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Vision & Investment Award
11-12 Haziran tarihlerinde tarihi Rushton Hall
otelinde gerçekleşen Fairline Distribütör
Konferansında Fairline Türkiye Dünya İkincisi olarak
“Vision & Investment” ödülü aldı.
Her sene sezonun bitimiyle

yılı için planladığı önemli

geride kalan sezonu değerlen-

atılımlar ve yeni ürünler

dirmek

tanıtıldı.

ve

yeni

dönemde

Fairline
Geçmişimize saygı duyuyor,
geleceğimizi kucaklıyoruz.


İngiliz işçiliğinin en üst
örneklerini üreten Fairline
1967 yılından beri tam
13.000 adet tekne üretmiştir.

Being loyal to the brand for more
than 18 years, Fairline Turkey
continues to be one of the most
reliable, robust, successful and
honourable dealers in the dealer
network.*
James Robinson
Fairline Sales & Marketing Director
(*18 yılın üzerinde bir zamandır markaya sadık olan Fairline
Türkiye, bayi ağı içindeki en güvenilir, başarılı ve gurur verici
temsilcilerden biri olmaya devam ediyor.
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Markanın Türkiye temsilcisi
Karina

Yatçılık

Fairline Bayi Konferansı bu

içinde

düzenlenen

sene 15.yy’da inşa edilmiş

yemeğinde yıl içinde yapmış

muhteşem

olduğu

bir

şatoda

konferans
akşam
başarılı

gerçekleşti. Dünya çapındaki

çalışmalardan

61

temsilciliğinin

yatırımlarla markayı başarılı

gerçekleşen

şekilde temsil etmesinden

konferansta Fairline’ın 2014

dolayı ödüle layık görüldü.

Fairline

katılımıyla

ve

yaptığı

Şu anda spor modelleri
Targa ve flybridge modelleri
Squadron olmak üzere iki
seride üretim
gerçekleştirmekte olan
Fairline 38ft’ten 78ft’e kadar
12 modelin üretimini
yapmaktadır.

Fairline’ın satış ve Pazarlama

değindi

ve

Direktörü

bunların

yanında
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Robinson
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Karina’nın
rakip

Karina

markaları da içine katan bir

Yatçılık’ın bölgesinde Fairline

2.El sistemi kurduğunu aynı

markasını liderliğe taşıdığını,

zamanda

müşteri

sektörüyle

memnuniyeti

için

denizcilik
ilgili

önemli

altyapı çalışmaları yaptığını,

çalışmalar yaptığını sözlerine

ofis

ekledi.

altyapı

çalışmalarına

James

Robinson

yatırım yaptığını ve İstanbul

konuşmasının ardından ödülü

fuarında

Karina’nın

altı

Fairline

kurucu

modeliyle Londra fuarına eş

Cüneyt

bir

arasında takdim etti.

görünüm

sağlandığına

Güleray’a

ortağı
alkışlar

Ürün Gamında Artış
Yepyeni Fairline modelleri geliyor …
Geride bıraktığımız 2012

Yatırımların tamalanmasıyla

son ürünü Fairline Targa 48

yılında Corby’deki üretim

beraber Fairline yeni üretim

Open modelini yaz boyunca

tesislerine 2.8 milyon Sterlin

modelinin ilk ürünü Targa

İngiltere’nin güney

(4.2m Dolar) yatırım yapan

48’le karşımıza çıktı.

sahillerinde denemek ve

Fairline üretim tesislerini

Lansmanı fabrikada yapılan

üstün performansına

tamamen yenileyerek daha

özel bir kokteylle gerçekleşen

yakından şahit olmak

hızlı ve talebe anında karşılık

Yeni Targa 48 Open yeni

mümkün olacak.

verebilecek karma üretim

üretim modelinin ilk

modeline geçmişti.

temsilcisi. İngiliz işçiliğinin

Karina Yatçılık 1989 yılında Türkiye’nin ilk resmi yat satış firması olarak
kurulmuştur. İngiliz Fairline Boats ve Williams Jet Tenders ile Fransız
Jeanneau Motorboats ve Prestige Yachts’ın Türkiye temsilciliğini
başarıyla sürdürmektedir. Karina aynı zamanda ABD’nin lider
markalarından Regal Boats’un Türkiye temsilcisidir. 1989’da başlattığı
2.El satışını BoatMart markası altında güçlü ortaklıklarıyla birlikte
başarıyla sürdürmektedir.
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