr



ENERJİ’NİN YENİ MERKEZİ 

Kazancı Holding 50 yıllık başarı ve hızlı büyüme 
öyküsüyle Aksa markasını yarattı. Enerji doğalgaz, 
jeneratör, elektrik dağıtım ve perakende faaliyetleri 
ile bugün Türkiye deki en büyük entegre enerji 
grubu kimliğini gururla taşıyan Aksa büyümeye 
devam ediyor. Kavacıkta akıllı bina donanımı ile 
hazırladığı yeni binasıyla çalışanlarına uluslararası 
standartlarda bir çalışma ortamı sunuyor. Aksa 
jeneratör teknolojinin sağladığı tüm yeniliklere sahip 
binasına geçişi ile birlikte çalışanlarının ihtiyaçlarını 
daha iyi anlayıp onlara en uygun çalışma ortamını 
sağlayarak iş hayatında verimliliği arttırmayı 
hedeflemektedir.

Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No:10, Kavacık - Beykoz / İST.

Tel: 0216 681 00 00     Fax: 0216 681 57 84

AKSA BAĞCILAR GÜNEŞLİ OFİSİNDE FAALİYETE BAŞLADI

Teknolojiyi adım adım takip eden Aksa Jeneratör 
Kavacık’taki yeni binasına taşınmasıyla birlikte 
Güneşli’deki faaliyetlerini Aksa Bağcılar’a devrediyor. 
Bağcılarda şube açan Aksa Jeneratör yıllardır 
sektördeki lider konumunun tek adresi olan Güneşli 
’yi unutmamakta ve bilinirliğini bu vesile ile 30 yıllık 
sektör tecrübesinde çok büyük yeri olan Bağcılar‘da 
Aksa Bağcılar şubesinin daha büyük başarılara imza 
atması beklenmektedir.

Evren Mah. Koçman Cad. Emre Sok. No:1/2 Güneşli - Bağcılar / İST.

Tel:  0212 550 53 36     Fax: 0212 657 55 07

AKSA ADANA MODERN BİNASINDA

2014 yılında Aksa jeneratör yurtdışının yanı sıra yur-
tiçinde de büyümeye hız kesmeden devam ediyor. 
Türkiye genelinde Toplam 14 adet satış noktasıyla 
faaliyette olan Aksa Jeneratör, günden güne daha 
da önemli bir konumda olan Çukurova bölgesinde, 
Adana ofisini daha teknolojik bir çalışma ortamı ve 
modern mimarisiyle faaliyete geçirilmiştir. Aksa Je-
neratör Adana ofis, İş dünyasının yoğun ilgi gösterdi-
ği Adana yeni havalanı yolu üzerinde hizmete devam 
edecektir.

Zeytinli Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı No : 786 Seyhan / ADANA  

Tel: 0 322 428 11 61 (Pbx)     Fax: 0 322 428 15 40

AKSA JENERATÖR’DEN HABERLER

www.aksa.com.tr



ANKOMAK 2014

Uluslararasi fuarlar birliği onay-
lı tek fuar olma özelliği taşıyan 
Uluslararası iş makinaları , yapı 
elemanları ve inşaat teknolojileri 
Ankomak 2014  fuarı 21- 25 mayıs 
tarihleri arasında , Tüyap İstan-
bul Uluslararası Fuar ve Kongre 
Merkezi ev sahipliğinde gerçek-
leştirildi. Aksa jeneratör 80 farklı 
ülkeden katılımcıların bulunduğu 
fuarda benzinli, dizel ve doğal-
gazlı jeneratörlerini sergileyerek 
ziyaretçileri müteahhitler, mü-
hendisler, teknisyenler, belediye 
ve kamu satın alma yetkililerinin 
oluşturduğu katılımcılar tarafın-

dan büyük ilgi gördü. AAP 8000DE model 8 kVA Dizel portatif jeneratörünün lansmanı da Ankomak 
fuarında gerçekleştirilerek yeni ürün müşterilerin beğenisine sunulmuştur.

YER : TÜYAP - İSTANBUL / TÜRKİYE
TARİH : 21 - 25 MAYIS 2014

FUAR - ETKİNLİK

www.aksa.com.tr



NEFTEGAZ 2014

26-29 Mayıs tarihlerinde 15.’si dü-
zenlenen NEFTEGAZ 2014 petrol 
ve gaz endüstri fuarı Rusya Fede-
rasyonunun Moskova şehrinde 
gerçekleştirildi. NEFTEGAZ 2014 
fuarı enerji ve güç sistemleri, 
kimya ve petrokimya sektörlerin-
deki uluslararası birçok katılımcı 
ve ziyaretçileri bir araya getir-
di. Türkiye’nin enerji sektöründe 
önemli yere sahip Aksa jeneratör, 
uluslararası sektörün önde gelen 
şirketlerinin bulunduğu fuarda 
kayıt ve yaka kartı sponsorluğunu 
üstlenmiştir. Yapılan bu sponsor-
luk ile tüm ziyaretçilerin fuar bo-

yunca Aksa Logolu boyun askıları ile fuarı gezmeleri sağlanmış, Kayıt Esnasında karşılama görev-
lilerinin Aksa Logolu T-shirt ve Şapkaları giymeleri ile de Aksa’nın marka bilinirliğinin arttırılması 
sağlanmıştır.

YER : MOSKOVA / RUSYA
TARİH : 26 - 29 MAYIS 2014

FUAR - ETKİNLİK

www.aksa.com.tr



LİBYA 2014

19 -22 Mayıs 2014 tarihleri ara-
sında Libya’nın Tripoli kentinde 
bu yıl 10.’uncu kez düzenlenen 
Libya Build 2014 Fuarı’na bu yıl 
714 firma ürünleriyle katılırken 
yaklaşık 24 bin kişi de fuarı ziya-
ret etti. Yurtiçi üretiminin yanın-
da Üretiminin %50’den fazlasını 
ihraç eden Aksa Jeneratör, Asya, 
Avrupa ve Afrika’da bulunan 12 
ofisi ile küresel sektörde ilk 5 fir-
ma arasında yer almaktadır. Lib-
ya pazarında 20 yılı aşkın süredir 
faaliyet gösteren Aksa Jeneratör, 
Türk markalarına olan bağlılığın 
arttırılmasında da çok önemli bir 

görevi uzun yıllardır başarıyla yerine getirmektedir. Aksa Jeneratör, Libya Build 2014 fuar kapsa-
mında yeni ürünlerini katılımcılarla buluşturarak, Libya pazarına yön veren, en çok talep gören ve 
pazarın en önemli oyuncularından biri olduğunu bir kez daha göstermiştir. 

YER : TİRİPOLİ / LİBYA
TARİH : 19 - 22 MAYIS 2014

FUAR - ETKİNLİK

www.aksa.com.tr



PROJELER

www.aksa.com.tr

LAZZONİ OTEL SÜTLÜCE, 2  ADET 550 kVA



PROJELER

www.aksa.com.tr

BABAESKİ 100 YATAKLI DEVLET HASTANESİ, 6 ADET 600 kVA



PROJELER

www.aksa.com.tr

ERASTA FETHİYE AVM, 6 ADET 770 kVA




