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İklimlendirme alanında teknoloji lideri olan TROX, her bina için tek bir kaynaktan iklimlendirme sistemleri
sunmaktadır. TROX, havalandırılma ve iklimlendirilme için bileşen, ünite ve sistemlerin geliştirilmesi, imalatı ve
satışında öncü bir firmadır. 5 kıtada 29 bağlı şirketleri, 14 üretim tesisleri ve ithalatçı ve temsilcileri ile TROX,
70'i aşkın ülkede faaliyet göstermektedir. 1951'de kurulan ve toplam 3.700 personele sahip TROX,
Türkiye’deki %100 iştiraki olan şirketi ile İstanbul merkez ve Ankara şubesi ile hizmet vermekte idi. TROX
Turkey’in büyüme hedefleri doğrultusunda Temmuz ayı içerisinde Bakü ofisinin açılışı da gerçekleşmiştir.
TROX Turkey Bakü ofisi ile Kafkasya Bölgesi’ndeki sektörün ihtiyaçlarına çözümler üretmeyi hedefliyor. Bakü
ofisinin açılışı ile ilgili olarak TROX Turkey Genel Müdürü Ozan Atasoy görüşlerini şu şekilde paylaştı: “TROX
Turkey olarak kuruluşumuz olan 2010 yılından bu yana Türkiye’de bir çok başarılı projeye imza attik ve
sektörde o günlerde belirlediğimiz hedeflediğimiz pazar paylarına büyük ölçüde ulaştık. Yeni ürünlerimiz ve
sistemlerimiz ile önümüzdeki dönemde sürdürülebilir büyümemize devam edeceğiz. TROX Turkey sadece
Türkiye değil, çevremizde yer alan ağırlıklı olarak Türki Cumhuriyetleri olmak üzere 9 ülkeden sorumluyuz. Bu
ülkeler arasında her zaman bizim için öncelikli olan Azerbeycan’da daha südürülebilir bir yapıda hizmet
üretmek adına Satış Ofisimizi açmaya karar verdik. Bakü ofizimiz üzerinden Gürcistan ve Türkmenistan’a da
daha yakın bir lokasyondan hizmet üreteceğiz. Bakü Satış Ofisimizin sektörümüze ve TROX Turkey’e yeni
ufuklar açacağına inancımız tam.”

TROX Turkey Bakü ofisi irtibat adresi;

Demirchi Tower, Khatai District, Khojali Avenue 37, Bakü, Azerbeycan

Tel:(+994 12) 404 75 43

TROX hakkında daha fazla bilgi veya sorularınız için aşağıdaki kişiyle temasa geçiniz:

Seda Aydın

Pazarlama Departmanı

telefon: +90 216 577 71 50 Pbx

faks: +90 216 577 71 57

s.aydin@trox.com.tr
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