
VESTEL PROJE ORTAĞIM NEDiR?
Vestel Proje Ortağım, Zorlu Holding’in gücü ve yerli Vestel teknolojisinin el ele vermesiyle 
ortaya çıkan, hayatınızı büyük ölçüde kolaylaştıran bir projedir. 

Proje dahilinde; aydınlatma, televizyon, beyaz eşya, ankastre, dijital çözümler ve iklimlendirme 
alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz.
Ülkemizin tüm kurumlarının en yüksek teknolojiye ulaşması için çalışıyoruz.
Farklı alanlarda uzmanlaşmış pek çok ekiple, projenizin ihtiyaçlarını en faydalı şekilde çözüme 
ulaştırıyoruz.

Öncelikle keşif turu yaparak ihtiyaçlarınızı tespit ediyor, ihtiyaca uygun ürünler tasarlıyoruz.  
En uygun ürünleri, en doğru şekilde projelendirmeye özen gösteriyor, proje yatırım 
maliyetleriniz için esnek ve çeşitli ödeme alternatifleri sunuyoruz. 
Her aşamada olduğu gibi satış sonrasında da kaliteli hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

PROJE ORTAĞIM NASIL ÇALIŞIR?

HANGİ ALANLARDA ÇÖZÜM SUNAR?
Vestel Proje Ortağım’la hayatın her alanında pratik çözümler sunmak için yanınızdayız.

Eğitim Çözümleri İçerik Yönetim Hizmeti Ofis Çözümleri Restoran Çözümleri Sağlık Çözümleri

Ulaşım Çözümleri Otel Çözümleri Mağaza Çözümleri Eğlence Merkezi
Çözümleri

Banka Çözümleri

Endüstri Çözümleri Konut Çözümleri Kamu Çözümleri Dış Mekan Çözümleri Diğer Çözümler

Keşif Ürün Tasarımı Projelendirme Finansal Çözüm Uygulama Satış Sonrası Hizmet

Dijital Ekran Çözümleri İklimlendirmeLED Aydınlatma Otel & İnşaat Projeleri Kamu

Proje rtağım

Dijital Ekran Çözümleri İklimlendirmeLED Aydınlatma Otel & İnşaat Projeleri Kamu

Proje rtağım



Projeleri kamu kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda geliştiriyoruz. Beyaz eşya, LED TV, 
etkileşimli LED akıllı tahta, video wall, aşı dolabı ve LED aydınlatma ürünlerinin satışını 
kamu sektöründe doğrudan yapıyoruz.

Kamu

LED aydınlatma ürünleriyle şık tasarımlı, çevreye duyarlı ve sizin yerinize tasarruf sağlayan 
aydınlatma projeleri gerçekleştiriyoruz. Hem iç hem dış mekana uyumlu ürünlerimiz, farklı 
renk sıcaklıkları ve dim seçenekleri sunmaktadır.

LED Aydınlatma

Vestel İklimlendirme Çözümleri; geniş ürün yelpazesiyle projelendirme aşamasından 
anahtar teslimine kadar her adımda projelerinize değer katıyor.
Üstün tasarım ve yüksek verimlilik ilkesiyle geliştirilen ürünlerimiz, bireysel çözüm gerektiren 
projelerden sistem çözümü gerektiren projelere kadar bütün alanlar için çevreye duyarlı 
iklimlendirme çözümleri sunuyor.

Kurumsal ihtiyaçlarınızı ön planda tutarak geliştirilen Vestel Dijital Ekran Çözümleri; 
etkileşimli LED akıllı tahta, video wall, bilgilendirme ekranları, LED wall, totem, office board, 
menuboard gibi pek çok ürün seçeneğiyle teknolojik çözümler sunar. Bu ekranlar tek 
merkezden yönetilebilme, farklı model ve boyutlarıyla her türlü ihtiyaca uygun olarak 
istenen her yerde reklam, tanıtım, bilgilendirme faaliyetlerini gerçekleştirmenize imkan 
sağlıyor.

Otel & İnşaat Projeleri

Otel ve inşaat projelerinde müşterilerimize ankastre, beyaz eşya, televizyon ve klima ürünleriyle 
aynı anda pek çok çözüm sunuyor, ihtiyaca yönelik uzun soluklu iş ortaklıkları kuruyoruz.

Dijital Ekran Çözümleri

İklimlendirme

Sardes Highbay

Elektrikli
Şarj İstasyonu

Bilgilendirme
Ekranı

Aşı Dolabı

Panel

Ankastre Set Inverter Klima

Etkileşimli LED Akıllı Tahta

V4+K Serisi Dış Ünite

Totem


