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ALPET’LERDE DOMINO’S PİZZA TADIM AKTİVİTE 

GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ! 

 

Domino’s Pizza Markalar İşbirliği çerçevesinde Alpet istasyonlarında 

pizza tadım günleri gerçekleştirdi! 

 

Alpet Kuzey Kıbrıs’ta sunduğu kaliteli ürün ve hizmetlerin yanı sıra sağladığı 

avantajlarla da tüketicilerini sevindirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 2 

Mercedes marka arabanın yanısıra Markalar İşbirliği Kampanyası ile de yüzlerce 

hediye kazandıran Alpet, bu yıl da yepyeni ve farklı aktiviteler ile tüketicisini 

memnun etmeye devam ediyor. Bu bağlamda Markalar İşbirliği üye firmalarından 

olan dünyanın en iyi “fast food” markalarından Domino’s Pizza açılan Girne 

Şubesi’nin tanıtımı amacı ile Alpet istasyonlarında tadım aktivitesi gerçekleştirdi. 

 

Pizza tadım aktiviteleri Tem ve Akacan Petrol İstasyonları’nda 

gerçekleştirildi! 

 

Eylül ayının ilk haftası gerçekleştirilen bu tadım aktivitelerinde Domino’s Pizza’nın 

eşsiz lezzetleri istasyonları ziyaret eden tüm tüketicilere ikram edildi. Ayrıca tüm 

Alpet Club Card üyelerine özel her 50 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %10 

indirim fırsatı da Domino’s Pizza’dan hediye! 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alpet’in müşterilerine özel sunduğu sadakat programı Alpet ClubCard 

pek yakında yepyeni ve dev bir kampanya ile yine karşınızda olacak! 

 

Bu güne dek süren en uzun soluklu sadakat sistemi Alpet ClubCard, 60.000’i 

aşkın kullanıcı sayısı ile Kuzey Kıbrıs’ın en büyük sadakat programıdır. 2012 

yılından bu yana gerçekleştirilen birçok avantajlı kampanya ile 7 adet lüks araç 

ve binlerce ödül kazandırmıştı. Pek yakında gerçekleştirilecek dev kampanya ile 

kullanıcılarına pek çok farklı avantaj sağlayacak olan Alpet ClubCard, birçok farklı 

sektörden firmada indirim ve avantaj sağlayacak. 

 

Pek yakında gerçekleştirilecek dev kampanya ile kazandırmaya devam edecek 

olan Alpet ClubCard’ınızı kullanmaya ve puan biriktirmeye devam edin! 

      

 

 

 

Alpet Kıbrıs hakkında: 



 

  

 

Altınbaş Holding’in enerji sektöründeki lider şirketi Alpet Kıbrıs, 1997 yılında 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kuruldu. Alpet Kıbrıs, sektöre girmesiyle 

birlikte K.K.T.C’de bir ilki gerçekleştirdi ve eski istasyonların yenilenmesine, 

kurumsal kimlik çalışması gerçekleştirilmiş modern istasyonların kurulmasına 

öncülük etti. Alpet Kıbrıs’ın 30.000 m3 kapasiteye sahip olan depolama ve dolum 

tesisi yatırımları ise 1999 yılında tamamlandı. Alpet Kıbrıs, 2000 yılında Ercan 

Havalimanı’nda bulunan, AB standartlarında inşa edilen tesisleriyle Türk Hava 

Yolları başta olmak üzere birçok havayolu şirketine yakıt tedarik ederek ilgili 

pazarda 85’lik paya sahiptir. 

Kurulduğu günden beri hizmet kalitesini ön planda tutan Alpet Kıbrıs, bugün 

kurumsal yapılanma yatırımlarına ve bünyesindeki personellerin eğitimlerine 

önem vererek büyümeye devam ediyor.  

Alpet Kıbrıs’ın K.K.T.C’de toplam 50 kurumsal bayisi bulunuyor. Bayilerindeki 

otomasyon programları ile daha güvenilir hizmet sunan Alpet Kıbrıs, sektörel 

gücünü her geçen gün artırıyor. Alpet Kıbrıs toplam 40 farklı ticari müşterisine 

satış yapmaya devam ediyor. 

 

 


