
	

	

 
    BÜLTEN 

 
Baumit, mantolama sezonunu açtı. Top artık sizde! 
Baumit ile “Tek Karede Futbol Aşkı” 

 

 
 
Mantolama yaptırmak isteyenler! www.mantolamasezonu.com 
sitesine girin, iletişim bilgilerinizi bırakın. Yüksek enerji verimliliği 
ve 15 yıl garanti sunan Baumit Isı Yalıtım Sistemleri ile yüksek 
faturalara “dur” demenin en kısa yolunu keşfedin. 
 
Ayrıca futbola olan aşkınızı en yaratıcı şekilde fotoğraflayın, 
#tekkaredefutbolaski etiketiyle yorum olarak paylaşın. Baumit 
Türkiye’nin Facebook sayfasını beğenin, jüri seçimiyle 1.000 TL 
Adidas hediye çeki ve çekilişle taraftar ürünlerinden birini kazanma 
şansı yakalayın! 
 

 
Baumit, mantolama alanındaki uzmanlığını bu sezon iddialı bir şekilde 
sahaya taşıyor ve www.mantolamasezonu.com sitesi üzerinden Baumit 
ürünleri ve hizmetleri konusunda bilgiler aktarıyor. Tüm yıl boyunca 



	

	

konforlu iç mekan iklimi sunan Baumit ürünleri, ısıtma ve soğutma 
giderlerinde kalıcı çözümleri ile %50 enerji tasarrufu sunarken, 15 yıl 
sistem garantisi ile binanızın ömrünü uzatıyor.  
www.mantolamasezonu.com üzerinden iletişim bilgilerinizi bırakın, 
Baumit hizmet ve ürünleri ile tanışın. 
 
Ayrıca Baumit, mantolama sezonunu “Tek Karede Futbol Aşkı” Fotoğraf 
Yarışması ile taçlandırıyor. Baumit Türkiye’nin sosyal medya hesapları 
üzerinde ve 06 Nisan 2018-20 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 
“Tek Karede Futbol Aşkı” fotoğraf yarışması futbola tutkun 18 yaşından 
büyük herkese açık.  
 
Yarışmaya katılmak isteyenler için futbola olan tutkularını en yaratıcı 
şekilde anlattıkları fotoğraflarını #tekkaredefutbolaşkı etiketiyle 
paylaşmaları ve Baumit Türkiye sosyal medya hesaplarını takip etmeleri 
gerekiyor. Birden fazla fotoğrafla katılımın gerçekleşebileceği yarışmada 
fotoğraflar, Baumit Türkiye özel jürisi tarafından konuya uygunluk, 
yaratıcılık ve etkileyicilik kriterleri göz önüne alınarak değerlendirilecek.  

26 Nisan tarihinde Baumit Türkiye sosyal medya hesapları üzerinden 
duyurulacak yarışma sonucunda bir kişi 1.000 TL değerinde Adidas 
hediye çeki kazanacak. Ayrıca yarışma bitiminde çekilişle 50 kişiye 
Baumit taraftar ürünü (10 kişiye futbol topu, 10 kişiye kupa, 10 kişiye atkı, 
10 kişiye şapka, 10 kişiye tişört) hediye edilecek. 

Yarışmaya katılım koşulları Baumit Türkiye sosyal medya hesaplarından 
detaylı şekilde öğrenilebilir.  

 
 
 
 
Baumit, İleriye yönelik fikirler. 
 
www.baumit.com.tr  
www.facebook.com/BaumitTurkiye 
0 216 680 34 00 
 



	

	

Baumit Müşteri Hattı : 0850 480 7 480 
__________________________________________________________ 
Baumit: Baumit, 30 ülkede 40’ın üzerinde tesise sahip olan Avusturya merkezli bir Schmid Industrie Holding firmasıdır. Dış 
cephe ısı yalıtım sistemleri, kuru harçlar ve makineli hazır sıvalar sektörünün öncü ve köklü firmalarından biridir. Baumit, 
Türkiye’de 2006 yılından itibaren faaliyet göstermektedir. Baumit, 2008 yılında Avrupa’nın en modern kuru harç tesislerinden biri 
olan ve yıllık 300.000 ton üretim kapasitesine sahip Gebze üretim tesisini devreye almıştır. Baumit Türkiye ürün gamında, cephe 
kaplamaları ve boyaları, ısı yalıtım sistemleri, sıvalar, şap ürünleri, karo yapıştırıcıları, derz dolgu ve örgü harçları 
bulunmaktadır. Dış cephe ısı yalıtımında sunduğu farklı sistem alternatifleri ile Baumit, bu alandaki farklılığını ortaya 
koymaktadır. 


