	
  
Upsolar, Türkiye'de Toplam Büyüklüğü Yaklaşık 3 MW’a Ulaşan Yeni Projeler
için Tercih Edilen Şirket Oldu
Erikoğlu SunSystem ile yapılan sözleşme hızla büyüyen güneş enerjisi pazarında
şirketin kaydettiği gelişiminin en yeni adımını oluşturuyor.
ISTANBUL – 16 Haziran 2015 – Lider solar fotovaltaik (PV) modülleri ve hizmetleri
tedarikçisi Upsolar bugün Türkiye'de, bugüne kadar 2.000'den fazla sistem kurmuş
olan mühendislik, satın alma ve inşaat (EPC) lideri Erikoğlu SunSystem ile 2,84
MWp büyüklüğünde bir sözleşme imzaladığını duyurdu.
Erikoğlu SunSystem önümüzdeki aylarda, Denizli ve Afyon'da üç ayrı proje
kapsamında 3.548 adet Upsolar UP-M250P ve 7.592 adet Upsolar UP-M260P
modülü kuracak.
“Erikoğlu SunSystem gibi, Upsolar da müşteri memnuniyeti konusunda çok büyük bir
şöhrete sahip” diyen Erikoğlu SunSystem Yönetim Kurulu Üyesi A. Nuri Erikoğlu
sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu şirket, malzeme listesinin şeffaflığından, kalite
kontrolüne verdiği yüksek öneme kadar, müşterilerimizin bugün beklediği güçlü
performansı sağlamak için açık bir şekilde doğru seçim. Bu işbirliğinden ve
gelecekteki muhtemel işbirliklerimizden sorunsuz bir kurulum ve çok iyi sonuçlar elde
etmeyi umuyoruz.”
Upsolar Türkiye'ye girdiği 2014'ten bu yana ülkenin güneş enerjisi alanında kaydettiği
gelişmede önemli bir rol oynadı. İlgili kurumlar 2023'e kadar Türkiye'nin elektrik
üretiminin yüzde 30'unun yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesini ve bu uzun
vadeli elektrik üretim portföyünde solar fotovoltaik modüllerin daha büyük bir rol
oynamasını hedefliyor.
Upsolar Türkiye Satış Müdürü Esra Canpolat ise şunları vurguladı: “Türkiye'deki hızlı
büyümemiz Upsolar'ın dinamik üretim ortakları ağından destek alarak, umut vaat
eden yeni bölgelere girme yönündeki akıllıca yaklaşımına bağlanabilir. Bugüne kadar
Türkiye pazarında yüksek kaliteye sahip modüllerimizden 32.2 MW güçten fazla
sattık ve başlangıç hedeflerimizin ötesine geçtik. Bu yaz, müşterilerimizin ihtiyaçlarını
daha hızlı karşılamak ve gelecek vaat eden güneş enerjisi pazarındaki
mevcudiyetimizi güçlendirmek için yerel stoğumuzu arttırıyoruz.”

	
  

	
  
Upsolar Hakkında
Upsolar tüm dünyadaki müşterileri için rekabetçi fiyatlara sahip, güvenli uzun vadeli
yatırımları garanti eden solar fotovoltaik (PV) modüller geliştiriyor ve üretiyor. Ürün
Ar-Ge'sine verdiği önem ile oluşturduğu esnek üretim platformları, Upsolar'ın en iyi
modül performansını ve güvenilirliğini garanti etmesini ve büyük varlık yatırımları
gerektirmeyen iş modelini korumasını sağlıyor. Upsolar, tüm ürünlerini sektördeki en
iyi ürün ve performans garantileriyle destekliyor ve her sistemin kullanım ömrü
boyunca üstün performans sağlamasını garanti ediyor. Upsolar, önemli sponsorluklar
ve çevre inisiyatifleri aracılığıyla çevresel sürdürülebilirlik konusunda da öncül bir rol
oynuyor. Upsolar, ürünlerin ve sürdürülebilirlik konusundaki çalışmaları konusunda
daha fazla bilgi almak için lütfen www.upsolar.com adresini ziyaret edin.
Upsolar'ı Facebook'ta beğenin: facebook.com/Upsolar	
  
Upsolar'ı Twitter'da takip edin: @UpsolarGroup	
  
Upsolar'la LinkedIn'de iletişim kurun: linkedin.com/company/upsolar-group
Erikoğlu SunSystem Hakkında
Erikoğlu Ailesi'nin 76 yıllık sanayicilik tecrübesi ile İtalyan Sun System Firmasının 10
yılda 2000'den fazla güneş enerjisi tesisi kurarak geliştirdiği tecrübesini birleştirmeleri
sonucu kurulmuş olan ve merkezi Denizli'de bulunan ERİKOĞLU SUNSYSTEM
ENERJİ YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş., yenilenebilir enerji kaynaklarından olan
güneşten temiz enerji üretimini hedef almıştır.
Bu birliktelikle 180 yüksek seviyede kalifiye profesyonelden oluşan kaliteli ekibiyle
Erikoğlu Sunsytem; ön tasarım, tasarım, belge akışının yönetimi, malzemelerin
seçimi ve satın alınması, kurulum, uzaktan kontrol, bakım ve diğer satış sonrası
servisler gibi PV sistemin yaşam döngüsünü oluşturan tüm aşamaları yönetme bilgi
ve deneyimine sahiptir.
Erikoğlu Sunsystem Facebook'ta beğenin: facebook.com/erikoglusunsystem
Erikoğlu Sunsystem Twitter'da takip edin: @esunsystem
Erikoğlu Sunsystem LinkedIn'de iletişim kurun: linkedin.com/company/erikoğlusunsystem
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