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Mutlusan Elektrik bayilerinden, Yıldız Elektrik’ 
in İftar davetiyle birlikte gerçekleştirilen toplantıya 
Mutlusan Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı 
Sn. Mustafa Kaçmaz’ da katılarak bir konuşma 
yaptı. Konuşmasında katılımcılara gösterdikleri 
ilgiden dolayı teşekkür etti ve Mutlusan Elektrik 
olarak önümüzdeki yıllardaki hedeflerini, 1983’ 
ten beri büyümede kat ettikleri mesafeyi ve gelecek 
projeksiyonları hakkında değerlendirmeler yaparak 
konuşmasını sürdürdü.

Mutlusan Elektrik 
Yıldız Elektrik İnşaat 
ile Yeni Anahtar 
Serisi RİTA ve 
Sigorta + Zayıf Akım 
kutusu COMFORT’u 
tanıtıyor.
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13 Haziran 2017, Salı günü Mutlusan Elektrik’ in bayisi, 
Yıldız Elektrik İnşaat öncülüğünde İstanbul, Dedeman Otel’ 

de düzenlenen iftar yemeğinin ardından başlayan toplantı 
ve ürün tanıtımı oldukça verimli geçti. 

Toplantının açılış konuşmasını Satış ve Pazarlama Müdürü 
Zeynel Yılmaz yaptı. Konuşmasında Mutlusan’ ın 2017 
yeniliklerinden,  proje ve hedeflerinden bahsetti. Konuş-
masının devamında Mutlusan ailesine yeni katılan ürün 

serilerini tanıttı.

Sunumun ardından Elektrik  & Kontrol Mühendisi, Elektrik & 
Otomasyon Bölüm Yetkilisi Nurdoğan Büyükkeskin ise Yeni 

Anahtar & Priz serisi RİTA ve Sigorta Kutusu + Zayıf Akım 
Kutusu COMFORT hakkında merak edilen soruları yanıtlaya-

rak, ürünler hakkında detaylı bilgi verdi.

Mutlusan Elektrik, 
Mutlusan Akademi adı 
altındaki ürün tanıtım 

ve bilgilendirme 
toplantılarına 

İstanbul’ da tüm 
hızıyla devam ediyor.  

“
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Ürünleri inceleyen katılımcılar yeni 
ürün serilerine karşı oldukça ilgiliydiler. 
Katılımcılar tarafından, RİTA Anahtar 
serisinin; estetik görünümü, renk 
alternatifleri, montaj kolaylığı, bağlantı 
çeşitliliği, tırnak yapısında ki farklılıklar gibi 
özelliklerinden dolayı memnuniyetlerini 
dile getirdiler. Sigorta + Zayıf Akım kutusu 
COMFORT konusunda 1’li, 1-2 ‘li, 2-4’lü, 
6’lı, 9’lu, 12’li, 18’li, 24’lü ve 36’lı tüm seri 
üzerinde duruldu. Özellikle şık tasarımının 
yanında camın sağa-sola takılabilmesi, geniş 
iç hacmi, alçıpan- betopan duvarlara montaj 
özelliği, sağlam ve kompakt yapısı üzerinde 
duruldu. Kuvvetli akım ve zayıf akımın, 
kutuda birlikte veya ayrı ayrı kullanılabilmesi 
de çok ilgi gördü.
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Mutlusan Elektrik, 
Proje & Kurumsal 
Satış Müdürü Tolga 
Palaz ile Bölge 
Sorumlularımız 
Selahattin Kuzu 
ve Hakan Şişli tüm 
misafirlerle tek tek 
ilgilenerek, yeni 
ürünler hakkındaki 
görüşleri alarak bilgi 
paylaşımlarında 
bulundular.
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Mutlusan Elektrik Yönetim 
Kurulu Başkanı Sn. Mustafa 

Kaçmaz  “Yıldız Elektrik İnşaat 
öncülüğünde düzenlenen bu 
iftar programı için göstermiş 
olduğunuz yoğun çalışma ve 

yakın ilgi, alakanız için şahsınız 
nezdinde tüm Yıldız Elektrik 

İnşaat ekibinize teşekkürlerimi 
sunuyorum” şeklindeki kapanış 

konuşmasıyla birlikte Yıldız 
Elektrik İnşaat Yönetim Kurulu 
Başkanı Sn. Emrullah Yıldız’ a 

bir plaket takdim etti.
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Mutlusan Elektrik bayisi, Yıldız 
Elektrik İnşaat öncülüğünde 
düzenlenen İftar yemeği 
ile birlikte yapılan toplantı 
davetine katılım yüksek oldu. 
300’ den fazla uygulayıcı firma 
ile bir araya gelindi. Ürün 
tanıtımı ve bilgilendirmenin 
yanı sıra davetliler iftar 
yemeğiyle birlikte sohbet etme 
ve keyifli vakit geçirme imkanı 
da buldular.  
Mutlusan Akademi olarak bu tarz proje ve toplantılara 
İstanbul’ da bayileriyle birlikte devam edileceği bilgisi 
verildi.
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