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TRIPP- LITE ĐLE ĐLĐŞKĐLERĐMĐZĐ
ARTIRIYORUZ

TRIPP -LITE  yetkilisi Sayın Mirza Hajıyev  ESĐS'le
birlikte yeni açılımlar yapmak amacıyla bir  haftalık
bir çalışma için  Đstanbul'a geldi. 4 yıldır Türkiye'deki
partneri olduğumuz TRIPP LITE firması; 1922 yılında
Amerika Birleşik Devletlerinde  kuruldu. 1960 yılında
ambulanslarda invertör üretimine başlamış 1981
yılında da pc'ler için ilk kesintisiz güç kaynağını
yaptılar. Dünyanın her yerinde partnerleri olan
TRIPP- LITE firması her gün biraz daha büyümeye
devam ediyor. Dünyada en çok kesintisiz güç kaynağı
satan firmalar sıralamasında ilk 5 arasında olması
TRIPP LITE'nın  ne kadar büyük olduğunu gösteriyor.
Sayın Mirza Hajıyev ile yaptığımız görüşmelerde; Yeni
çıkardıkları üç fazlı  cihazlarını, bir fazlı cihazları ile
line interactive cihazlarının tanıtımını ve teknik
özelliklerini  satış ekibimize anlattı. Ürün tanıtımı için
Sayın Mirza Hajıyev ve  satış ekibimiz pazarlama
faaliyetleri içinde Türkiye'deki  büyük firmalarla
görüşmeler yaptılar. Bu çalışmaları TRIPP- LITE
Türkiye pazarında varlığını hissettirmeye
başlamasının adımı olarak görüyoruz. Genel
Müdürümüz Sayın Uğur Börekçi; Gelecek yıllarda
TRIPP- LITE Markasını, ESĐS'in partnerliğinde Türkiye
pazarında önde gelen markalardan biri yapmak için
yoğun bir çalışma temposunda çalışacaklarını bildirdi.

Soldan Sağa: Murat Arıkpınar, Uğur Ören, Halit Zengince, Uğur Börekçi,
Mirza Hajiyev(Tripplite), Melek Ergüner, Ersin Balgız, Mustafa Bıyık

  ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ TSE
BELGELERĐNĐ ALIYORLAR

Çözüm ortaklarımız müşterilerine daha iyi ve daha
kaliteli hizmet anlayışından yola çıkarak verdikleri
teknik servisler için TSE belgesi almaya başladılar.
ESĐS ve çözüm ortakları, sadece cihaz değil hizmet
sattığının da  farkında olarak faaliyet göstermektedir.
Bu doğrultuda hareket eden çözüm ortaklarımızdan;
Bursa  BEFAŞ ELEKTRĐK VE ELEKTRONĐK  firmasına
ve Samsun ARAT ELEKTRONĐK firmasına
teşekkürlerimizi bildiririz. 2007 tarihinden itibarende
çözüm ortaklarımız ISO belgesi almak için
hazırlıklarını sürdüreceklerdir.

ESĐS AĐLESĐNĐN TEKNĐK SERVĐSĐNE  YENĐ
BĐR ÇALIŞMA ARKADAŞIMIZ  KATILDI 

Teknik Servis departmanında çalışmak üzere yeni  bir
arkadaşımız aramıza katıldı. Selçuk Hanus. MGE
markalı Kesintisiz Güç Kaynaklarında bilgi birikimi ve
tecrübesiyle Teknik Servis Departmanımıza büyük
güç katacaktır. Teknik servisimizin bu sayede
sorunsuz hizmet anlayışını güçlendirdiğini ortaya
koymaktadır. Böylece teknik servisimiz MGE markalı
kesintisiz güç kaynaklarının da bakım ve onarım
işlerini yapmaya başlamış bulunmaktadır.

Bizde aramıza yeni katılan Selçuk Hanus'a hoş geldin
diyor başarılarının devamını diliyoruz.

EMNĐYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN ĐLK
BAKIMLARI BĐTTĐ

Emniyet Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu bakım
ihalesini kazandıktan sonra  ilk bakımlarını yoğun bir
çalışma temposu sonucu ESĐS'in teknik servisi ve tüm
Türkiye'deki çözüm ortaklarımızla birlikte Ağustos  ayı
bitmeden bitirdik. Tüm Türkiye'nin il ve ilçe emniyet
müdürlüklerinde bulunan kesintisiz güç kaynaklarının
bakımlarını çözüm ortaklarımızla birlikte en iyi ve en
sorunsuz şekilde yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Bu bakımlarda bize yardımcı olan emniyet mensubu
arkadaşlara da teşekkürlerimizi bildiririz. Emeği geçen
teknik servis arkadaşlarımıza ve  tüm Türkiye'deki
çözüm ortaklarımıza teşekkürlerimizi bir borç biliriz.
Yapılacak ikinci bakımların da sorunsuz şekilde
yapılacağından bir şüphemiz yok.
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