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Yeni servis hizmete girdi
Parker, 100. yılında Türkiye'deki yatırımlarına devam ediyor. Parker Plant Türkiye,
servis departmanı ile satış-pazarlama departmanını ayrılarak, Ostim Merkezi 12.
Sokak'ta yeni servis bölümünü hizmete açtı
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arker, 100. yılında Türkiye’deki yatırımlarına

Müşteri odaklı çalışma

devam ediyor. Parker Plant Türkiye, servis

Parker olarak, süper mobil, yarı mobil , sabit asfalt plentleri

departmanı ile satış-pazarlama departma-

ve paletli konkasör, konik kırıcı ürünlerini pazara sundukları

nını ayrılarak, Ostim Merkezi 12. Sokak’ta yeni servis

bilgisini de veren Dürdar “2011 yılını Parker olarak mobil

bölümünü hizmete açtı. Parker Plant Türkiye Genel

plent pazarında lider olarak geçirdik. Parker Türkiye, yeni

Müdürü Mustafa Dündar, hedeflerini büyülterek, ye-

ürünleri ile piyasada hızla tanınmak ve ilerlemekte. Yeni

dek parça stoklarını artırdıklarını belirtti. Firma bün-

yapılan yatırımlar arasında Parker Türkiye Servis Ankara

yesine yeni katılan makine, elektrik mühendisleri ve

Ostim’de ayrı bir yerde hizmet verecek. Servis ailemiz ilk

teknisyenleri ile 24 saat yurt içinde ve yurt dışında

gün olduğu gibi yetkin mühendislerimiz ile çalışmalarını

kesintisiz servis hizmeti verdiklerini dile getiren Dün-

sürdürecek” şeklinde konuştu. Parker Türkiye Servis’in Os-

dar, “Parker, çalışma stratejisinde müşteri ve sonuç

tim 12. Sokak’ta hizmete başladığını da hatırlatan Dündar,

odaklı yaklaşımla hedeflemiş olduğu misyonunu viz-

“En kısa sürede müşterilerimize hizmet vermek bizim için

yonel bir liderlikle sürdürmektedir” dedi. Dündar, “Bi-

satıştan daha önemlidir. Yedek parça stok ve teknik kad-

zim tek işimiz plent” sloganından yola çıkarak “Tek

romuz ile piyasada Parker plent kalitesine yakışır davranı-

ürün” “Güçlü ve Gerçek hizmet” anlayışıyla müşteri-

yoruz. 24 saat içinde müşterilerimize servis vermekteyiz.

lerine hizmet verdiklerini dile getirdi. Parker Plant’ın

Bünyemizde süpervizör seviyesinde makine ve elektrik

ürün kalitesindeki başarısını servis ve yedek parça

mühendisleri çalıştırmaktayız. Yedek parça ve yeni makine

hizmetiyle de devam ettirdiğini ifade eden Dündar,

satışlarında fabrika satış fiyatı ile müşterilerimize avantaj

Parker’ın uluslararası arenada 15 binden fazla tesisi

sunuyoruz. Garanti kapsamında makine kullanım hatalarını

olduğu bilgisini verdi. Dündar, Türkiyede’de tek ve li-

servis kapsamında ücretlendirmiyoruz. Kısacası bu alanda

der olmayı hedeflediklerini belirtti.

müşteri odaklı çalışıyoruz” dedi.
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