
Teksan yurt dışı fuarlarına 
çıkarma yaptı

İki senede bir düzenlenen, 
dünyanın dört bir yanından 
603 firmanın katılımcı olarak 
yer aldığı ve 31.000 ziyaretçinin 
geldiği bu büyük organizasyonda 
Teksan; tek huzmeliden çok 
huzmeli sayaçlara, ön ödemeli 
sayaç modellerinden toplu 
okuma sistem çözümlerine 
kadar pek çok ürün ve hizmetini, 
standını ziyaret eden sektör 
profesyonellerine tanıttı. 
Su ve atıksu teknolojileri fuar ve 
kongresi Wasser Berlin Fuarı’nda, 
ziyaretçilerine geniş ürün gamını 

tanıtan Teksan, yeni dönemde 
piyasaya çıkardığı, %100 yerli 
üretim olan M-Bus Converter, 
GPRS Modem, Elektronik Su 
Sayacı ve Ultrasonik Isı Sayacı’nı, 
sektör profesyonellerine tanıttı. 
Teksan, fuar boyunca standında 
pek çok ziyaretçi ağırladı, yoğun 
görüşmeler gerçekleştirdi. 
Fuarda gördükleri ilgiden 
memnun kaldıklarını söyleyen 
Teksan Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ali Fatih Şahin; 
“Bölgedeki en büyük fuarda 
yer aldık. Standımıza yoğun 

ziyaretçi akını oldu. Bu sayede 
pek çok sektör profesyoneli ile 
bağ kurma şansını yakaladık. 
Ürünlerimize ziyaretçilerimizin 
gösterdiği ilgiden oldukça 
memnun kaldık. Özellikle son 
dönemde piyasaya sunduğumuz 
ürünlerimize ilgi yüksekti. Teksan 
olarak; yurtdışında bilinen ve 
önemli bir sayaç tedarikçisi olma 
hedefiyle yola çıktık. Bu hedef 
doğrultusunda, yolumuzda 
devam edeceğiz.” dedi. 

Su yönetim ve ölçüm 
sistemlerinde Türkiye'de 
pek çok ilke öncülük eden 
Teksan A.Ş., yeni ürünlerinin 
de katıldığı geniş ürün 
yelpazesiyle bölgesindeki büyük 
organizasyonlardan olan Wasser 
Berlin 2015 Fuarı’nda boy 
gösterdi.

Teksan, Berlin’de boy gösterdi

Teksan, ISH 2015 Fuarı’nda
1950'li yıllardan bu 
yana Türkiye'de ölçüm 
cihazları sektöründe 
önemli bir yere sahip 
olan Teksan A.Ş., 
10-14 Mart tarihleri 
arasında Frankfurt'ta 
düzenlenen ISH 2015 
Fuarı'nda yerini aldı. 
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Teksan, Interbuild Expo 2015’te yerini aldı

Teksan; dünyanın en büyük 
yapı hizmetleri, enerji, 
klima teknolojileri ve 
yenilenebilir enerjiler fuarı 
olan ISH 2015’te ürünlerini 
ve sistem çözümlerini 
yurtdışındaki sektör 
temsilcileriyle buluşturdu. 
İki yılda bir düzenlenen ve 
dünyanın konusundaki en 
büyük fuarı olan ISH 2015 
Fuarı’nda, bu yıl 2.400 firma 
katıldı. Ziyaretçi akınına 
uğrayan ve çok yoğun geçen 
fuarda Teksan, geniş ürün 
yelpazesinde yer alan tek 
huzmeli sayaçları, çok 
huzmeli sayaçları, uzaktan 

okumalı sayaçları ve toplu 
okuma sistemleri hakkında 
ziyaretçilerine ayrıntılı bilgi 
verdi. 
ISH 2015 Fuarı’nda, ürün 
gamına yeni eklediği 
kendi üretimi olan M-Bus 
Converter, GPRS Modem, 
Elektronik Su Sayacı ve 
Ultrasonik Isı Sayacı ile 
katılımcılardan tam not 
alan Teksan, geçen dönem 
piyasaya sunduğu Isı 
Sayacı’nın da yenilenmiş 
versiyonunu ilk defa sektör 
profesyonellerine tanıttı.
Verimli bir fuar dönemi 
geçirdiklerini, gördükleri 

ilgiden oldukça memnun 
kaldıklarını belirten 
Teksan A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı 
Ali Fatih Şahin; “Özellikle 
kendi üretimimiz olan 
ürünlerimiz konusunda, 
Avrupa ekseninde, 
uluslararası bir oyuncu 
olmak istiyoruz” dedi. 
Şahin, ISH 2015’te pek çok 
yabancı sektör temsilcisi 
ile bir araya gelindiğini ve 
ileriki dönemlerde artan 
üretim hacmi ile beraber 
yurtdışında önemli ticari 
anlaşmalara imza atmak 
istediklerini belirtti. 

Sektöründe ilklerin ve 
yeniliklerin adresi olan, özellikle 
son dönemde başarılı ar-ge 
çalışmalarıyla dikkat çeken ve 
sektöründe önemli bir noktada 
bulunan Teksan A.Ş., yüksek 
tempoda ilerleyen ihracat 
çalışmaları kapsamında, bu kez 
Interbuild  Expo 2015’te yer aldı.
Yapı fuarları konusunda 
bölgesinde önemli fuarlardan 
olan, her sene aralıksız 

düzenlenen, bu sene 800 firmanın 
katıldığı ve yaklaşık 29.000 kişinin 
ziyaret ettiği Interbuild Expo 
Fuarı’nda, Teksan geniş ürün 
gamını sergiledi. Ön ödemeli 
sayaçlarından ısı sayaçlarına, 
sistem çözümlerinden klasik 
soğuk-sıcak tip sayaçlarına 
kadar pek çok ürünün tanıtıldığı 
Teksan standı fuar süresince 
yoğun ilgi gördü. Fuarın firmaları 
adına hareketli geçtiğini belirten 

Teksan yetkilileri, yeni ürünleriyle 
beraber yurtdışı piyasalarında 
daha aktif olmak için fuarların 
kendileri adına önemli olduğunu 
belirttiler. Özellikle yeniledikleri 
Isı Sayacı’nın, bu fuarda çok 
ilgi gördüğünü belirten Teksan 
yetkilileri, yurtdışı tanıtım 
çalışmalarının aralıksız olarak 
devam edeceğini belirttiler.

Piyasaya yeni sürdüğü 
ürünleri ile ihracatta hızlı 
bir çıkış ivmesi yakalayan 
Teksan A.Ş., Ukrayna’nın 
Kiev şehrinde 25-28 
Mart tarihleri arasında 
düzenlenen Interbuild Expo 
2015 Fuarı’nda geniş ürün 
yelpazesiyle görücüye çıktı. 
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