Markalarımız
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2013 ödüllerle
dolu bir yıl
Volkswagen Binek Araç, “dünyanın en yenilikçi çok satan
otomotiv markası” vizyonu doğrultusunda belirlediği pazarlama
stratejisiyle 2013 yılında satışlarını %32,2 oranında artırarak
çok başarılı bir yılı geride bırakmıştır. Bağımsız araştırma
kuruluşu Ipsos tarafından 2013 yılının en sevilen otomobil
markası seçilen Volkswagen Binek Araç, “Lovemark” sıfatıyla
bu başarıyı taçlandırmıştır.

“Volkswagen Binek Araç, bağımsız araştırma kuruluşu
Ipsos tarafından 2013 yılının en sevilen ve en samimi
otomobil markası seçilmiş olup, hedefleri doğrultusunda
satış adetlerini artırmayı başarmış ve yılı pazarda 2. sırada
tamamlamıştır.”
Vedat Uygun
Volkswagen Binek Araç Marka Genel Müdürü
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Volkswagen Binek Araç
Volkswagen Binek Araç, bir önceki yıla göre %19,5
oranında genişleyen binek araç pazarında satışlarını
%32,2 gibi yüksek bir oranda artırarak pazarın
oldukça üzerinde bir performans göstermiştir. 2013
yılında izlenen başarılı ürün ve iletişim stratejileri
sayesinde Volkswagen Binek Araç, pazar payını
%13,3 düzeyine çıkarmış ve yılı pazarda 2. sırada
tamamlamıştır.
Volkswagen Binek Araç, satış alanındaki başarısını
iletişim alanında da sergilemiş ve yıl içinde Jetta
reklam filmiyle Kristal Elma ve ODD, Golf modeliyle
WCOTY, COTY ve Altın Direksiyon ödüllerine layık
görülmüştür.

Modellerimizin performansları
Polo modelimiz segment payını %15,2 düzeyine
çıkarırken, Golf modelimiz satışlarını %28,7
oranında artırarak %15,3 segment payına
ulaşmıştır. Jetta modelimiz de segmentindeki
başarısını sürdürmüş ve 2013 yılında %11’lik pazar
payına ulaşmıştır. A Coupe segmentinde yer alan
temsilcimiz olan Beetle modelimiz %42,1 payla
segment liderliğine yükselmiştir. Passat modelimiz
ise bir kez daha rakipleriyle arasındaki farkı açarak,
%31,9 segment payı ile segmentinin lideri olmuştur.

Dijital iletişimde yenilikçi çözümler
Volkswagen Binek Araç, Facebook’ta 2.800.000’i
aşan takipçisiyle Türkiye’nin en çok takip edilen
ikinci markası olduğu gibi, dünyada da en büyük
Volkswagen sayfası konumundadır. 2013 yılında
web sitesi aracılığıyla kişiye özel teklifler sunmaya
başlayan markanın internet sitesi yılda 16 milyondan
fazla ziyaret almaktadır. Diğer yandan “Online Canlı
Destek Merkezi”, müşterilere 24 saat erişilebilir

bir platform sunmaktadır. Sosyal medyada aktif
olarak yer alan Volkswagen Binek Araç, Facebook,
Google+, Twitter ve YouTube kanallarında hem
sektörün lider markası konumundadır, hem de
takipçileri ile “Sosyal CRM” uygulamaları aracılığıyla
birebir iletişim kurmaktadır.

Satış sonrası hizmetler
2013 yılında Balıkesir Edremit ve Adıyaman Yetkili
Servislerini açarak müşterilerine sunduğu hizmet
ağını daha da genişleten Volkswagen Binek Satış
Sonrası Hizmetler (SSH), Türkiye çapındaki Yetkili
Servis noktasını 71’e ulaştırmıştır. Türkiye’den
3 Volkswagen Yetkili Servisi, Volkswagen AG
tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Servis
Kalitesi Ödülü Yarışması’nda Avrupa’daki en iyi
100 Yetkili Servis arasına girmeyi başarmıştır.
Yetkili Servislerimizde yılda 450.000’e yakın araç
girişiyle ayda ortalama 38.000 müşteriye hizmet
verilmektedir. 2013 yılında parça cirosu %25, işçilik
cirosu ise %21 artış göstermişti.
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Lansmanlar ve
ödüller yılı
Audi markası, 2013 yılında 14.987 satış adedine ulaşmıştır.
2012 yılına göre %18,4 artan araç parkı ve Avrupa’da örnek
gösterilen %77,5 müşteri sadakat oranı ile 2013 yılında satış
sonrası hizmetler cirosunda %14’lük artış sağlanmıştır.

“2013 yılı, Audi markası için lansmanlar yılı oldu. Yılın ilk
çeyreğinde A3 Sportback ve son çeyreğinde A3 Sedan
lansmanlarıyla performans verimlilikle buluştu.”
Giovanni Gino Bottaro
Audi, Bentley, Lamborghini, Bugatti Marka Genel Müdürü
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Teknoloji ile bir adım önde
Audi’nin iç içe geçmiş dört halkası, markanın
kurucuları olan Horch, Audi, DKW ve Wanderer
şirketlerini temsil etmektedir. Markanın sloganı
olan “Teknoloji ile bir adım önde”, markanın özünü
oluşturan “sportif”, “sofistike” ve “ilerici” marka
değerleri ile desteklenmektedir.

Rekor satış adedi
Doğuş Otomotiv tarafından Türkiye’ye 1994 yılında
ithal edilmeye başlayan Audi markası, 2013 yılında
önemli bir başarıya imza atarak 14.987 adet satışla
tarihindeki en yüksek satış adedine ulaşmıştır.

Audi’nin model bazlı performansı
Kendi sınıfında lider olan A3 Sportback, A3 Sedan
ve A3 Coupe’nin 2013 yılı toplam satış adedi 5.978
olarak gerçekleşmiştir. A4, A4 Avant ve A4 allroad
satışları 3.867 adetle kapanırken, A5 ailesinin
toplam satışı 927 adet ve A6 ailesinin toplam satışı
1.651 adet olarak gerçekleşmiştir. Q3 seneyi 651
adetle kapatırken, kendi sınıfında lider olan Q5
modeli 667 adetlik satış rakamına ulaşmıştır.

Müşteri memnuniyeti
Satış Sonrası Hizmetler’de müşteri memnuniyetinin
ölçümlenmesi ve rakiplerle olan konumun
belirlenmesi amacıyla her yıl Audi AG tarafından
gerçekleştirilen IACS araştırmasında Audi Türkiye,
bir önceki yıla göre “Son Servis Ziyaretinden
Memnuniyet” puanını 0,2 artırarak premium
segmentte birinci sırada yer almıştır.
Hizmet kalitesindeki çıtayı daha da yükseltmek
amacıyla 2013 yılında iki önemli proje hayata
geçirilmiştir. Bunların birincisi olan “Audi Cam”
projesi, onarım sırasında çıkan ek işlerin video
kaydının alınarak www.benimaudim.com üzerinden
müşterilerin onayına sunulmasını içermektedir.
Ayrıca, Doğuş Otomotiv teknik destek yöneticilerinin
ofisten online olarak tüm Yetkili Servislere
bağlanabildiği ve anlık olarak teknik destek
verebildikleri Teknik Servis Merkezi projesi 2013’te
devreye alınmıştır.

Yetkili servis memnuniyeti
Her yıl bağımsız bir firma tarafından gerçekleştirilen
Yetkili Servis Memnuniyet Araştırması’nda (DSS)
Audi Satış Sonrası Hizmetler memnuniyet puanı
5’li skalaya göre 4,6’dan 4,9’a yükselmiştir. Bu
başarılı sonuç, iş ortaklarıyla iletişim ve işbirliğinin
maksimum seviyelere çıktığını göstermektedir.

Pazarlama ve lansman faaliyetleri
Yıl boyunca verilen imaj ve satış ilanları yoluyla
hem Audi’nin marka bilinirliğinin artırılması hem
de satışların desteklenmesi hedeflenmiştir. 2013
yılında A3 Sportback ve A3 Sedan için lansman
çalışmaları yapılmıştır. Audi, Filo Mükemmellik
Ödülleri-2013’te A1, A4 Avant ve Q5 ile üç dalda
birinciliğe layık görülmüştür. Ayrıca, A3 Sportback
modeli, “Avrupa’nın en güzel kompakt otomobili”
unvanıyla Auto Bild Tasarım Ödülü’nü almaya hak
kazanmıştır.
2013’ün diğer öncelikli konularından biri de sosyal
medya iletişimi olmuştur. Audi markasının iletişimine
yönelik olarak Facebook, Twitter, Instagram,
Flickr ve YouTube gibi sosyal medya kanalları
başarıyla kullanılmıştır. Audi markası, otomotiv
sektöründe Facebook ve Twitter ortalama etkileşim
sonuçlarında lider marka olmuştur.

31

2013 yılında
rekor satış
SEAT, teknolojileri ile fark yaratan model yelpazesi ve
genişleyen Yetkili Satıcı teşkilatı ile satışlarını %90 oranında
artırdı.

“SEAT, 2013 yılında Leon’un pazara sunulması ve yeni
açılan Yetkili Satıcı noktaları ile 11.065 adetlik yeni bir satış
rekoruna imza attı. ”
Anıl Gürsoy
SEAT, Porsche, DOD Marka Genel Müdürü
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Satış performansı
SEAT, bir önceki yıla göre %20 oranında artan
binek araç pazarında, satışlarını %90 gibi yüksek bir
oranla artırarak rekor bir büyüme gerçekleştirmiştir.
İzlenen başarılı ürün ve iletişim stratejileri, yeni
ürün lansmanları ve güçlü Yetkili Satıcı teşkilatı
sayesinde SEAT, 2013 yılında 11.065 adet satış
gerçekleştirerek pazar payını %1.66 seviyesine
yükseltmiştir. 2014 yılında da, özellikle markanın
hem imajına hem de satış adetlerine katkı sağlayan
Leon ve Ibiza modelleri ile pazar payının korunması
hedeflenmektedir.
2013 yılında SEAT’ın en çok satan modeli, Mart
ayında lansmanı yapılan Yeni Leon olmuştur. 4.946
adetlik satış adedi ile Leon ailesi, tüm satışlar içinde
%45’lik paya sahip olmuştur. Ibiza ise SEAT’ın en
çok satan ikinci modelidir. Ibiza SportCoupé, Ibiza
5 kapı ve Sportourer versiyonlarından oluşan Ibiza
model ailesi, 4.175 gibi yüksek bir satış adedine
ulaşmıştır. A-Notchback segmentine bu sene giriş
yapan Toledo modeli 1.485 adetlik satışa ulaşırken,
A-MPV segmentinin başarılı oyuncusu Altea XL, 411
adet satış rakamına ulaşmıştır. Alhambra modeli ise
48 adetlik satışla Türkiye’deki B-MPV segmentinde
ilk sıradaki yerini korumaya devam etmiştir.

Pazarlama faaliyetleri
2013 yılının ilk çeyreğinde pazara sunulan Yeni
Leon ve Yeni Toledo modellerinin lansmanları,
geleneksel ve dijital mecralarda başarıyla
gerçekleştirilmiştir. Yeni Leon’un “Tutku Yeniden
Tasarlandı” sloganıyla yıl içerisinde sürdürülen
düzenli iletişim çalışmaları, marka imajının ve
bilinirliğinin artmasına önemli katkı sağlamıştır.
Facebook’ta SEAT Türkiye sayfası 107.878
takipçisiyle hızlı yükselişine, www.seat.com.tr
internet sitesi de 2013 yılında 3.601.729 ziyaretçi
sayısıyla istikrarlı büyümesine devam etmiştir.
Ulusal ve dijital pazarlama faaliyetlerinin yanında,
bölgesel aktivitelere de ağırlık verilmiştir.

Satış sonrası hizmetlerde müşteri memnuniyeti ve
kalite anlayışı
2013 yılında %17 oranında artan SEAT araç parkına
yönelik olarak gerçekleştirilen servis kampanyaları
sayesinde müşterilerin Yetkili Servis bağlılık oranı
%60 seviyesine, müşteri odaklı hizmet anlayışı
sayesinde de satış sonrası hizmetlerdeki müşteri
memnuniyet anketi puanı 98,9’a yükselmiştir.
Yetkili Servis personeline verilen iş üstü eğitimleri
sayesinde iş tekrarı %4,17 oranına inmiş ve müşteri
memnuniyetinde ciddi artış sağlanmıştır.

Güçlü Yetkili Satıcı ve Servis teşkilatı
SEAT markası, 2013 yılının Mart ayında
Gaziantep’te Şahintaş, Ağustos ayında Ankara’da
Doğuş Oto Çankaya ve Aralık ayında Eskişehir’de
Asil Yetkili Satıcılarının faaliyete geçmesiyle,
toplamda 25 Yetkili Satıcı ve 39 Yetkili Servis
noktasına ulaşmıştır. SEAT Yetkili Satıcı ve Servis
teşkilatının markaya olan inancı, SEAT’ın en önemli
gücü olmuştur.

2014 hedefi
SEAT markası, 2014 yılında Leon ailesini
Sportourer ve Cupra versiyonları ile genişletmeyi
planlamaktadır. Markanın hedefi 2014 senesi için
“sürdürülebilirlik” olarak belirlenmiştir.
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Škoda istikrarlı büyüme ve
kalitesel gelişim projeleri ile
geleceğini inşa ediyor
1989 yılından bu yana Škoda’nın Türkiye distribütörlüğünü
sürdüren Yüce Auto, günümüzde Superb, Octavia, Rapid,
Yeti, Roomster, Fabia ve Citigo modellerinin satış, servis ve
yedek parça hizmetlerini Türkiye çapında 34 Yetkili Satıcı ve
40 Yetkili Servis ile sürdürmektedir.

“2013, hayata geçirilen kalitesel prosesler sonucunda kalitatif
ve kantitatif büyüme performansı ile hatırlanacak bir dönüşüm yılı
olarak gerçekleşti. 2012’de Rapid ve Citigo ile başlayan model
atağımızı, 2013 yılında Octavia ve Superb modellerimizle önemli
bir sinerjiye dönüştürdük ve 12.833 adet satışla pazarın üzerinde
bir büyüme kaydettik. Bu gelişim süreci 2014 yılında da devam
ederek, kalıcı başarının temelini oluşturacaktır.”
Tolga Senyücel
Škoda Yüce Auto Genel Müdürü
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2013
Škoda, Türkiye’deki satışlarını 2013 yılında bir önceki
yıla göre yaklaşık %27 oranında artırarak 12.833
adede yükseltmiştir. Pazarın üzerinde büyüme
yakalayan Škoda, bir önceki yıl 10.118 adetlik satış
gerçekleştirmişti.
Škoda için global olarak 2013, Batı ve Orta Avrupa
pazarlarında yatay seyrin yaşandığı bir yıl olmuştur.
Markanın 2013 yılı satışları 920.800 adet olarak
gerçekleşmiştir.

Modellerimizin performansı
Škoda Türkiye, 2013 yılında 12.833 adet binek
araç satışı gerçekleştirmiştir. Nisan ayında satışa
sunulan Octavia, 4.308 adetlik satışla %33,6’lık
bir pay elde etmiş ve yine marka ürün gamının en
çok satan modeli olmuştur. Octavia’yı 3.075 adetlik
satışla Superb takip etmiş ve gerçekleşen satışlardan
%23,9’luk pay almıştır. Rapid modeli ise 2.126 adetle
marka satışlarında %16,6’lık bir pay elde etmiştir.
Škoda Türkiye’nin başarısı sadece satış
performansıyla sınırlı kalmamıştır. Facebook’ta
Škoda Türkiye sayfası 213.821 takipçisiyle hızlı
yükselişine, www.skoda.com.tr internet sitesi ise
2013 yılında 4.056.476 ziyaret sayısıyla istikrarlı
büyümesine devam etmiştir.

2013 ve 2014 yenilikleri
Türkiye’ye özel üretilen ve segmentinde ayrıcalıklı
bir konum sağlayan 1,6 TDI motor ve DSG otomatik
şanzıman seçeneği ile Superb, D1 segmentinde
satış performansıyla %6,1 pazar payı alarak oldukça
başarılı bir dönem geçirmiştir.
2014 Şubat ayında yenilenen Yeti modelinin,
Škoda’nın tasarım felsefesine göre uyarlanan
çizgileri, 1,6 TDI dizel motor ve 7 ileri DSG otomatik
şanzıman seçenekleriyle segmentine iddialı bir giriş
yapması beklenmektedir. Mart ayında ise, Škoda
markasının yeni bir segmente adım atacağı Rapid
Spaceback modelinin lansmanı gerçekleştirilecektir.
Markayı kompakt HB segmentinde temsil edecek
Rapid Spaceback, sunduğu geniş kullanım alanları
ve dinamik tasarımı ile gençlerin ve genç ailelerin
dikkatini fazlasıyla çekecektir. Bu ana model
atılımlarına ek olarak, ürün grubundaki mevcut
modelleri pazarda farklılaştıracak olan varyasyonlar
da 2014’te satışa sunulacaktır. Octavia modelinin
en üst versiyonu olan 220 Hp gücündeki vRS,
segmentinde benzersiz bir konuma sahiptir. 1,6 TDI
4X4 Octavia Combi seçeneği ve Rapid modelinin
tasarımını pekiştiren sportif tasarımlı Style paketi
sayesinde, ürün çeşitliliğine sportif ve farklılaşan bir
marka algısı katılması hedeflenmektedir.

2014 pazar payı hedefi
Tüm dünyada bir atılım içinde olan ve koyduğu
vizyon çerçevesinde ilerlemeye devam eden Škoda,
2015 yılı sonuna kadar her 6 ayda bir yeni model
ya da yenilenmiş bir yüzle müşterilerinin karşısına
çıkmayı hedeflemektedir. 2014 yılına da, lansmanı
yapılacak yeni modellerle hızlı bir giriş yapılacaktır.
Yeni ürün lansmanları ve ürün gamı genişlemesinin
Škoda markasına katacağı güce ek olarak, üreticimiz
tarafından başlatılan yeni kurumsal kimlik sürecinin
satışlara olumlu yansıyacağı öngörülmektedir.
Müşteri memnuniyeti ve marka algısını artırmayı
hedefleyen kalitesel çalışmalar da, değişen pazar
şartlarına uygun olarak 2014 yılında Škoda’nın
Türkiye’deki pazar payını artırmasını sağlayacaktır.
Bugüne kadar koyduğu hedeflere, müşterilerinin
markaya olan güveni ve beğenisiyle ulaşan Škoda
Türkiye, 2014’te de büyümesini sürdürecektir. Üretici
firma, Türkiye pazarındaki kantitatif ve kalitatif
büyüme performansını yakından ve memnuniyetle
izlemekte, pazarın gereksinimlerine ve beğenisine
uygun modeller geliştirilmesi konusunda Škoda
Türkiye’ye verdiği desteği her geçen yıl artırmaktadır.
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Beklentilerin ötesinde
yaratıcı hizmet
Türkiye otomotiv sektöründe en geniş marka ve hizmet ağına
sahip olan Doğuş Otomotiv’in üst lüks segment markaları
Bentley ve Lamborghini, şirket vizyonuna paralel “beklentilerin
üzerinde yaratıcı hizmet” vermektedir.

“2013 senesinde, üst lüks segment pazarında yerini daha
da sağlamlaştıran Bentley markası, Türkiye pazarına giriş
yaptığı 2006 yılından itibaren 21 adetle en yüksek satış
rakamına ulaşmıştır.”
Giovanni Gino Bottaro
Audi, Bentley, Lamborghini, Bugatti Marka Genel Müdürü
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Otomobil tarihinin en prestijli ve lüks modelleri

Marka iletişimine devam

Bentley Motors, bir tren mühendisi olan Walter
Owen Bentley tarafından 1919 yılında kurulmuştur.
Marka, günümüzde Volkswagen AG çatısı
altında yoluna devam etmektedir. İngiliz markası
Bentley, 1910’lu yılların başından beri otomobil
tarihinin en prestijli ve lüks modellerini üretmesiyle
tanınmaktadır.

2013 yılında Bentley ve Lamborghini markalarına
yönelik pazarlama yatırımlarına devam edilmiştir. Yıl
içinde gerçekleştirilen çalışmalardan satır başları şu
şekildedir:

Automobili Lamborghini, 1963 yılında Ferruccio
Lamborghini tarafından kurulmuştur. Markanın
üretimi, kurulduğu günden bu yana İtalya’nın
Bologna kentinde gerçekleştirilmektedir.
Lamborghini, 1998’de tüm hisselerinin Audi AG
tarafından satın alınmasından sonra güçlü ve üstün
teknolojiyle donatılmış yeni modeller sunarak hızlı
bir yükselişe geçmiştir.

2013: Bentley tarihinin en yüksek satış adedi

• 29 Mart 2013 tarihinde GQ Bar İstanbul’da
gerçekleştirilen Bentley Yeni Flying Spur
lansman aktivitesine 190 özel davetli katılmıştır.
• Her yıl bir kez gerçekleştirilen Uluslararası
Bentley Yetkili Satıcılar Toplantısı, 12-13
Kasım 2013 tarihlerinde ilk kez Türkiye’de
gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar Bentley İstanbul
Showroom’da ağırlanmıştır.
• Sene boyunca Automobili Lamborghini tarafından
düzenlenen Lamborghini Academy sürüş
etkinliklerine müşteriler davet edilmiştir.

2013 yılında Bentley markası, Türkiye pazarına
giriş yaptığı 2006 yılından itibaren en yüksek satış
adedine ulaşmıştır.
Yıl boyunca 8 adedi Continental GT V8, 6 adedi
Flying Spur W12, 4 adedi Continental GTC V8, 1
adedi Continental GT Speed, 1 adedi Continental
GTC ve 1 adedi Mulsanne olmak üzere toplam 21
adet Bentley satış ve teslimatı gerçekleştirilmiştir.
2013 yılında 2 adedi Gallardo LP 560-4 ve 2 adedi
de Aventador LP 700-4 modeli olmak üzere 4 adet
Lamborghini satış ve teslimatı gerçekleştirilmiştir.
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Yaptığımız yeni yatırımlarla
hedeflerimizi yükseltiyoruz
Porsche Türkiye, güçlenen Yetkili Satıcı ağı ve Servis
organizasyonu, genişleyen model serisi, artan müşteri
memnuniyeti ve düzenlenen pazarlama aktiviteleriyle 2013
yılında satış adetlerini %4 oranında artırmıştır. 2014 yılında
da, Mart ayında satışına başlanacak olan Macan modeli ile
500 adedin üzerinde araç satışı gerçekleştirilerek, büyümenin
sürdürülmesi hedeflenmektedir.

“Porsche, artan satış adetleri, satış sonrası hizmetlerdeki
büyüme ve düzenlenen pazarlama aktiviteleriyle 2013
yılında 517 adetlik yeni bir satış rekoruna imza atmıştır.”
Anıl Gürsoy
SEAT, Porsche, DOD Marka Genel Müdürü
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Yatırımlarımız
12 Nisan 2013 tarihinde Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi’nde ilk yeni Porsche Showroom konseptini taşıyan
yetkili satıcımız Doğuş Oto Çankaya, 935 m² showroom ve 750 m² servis alanıyla hizmete girmiştir. 18
Kasım tarihinde ise Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi’ndeki
en büyük Porsche Merkezi olan Doğuş Oto Maslak
faaliyete geçmiştir. 1.400 m² satış ve 750 m² servis
alanına sahip tesis için 10 milyon TL yatırım yapılmıştır.

Modellerimizin performansı
2013 yılında Porsche’nin en çok satılan modeli, 342
adet ile Cayenne olmuştur. Cayenne modelini 91
satış adedi ile Panamera takip etmiştir. 2013 yılındaki satışların 44 adedini, Türkiye’deki Premium SW
segmentinde ilk sırada yer alan yeni 911 modelleri
oluşturmaktadır. 2013 yılında yeni modelinin lansmanı yapılan Cayman modelinden 30 adet ve Boxster
modelinden 10 adet satış gerçekleştirilmiştir.

Pazarlama faaliyetlerimiz
Reklam etkinliklerinin öne çıktığı 2013 yılı boyunca,
her ay farklı bir model için dergilerde ilanlar yayımlanmıştır. 2013 yılına “basın kış sürüş etkinlikleri” ile
başlayan Porsche, 7-8 Ocak tarihlerinde İsviçre’de
911 Carrera modelleriyle ve 9-11 Şubat tarihlerinde Finlandiya’da tüm güncel Porsche modelleriyle
bu etkinlikleri gerçekleştirmiştir. 4-7 Mart tarihlerinde ise 23 adet Porsche müşterisinin katılımıyla,
Finlandiya’da müşterilere yönelik bir kış sürüş etkinliği düzenlenmiştir.
Ayrıca yıl içerisinde, Vosmer Yetkili Satıcısı ile bir dizi
Porsche araç sergileme etkinliği düzenlenmiştir. Bu
etkinliklerin ilki 18 Ocak tarihinde İzmir’de Diva dergisi 500. sayı kutlaması, ikincisi 5 Temmuz tarihinde
Çeşme’de Diva dergisi 10. yıl kutlaması ve sonuncusu ise 30 Kasım tarihinde İzmir Swiss Otel’de Saint
Joseph Derneği’nin yıl sonu balosu kapsamında
gerçekleştirilmiştir.
2013 yılında, yenilenen Cayman ve Porsche ailesine
yeni eklenen Macan modelleri için basın lansmanları
yapılmıştır. Yeni Cayman basın lansmanı 19-21 Şubat
tarihlerinde Portekiz’de gerçekleştirilmiş olup, en yeni
model Macan basın lansmanı için ise 19-21 Kasım
tarihlerinde Los Angeles Motorshow’daki dünya
prömiyerine katılım sağlanmıştır. Aynı zamanda, yeni
Cayman lansmanı kapsamında 7 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen Suadiye Armani mağaza açılışında araç
sergileme etkinliği düzenlenmiştir.
2013 yılında Mersin-Kavi ve Bursa Doğuş Oto Yetkili
Satıcılarının katılımıyla, ilki 13-19 Mayıs tarihlerinde
Adana’da, diğeri ise 4-10 Kasım tarihlerinde Bursa’da
iki adet yerel fuar gerçekleştirilmiştir. Porsche’nin efsanevi 911 modelinin 50. yılı kapsamında özel olarak
üretilen ve Türkiye’de sadece bir adet bulunan 911

Carrera modeli ilk kez Bursa Otoshow’da sergilenmiş,
basın ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görmüştür.
1-2 Haziran tarihlerinde 51 kişinin katılımıyla Kavi
Yetkili Satıcısı ile gerçekleştirilen Mersin roadshow
etkinliğinde tüm Porsche modelleri, Adana ve Mersin
müşterileri tarafından test edilmiştir.
2013 yılı etkinlikleri, 5 Aralık günü İstinye Park Armani Ristorante’de 180 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen
yeni 911 Turbo S lansmanı ile son bulmuştur.

Satış sonrası hizmetlerde rekor iş emri adedi
Porsche markasının, 2013 sonunda %14 oranında
artan araç parkına yönelik olarak gerçekleştirilen servis kampanyaları sayesinde müşterilerin Yetkili Servis
bağlılık oranı %81’e, satış sonrası hizmetlerde müşteri
odaklı hizmet anlayışı sayesinde müşteri memnuniyet
anketi puanı ise 109’a yükselmiştir. 2013 yılı içerisinde
QR-Code projesi hayata geçirilmiş olup, iş emri adedi
bazında 2012 yılına göre %25’lik artış olmuştur.

Marka başarıları
• Porsche Türkiye, istikrarlı büyümesini 2013 yılında da sürdürerek 2012 yılına göre satış adetlerini
%4 oranında artırmayı başarmış ve 517 adet
araç satışıyla yeni bir rekora imza atmıştır.
• Porsche Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde yer alan 28 ülke arasında satışlarda 3. sırada
yer almıştır.
• Auto SHOW’un düzenlediği Altın Direksiyon
Yarışması’nda Porsche Cayman modeli, “Türkiye
Coupe / Cabriolet” sınıfında Altın Direksiyon ödülünü kazanmıştır.
• Doğuş Oto Çankaya bayisi, dünyada “Most
Emotional Porsche Centre - Exterior Area”
kategorisinde ödül kazanmıştır.
• Porsche Türkiye, 2013 yılı içerisinde Porsche AG
tarafından gerçekleştirilen garanti denetimlerinde
%0,55’lik hata oranı ile Porsche Orta ve Doğu
Avrupa bölgesinde ilk 3 arasına girmiştir.

39

Volkswagen Ticari Araç 2013’te
pazardaki istikrarlı büyümesini
sürdürdü
Volkswagen Ticari Araç, 2013 yılında istikrarlı büyümesini
sürdürerek, daralan hafif ticari araç pazarında marka pazar
payını başarıyla artırmıştır. Toplam pazarda üçüncülüğünü
koruyan Volkswagen Ticari Araç, ithal ticari araç satışlarında
ise lider olmuştur.

“2013 yılında pazardaki tüm zorluklara rağmen, müşteri
memnuniyeti ve hizmet kalitesi odaklı uygulamalarımız
neticesinde pazar payımızı artırmayı başardık. 2014’te de
müşteri odaklı satış, satış sonrası ve pazarlama vizyonumuz ile
hizmet kalitemizi daha üst seviyelere çıkarmayı hedefliyoruz.”
Kerem Güven
Volkswagen Ticari Araç Marka Genel Müdürü
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2013
2013 yılında hafif ticari araç pazarında bir önceki
yıla göre %14,8 daralma yaşanmış ve 188.723
adetlik araç satışı gerçekleşmiştir. Volkswagen
Ticari Araç, hafif ticari araç pazarındaki payını
%12,6’ya yükseltmiş ve ithal ticari araç pazarında
ise %26,4 pazar payı ile liderliğini korumuştur. 2013
yılında Volkswagen markası, binek ve ticari araç
toplam satışıyla, en çok satılan marka unvanını
kazanmıştır.
Caddy modelinin pazar payı 2013 yılında %12,3
oranıyla 2012 yılının üstüne çıkmıştır. Volkswagen
Ticari Araç, 7.567 Transporter satışı ile orta sınıf
hafif ticari araç segmentinde %44,7 pazar payı
elde etmiş ve sınıfında liderliğini sürdürmüştür.
Amarok modeli 2.751 satış adedi ve %19,6 pazar
payı ile sınıfında ikinci olurken, Crafter’ın pazar payı
2013 yılında bir önceki yıla göre artarak % 6,9’a
ulaşmıştır.

Yeni ürün lansmanları
Volkswagen Ticari Araç, kullanıcılarının taleplerini
sürekli değerlendirerek, onların istek ve beklentileri
doğrultusunda yeni model versiyonları geliştirmeye
2013 yılında da devam etmiştir. Sınıfının en çok
tercih edilen modeli olan Transporter ailesine
yeni donanım seçeneği ile katılan Transporter
Comfortline 2013 yılının ilk çeyreğinde pazara
sunulmuştur. İç ve dış tasarımındaki değişiklikler ve
sunduğu üst düzey konfor özellikleriyle Transporter
Comfortline, Transporter modelinin sınıfındaki güçlü
imajını ve iddiasını daha da pekiştirmiştir.
Volkswagen Ticari Araç, sınıf lideri modeli
Caravelle’in özellikle çevreci ve verimli sürüş
dinamiklerine sahip olan yeni versiyonu Caravelle
BlueMotion Teknoloji modelini 2013 yılında ürün
gamına eklemiştir. BlueMotion Teknoloji’ye sahip
Caravelle, sürüş konforu ve çevresel uyumluluğun
akıllı ve son derece verimli bir birleşimini temsil
etmektedir. BlueMotion Teknoloji’nin en karakteristik
özelliğini motor, şanzıman, aerodinamik ve lastikler
arasındaki mükemmel uyum oluşturmaktadır.
Volkswagen Ticari Araç’ın tüm dünyada önemli bir
satış başarısına imza atan modeli Caddy ailesinin
en yeni üyesi Yeni Cross Caddy de 2013 yılında
Türkiye pazarına sunulmuştur. Keskin dış hatlarının
verdiği güçlü görüntüsü ve özel aksesuarları,
Yeni Cross Caddy’nin sportif karakterini öne
çıkarmaktadır.

Marka iletişimi
Volkswagen Ticari Araç, hedef kitle odaklı
pazarlama stratejisi doğrultusunda müşterilerinin
bulunduğu mecraları ve müşteri profilini

derinlemesine analiz ederek, iletişimini etkin
bir şekilde sürdürmüştür. Klasik mecralardan
yeni medyaya kadar tüm iletişim kanallarında
Volkswagen Ticari Araç markasının tanıtılması,
müşterilerin bilgilendirilmesi ve ürünlerle
tanıştırılması amacıyla yıl boyunca farklı projelere
imza atılmıştır.
Volkswagen Ticari Araç, 650.000’den fazla üyeye
sahip olduğu Facebook sayfasının yanı sıra, diğer
sosyal medya platformlarında sunduğu müşteri
odaklı yenilikçi ve dikkat çekici uygulamalar ve
online mecralara taşıdığı müşteri memnuniyetini
artırıcı hizmetlerle sektöründe öncü çalışmalara
imza atmaktadır.
Volkswagen Ticari Araç, CRM çalışmaları
kapsamında, uzun yıllardır Volkswagen’i tercih eden
Transporter ve Caravelle kullanıcılarına yönelik
“Premium” uygulamasını başlatmıştır. Müşterilerin
hayatını kolaylaştırmaya yönelik birçok yenilik sunan
uygulama kapsamında, “Premium” müşterilerin özel
bir danışma hattıyla tüm işlemlerini tek bir noktadan
gerçekleştirmesi sağlanmaktadır.

Müşteri ilişkileri yönetimi ve Yetkili Satıcı
saha faaliyetleri
Volkswagen Ticari Araç, müşteri beklentilerinin
her zaman bir adım önünde olma yaklaşımını
2013’te de sürdürmüştür. 2011 başında başlatılan
potansiyel müşteri ve dış ziyaret projesi sayesinde,
potansiyel müşteri kaydı sayısı 2013 yılı sonunda
356.378’e ulaşmıştır. 2013 yılında 72.000 müşteri
aktif olarak birebir ziyaret edilmiştir.

Satış sonrası hizmetler
2013 yılında Balıkesir Edremit ve Adıyaman
Yetkili Servislerini açarak müşterilerine sunduğu
hizmet ağını daha da genişleten Volkswagen
Ticari Araç Satış Sonrası Hizmetler, Türkiye
çapındaki Yetkili Servis noktasını 71’e ulaştırmıştır.
Yetkili Servislerimizde yılda 200.000’e yakın araç
girişiyle ayda ortalama 17.000 müşteriye hizmet
verilmektedir.

2014...
Volkswagen Ticari Araç, 2014 yılında da hafif ticari
araç pazarındaki payını ve güçlü marka imajını
koruma yönündeki faaliyetlerini, ürün, yetkili satıcı
saha faaliyetleri, satış sonrası hizmetler gibi tüm
müşteri odaklı alanlarda aralıksız sürdürecektir.
Geniş ürün gamı, Doğuş Otomotiv ve Volkswagen
markalarının yarattığı güven, Türkiye geneline
yayılmış Yetkili Satıcı ağı ve güçlü müşteri iletişimi,
2014 satış hedeflerine ulaşmakta Volkswagen Ticari
Araç’ın en önemli araçları olacaktır.
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2013 yeniliklerle
dolu bir yıl
Scania, 2013 yılında toplam 1.672 adet 16 ton ve üzeri Ağır
Ticari Araç satışı gerçekleştirmiştir. Böylece Scania, karayolu
taşımacılığına sunduğu yüksek teknolojiye sahip yenilikçi ürün
gamı ile 2013 yılını da başarılı bir şekilde geride bırakmıştır.

“Scania, 2013 yılında gerçekleştirdiği ürün lansmanları ve
farklı alanlardaki eğitim faaliyetleri ile müşteri memnuniyetini
artırarak, çözüm odaklı bir yolda başarıyla ilerlemiştir.”
İlhami Eksin
Scania, Krone, Meiller, Thermo King, Scania Endüstriyel
ve Deniz Motorları Marka Genel Müdürü
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2013 yılı satış performansı
Türkiye’de 2013 Aralık ayı sonu itibariyle 1.672
adet Scania Ağır Ticari Araç satılmıştır. Satılan
araçların 1.455 adedi çekici, 217 adedi ise on-road
ve off-road kamyondur. Araç parkı 2013 yılında
yaklaşık 20.000 adede ulaşan Scania, geniş ürün
seçenekleriyle fark yaratmayı ve gerek on-road,
gerek off-road alanında tercih edilen bir marka
olmayı sürdürmüştür.

Satış sonrası hizmetlerde sürdürülebilir kalite
2013 yılında da 24 saat hizmet veren müşteri
danışma hattı sayesinde Türkiye ve Avrupa’daki
müşterilerine kendi dillerinde konuşan operatörlerce
yanıt verilmiş ve 26 adet acil yol yardım aracı ile
bulundukları noktalara hizmet ulaştırılmıştır. Türkiye
genelinde Scania müşterilerine, 20 adet Yetkili
Servis’ten 257 teknisyen ve toplam 334 personel
ile 290 adet araç onarım alanı yoluyla hizmet
sunulmaktadır. Scania Yetkili Servislerinde 2013
yılında 61.787 iş emri açılmıştır. Ülke genelindeki
Yetkili Servislerimiz, “Scania Bayi İşletim
Standartları” sertifikasyonuna sahiptir.

“Yeni Scania Streamline. Yine muhteşem!”
Aerodinamik tasarım odaklı ağır vasıta trendini 1991
yılında “Streamline” ile başlatan Scania, Eylül ayında
gerçekleştirmiş olduğu lansmanla “Streamline”
efsanesini yeniden günümüze taşımıştır. İletişim
faaliyetlerini “Yeni Streamline.Yine muhteşem!”
sloganıyla sürdüren Scania, yüksek performansa
sahip yeni çekicileriyle tüm zorlu sürüş koşullarının
üstesinden gelen Streamline araçlarını yeniden
müşterilerinin karşısına çıkarmıştır.

bu eğitim, Scania’nın büyüyen pazarlarından
Çin’de, ilk kez bir Türk eğitmen vasıtası ile Doğuş
Otomotiv ve Scania Akademi İsveç ortak işbirliğiyle
gerçekleştirilmiştir.

Scania Satış Olimpiyatları ile dünyada bir ilk

Pazarlama ve lansman faaliyetleri

Dünyada ilk kez Doğuş Otomotiv Scania
distribütörlüğünde, Scania Yetkili Satıcı Satış
Temsilcileri ve Satış Müdürleri’nin katılımıyla
düzenlenen bu yarışma, Scania Eğitim sürecini
desteklemek, çalışanların bilgi ve yeteneklerini
geliştirmek ve satış personelinin motivasyonunu
artırmak amacıyla Mayıs 2013’te gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu etkinliğe 16 Scania Yetkili Satıcısından
toplam 38 temsilci katılmıştır.

2013 yılında gerçekleştirilen pazarlama
faaliyetlerinin başında, 13 litre motor gamı ve Yeni
Scania Streamline lansmanları gelmektedir. Scania,
yıl boyunca sektörel ve ulusal basında yer alan göz
alıcı imaj ve satış ilanları yoluyla hem akılda kalmayı
başarmış, hem de başarılı bir satış performansı
sergilemiştir. Markanın yaptığı diğer pazarlama
çalışmaları arasında Yetkili Satıcı ve Servisleri
destekleyen iletişim aktiviteleri ve müşterilerle birebir
iletişim kurma imkânı sağlayan teslimat törenleri
önemli yer tutmuştur. Sektörel ve ulusal yayınlar için
düzenlenen basın gezileri, Yetkili Satıcılar, Yetkili
Servisler ve VIP müşteriler için düzenlenen yurtdışı
fabrika ziyaretleri ve eğitim alanında gerçekleşen
birçok önemli çalışma, Scania’nın 2013 etkinlik
takvimi içinde yer almıştır.

Scania Akademi: İsveç-Doğuş Otomotiv işbirliğinde
uluslararası bir ilk…
Şubat ayında ikinci ve Ekim ayında üçüncü modülü
tamamlanan “Scania Professional” eğitimi Çin’de
düzenlenmiştir. Dünya çapında Scania Yetkili
Satıcılarını kalitesel olarak geliştirmeyi hedefleyen
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Büyüyerek yükselmeye
devam
Avrupa’nın önde gelen yarı römork markalarından Krone, 2013
yılında 752’si Doğuş Otomotiv Krone, 700’ü Krone-Doğuş
Treyler olmak üzere toplam 1.452 adet satış gerçekleştirmiş
ve 2012 yılına göre pazar payını %8 oranında artırarak %19’a
yükseltmiştir. Krone, bu performansla ithal frigorifik pazarında
önemli satış rakamlarına ulaşmıştır.

“Karayolu taşımacılığı faaliyetlerinde bulunan kuruluşların
öncelikli tercihi olmaya devam eden Krone, 2013 yılında
resmi olarak açılışı gerçekleştirilen İzmir Tire’deki fabrika ile
müşterilerine daha da yakınlaşmayı ve pazardaki hâkimiyetini
artırmayı hedeflemektedir.”
İlhami Eksin
Scania, Krone, Meiller, Thermo King, Scania Endüstriyel
ve Deniz Motorları Marka Genel Müdürü
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Krone hakkında
1906 yılında Almanya’da kurulan ve 2003 yılından
bu yana Türkiye’de Doğuş Otomotiv tarafından
pazara sunulan Krone, en uygun ve yenilikçi taşıma
çözümlerini, her zaman piyasa koşullarını gözeterek
müşterilerine sunmaya devam etmektedir.

2013 yılı performansı
Türkiye geneline yayılmış 18 adet Yetkili Satıcı
ve 20 adet Yetkili Servis noktasına sahip olan
Krone, pazardaki geniş bayi ağı ile müşterilerine
yakın olmayı amaçlamaktadır. Krone, 7/24 müşteri
destek hattı ile müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarına
zaman sınırlaması olmadan cevap verirken,
maksimum müşteri memnuniyetini hedeflemektedir.
Müşterilerinin istek ve ihtiyaçlarını tam olarak
anlayarak onlara özel taşımacılık çözümleri sunan
Krone için 2013, araç parkını 6.000 adedin üzerine
çıkardığı bir yıl olmuştur.
2013 yılında Krone, büyüyen araç parkı ve İzmir
Tire’de faaliyete geçen Krone Doğuş Treyler
fabrikasından dolayı artan beklentilere cevap
vermek üzere, Satış Sonrası Hizmetler alanında
yeni bir yapılanmaya gitmiştir. Tüm Yetkili Servis
teşkilatı ve yedek parça operasyonlarındaki
iyileştirmeleri kapsayan bu yapılanmanın, uzun
vadede müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesinde
artış olarak geri dönmesi beklenmektedir.

Tireli Krone’ler yollarda
2003 yılında Doğuş Otomotiv distribütörlüğünde
Türkiye pazarına giren ve ardından 2008 yılında
üretim anlaşması imzalayan Krone, üstün
teknolojisi, kalitesi, yaygın satış ve servis ağı ve
kullanıcı dostu pratik çözümleriyle, kısa sürede
pazarın önemli bir markası haline gelmiştir.
Bu gelişmelerin ardından, İzmir Tire’de Doğuş
Otomotiv’in %49 ve Krone’nin %51 ortaklığında
kurulan ve markanın en modern üretim tesisi olma
özelliğini taşıyan Krone Doğuş Treyler fabrikası için
35 milyon Euro’luk yatırım yapılmıştır. 2012 yılında
üretime başlayan fabrikanın resmi açılışı 2013
yılının ilk çeyreğinde gerçekleşmiştir.

Merkezi’nde gerçekleştirilen Comvex İstanbul
fuarında ürünlerini müşterilerine sunmuştur. Profi
Liner 55, Mega Liner Huckepack ve Box Liner
ürünleriyle katılım gerçekleştiren marka, firma
yetkilileri ve satış temsilcileriyle birlikte müşterilerinin
sorularını cevaplandırmış ve büyük ilgi toplamıştır.

Fabrikada, taşımacıların en çok tercih ettiği Mega
Liner ve Profi Liner’ın yanı sıra yeni ürün gamına
ait ürünlerin de üretilmesi planlanmaktadır.
Tire’deki tesis, standart Krone kalitesi ile müşteri
memnuniyetini sağlama ve birinci sınıf ürünler
sunma hedefine paralel olarak en modern
teknolojiyle donatılmıştır.

10 ilde büyük roadshow

Krone yine birinci oldu
Filosunda 11 ve üzeri araca sahip olan nakliye
firmalarının oy kullandığı yarışmada Krone, treyler
kategorisinde 1.000 tam puan üzerinden 803 puan
alarak birinci olmuş ve VerkehrsRundschau “2013
İmaj Ödülü”ne layık görülmüştür.

Haziran ayında gerçekleştirilen ve Türkiye’nin 10
ilini kapsayan araç tanıtım aktivitesi ile Krone, tüm
ürün gamını tanıtma ve müşterileriyle birebir iletişim
kurma olanağı elde etmiştir.

Krone, Comvex İstanbul fuarında
Türkiye’de üretilen araçların tanıtımı amacıyla
Krone, Kasım ayında Tüyap Fuar ve Kongre
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Lider damper markası
hedeflerinde hızla ilerliyor
Meiller, 2013 yılında daralan pazarda 386 adet damper
satışı gerçekleştirmiş ve Türkiye’deki 2.000’inci damperini
müşterisine teslim etmiştir.

“Doğuş Otomotiv distrübütörlüğünde 2007 yılından beri
Türkiye’de faaliyet gösteren Meiller, sahip olduğu ileri teknoloji
ve ürün kalitesiyle damper sektöründeki güçlü konumunu,
artan satış grafiğiyle sağlamlaştırıyor.”
İlhami Eksin
Scania, Krone, Meiller, Thermo King, Scania Endüstriyel
ve Deniz Motorları Marka Genel Müdürü
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Meiller hakkında
F.X. Meiller Fahrzeug GmbH & Co KG, 1850
yılında Münih’te kurulmuş büyük bir aile şirketidir.
Bugün ağır ticari araç üreticileriyle işbirliği yaparak
araçlara mükemmel uyum sağlayan damper ürünleri
geliştiren Meiller, en son teknikleri ve mühendislik
bilgilerini müşterilerinin hizmetine sunarak farklı
ihtiyaçlara kısa sürede çözüm üretebilmekte ve
yarattığı hizmet farkıyla sektördeki lider konumunu
güçlendirmektedir. 2007 yılından bu yana Doğuş
Otomotiv distribütörlüğünde Türkiye pazarına satış
ve servis hizmeti sunan Meiller, kısa sürede Türkiye
pazarında üretime de başlamıştır. 2008 yılında
Adapazarı’nda faaliyete geçirdiği Meiller Doğuş
Damper fabrikası, yurtiçine ve yurtdışına yönelik
üretim yapmaktadır.

2013 yılında Meiller
2013 yılında 386 adet satış gerçekleştiren Meiller,
pazarda yaşanan daralmaya ve kur hareketliliğine
rağmen bir önceki yılın satış rakamları seviyesini
korumuştur. 2013 yılında %8 seviyesinde daralan
çekici ve kamyon pazarına paralel olarak damper
pazarı da aynı oranda küçülmüştür. Pazardaki
yoğun rekabet şartlarının daha da artmasına
rağmen Meiller, müşterilerin ihtiyaçlarını iyi bilen,
çözüm odaklı, ürünün kalitesini ön planda tutan
ve samimi yaklaşımıyla yine tercih edilen marka
olmuştur.

Satış sonrası hizmetler
Meiller, artan araç parkı ve Sakarya’da faaliyete
geçen Meiller Doğuş Damper fabrikasından dolayı
oluşan beklentilere cevap vermek üzere Satış
Sonrası Hizmetler alanında yeni bir yapılanmaya
gitmiştir. Tüm Yetkili Servis teşkilatı ve yedek
parça operasyonlarındaki iyileştirmeleri kapsayan
bu yapılanmanın, uzun vadede artan müşteri
memnuniyeti ve hizmet kalitesi olarak geri dönmesi
beklenmektedir.
Meiller, müşterilerinin değişen ihtiyaçlarına yeni
teknolojiler ve yeni yatırımlarla cevap vermek
üzere sürekli çalışmalar yürütmekte ve pazara
uzun ömürlü, az bakım gerektiren, ekonomik
ve sağlam ürünler sunmaktadır. Meiller, sadece
inşaat sektörüne değil, pazardaki tüm alternatifleri
göz önünde bulundurarak yeni sahalara da araç
üretecek projeler geliştirmektedir.

kalitesinden ödün vermeden satışlarını sürekli
artırmayı amaçlamaktadır. Adapazarı’nda bulunan
Meiller Doğuş Damper fabrikasında yapılan
yerli üretimle, müşterilerinin her türlü talep ve
beklentilerini karşılama ve ürün gamında yer alan
her türlü ürünü, özel siparişle proje bazlı üretebilme
yetkinliğine sahiptir.

“En iyi damper”
Almanya’nın ticari araç sektöründeki uzman dergiler
tarafından düzenlenen geleneksel “En İyi Ticari
Araçlar ve Markaları” yarışmasında Meiller, 2013
yılında da “En İyi Damper” markası seçilerek art
arda 9. kez bu ödülün sahibi olmuştur. Söz konusu
başarı, Meiller’in tartışmasız sektör lideri olarak
gücünü bir kez daha kanıtlamış ve üstün kalitesini
ortaya koymuştur.

Pazarlama faaliyetleri
Meiller, damper pazarına sunduğu üstün nitelikli
ürünlerin yanı sıra müşterileriyle birebir iletişim
kurmasını sağlayan pazarlama aktiviteleri ve basın
haberleriyle de dikkatleri çeken bir markadır.

2.000’inci Meiller teslimatı
2013 yılında Türkiye’deki 2.000’inci damper
teslimatını gerçekleştiren Meiller, hizmet
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Scania Engines: Gücünü
kalitesiyle kanıtladı
Scania Engines markası için 2013 yılı, pazar payı ile satışlarını
artırdığı, sürdürülebilir kalite ve güvenirliğini devam ettirdiği
bir yıl olmuştur. Doğuş Otomotiv’in kara, endüstriyel ve deniz
motorları iş kolundaki toplam satışları 2013 yılında %60 artarak
133 adede yükselmiştir.

“Scania Engines, 2013 yılında başta kara jeneratörleri pazarı
olmak üzere, alternatif satış kanallarında pazar payını artırmış
ve Türkiye pazarında en çok satış yapan markalardan biri
olmuştur.
İlhami Eksin
Scania, Krone, Meiller, Thermo King, Scania Endüstriyel
ve Deniz Motorları Marka Genel Müdürü
48

2013 yılı sipariş performansı
Scania Engines, Türkiye’de 2013 yılında
gerçekleştirilen 133 adet motor satışıyla pazar
payını %60 artırmıştır. Deniz motorları pazarına
ek olarak, satış hacminin geliştirilmesi amacıyla
faaliyet gösterilmeye başlanan kara jeneratörleri
pazarında da önemli gelişmeler kaydedilmiş ve
2013 yılında bu pazara yönelik satışlar öncü
jeneratör üreticilerine yapılan satışlar ile %77
artırılmıştır.

Yetkili Satıcı ve Servis eğitimleri sürüyor
Scania Engines bünyesinde hizmet veren Yetkili
Satıcı ve Servis personelinin satış ve satış
sonrası hizmetler alanında eğitimlerine 2013
yılında da devam edilmiştir.

Pazarlama ve lansman faaliyetleri
Scania Engines, 2013 yılında yeni 9 litre
motorların lansmanını gerçekleştirmiş ve
sektörün nabzını tutarak, yapılan pazar
araştırmaları doğrultusunda kara jeneratörleri
pazarında faaliyet gösteren potansiyel
müşterilere proje satışlarını gerçekleştirmiştir.

Zengin ürün gamı
Doğuş Otomotiv, Scania Engines markası
ile müşterilerine; kara jeneratör motorları,
deniz motorları, deniz jeneratör motorları ve
endüstriyel motorlarını sunmaktadır.

2014 hedefleri
Scania Engines, güvenilir bir çözüm ortağı
olarak, ürün yelpazesini genişletmek, bu
işkolundaki sürdürülebilir kalite ve pazar payını
artırmak üzere faaliyetlerini sürdürmektedir.
2013 yılında kara jeneratörleri pazarında öncü
jeneratör üreticileriyle başlayan iş ortaklığını,
sipariş alınan 300 adet ile 2014 yılında
artırmayı hedeflemektedir.
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2013, rekor satış
rakamları getirdi
2008’den bu yana Türkiye’de Doğuş Otomotiv distribütörlüğü
altında hizmet veren, dünyanın önde gelen soğutma sistemi
markası Thermo King için 2013 yılı, 802 adet ile rekor satışa
imza attığı, güvenirliliğini kanıtladığı ve sektöründe pazar
liderliğini koruduğu önemli bir yıl olmuştur.

“Ülkemizde kurumsal ve organizasyonel yapılanmasını
tamamladığımız Thermo King, Türkiye çapında gerçekleştirdiği
rekor satışlar ve sürdürülebilir kalitesi ile 2013 yılında
”Platin Satış ve Servis Sağlayıcısı” olarak OEM tarafından
ödüllendirilmiştir.”
İlhami Eksin
Scania, Krone, Meiller, Thermo King, Scania Endüstriyel
ve Deniz Motorları Marka Genel Müdürü
50

2013 yılı sipariş performansı
Türkiye’de 2012 yılında toplam 507 adetlik ünite
satışı gerçekleştiren Thermo King, bu başarısını
2013 yılında %58 artırarak toplam 802 adede
ulaştırmıştır. Filo satışlarının da pay aldığı bu büyük
satış başarısı içerisinde, Yetkili Satıcı ve Servis
teşkilatı kilit rol oynamıştır.
2013 yılında, Türkiye’nin en büyük lojistik
çözüm firmasına, özel askeri gıda taşımasında
kullanılmak üzere toplam 356 adetlik bir filo satışı
gerçekleştirmiştir. Ayrıca 2013 yılında, Sağlık
Bakanlığı ile yapılan çalışmalar doğrultusunda,
aşı ve ilaç taşımasında kullanılmak üzere 24 adet
soğutucu ünite satışı yapılmıştır.
Thermo King, aktif yedek parça kampanyaları ile
ürünlerin ömrünü uzatan, yüksek performansla
çalışmasını sağlayan orijinal yedek parça
kullanım bağlılığı konusunda pazar payını sürekli
geliştirmektedir.
Thermo King’i, rakiplerinden farklılaştırarak bir adım
öteye taşıyan Tracking donanımı, kablosuz bağlantı
ile GPS teknolojisini kullanarak 80’in üzerinde
ülkede anlık veri takibi olanağı sağlamaktadır.
Bunlara ek olarak, OEM ile gerçekleştiren ortak
çalışmalar sayesinde, Türkiye’nin önde gelen
otobüs üreticilerine 2013 yılında toplam 144 adetlik
klima satışı gerçekleştirilmiştir.

Yetkili Satıcı ve Servis eğitimleri sürüyor
Thermo King bünyesinde hizmet veren Yetkili Satıcı
ve Servis ekiplerine 2013 yılında satış, satış sonrası
hizmetler ve müşteri memnuniyeti alanında eğitim
verilmiştir.

Pazarlama ve lansman faaliyetleri
2009 yılında en iyi gelişim gösteren distribütör,
2010 yılında en çok treyler ünite satışı
gerçekleştirilen distribütör, 2011 ve 2012
yıllarında da satış ve servis alanında gösterdiği
başarılar nedeniyle OEM tarafından “Platin
Satış ve Servis Sağlayıcısı” olarak ödüllendirilen
Thermo King Türkiye, Doğuş Grubu’nun müşteri
odaklı bakış açısı doğrultusunda 2013 boyunca
müşteri memnuniyeti ölçümlerine (CSI) devam
etmiştir. 2013 yılında Yetkili Satıcı ve Servislerin
performanslarını değerlendirmek ve 2014 yılı
strateji ve vizyonunu paylaşmak üzere bayi
toplantısı OEM ile birlikte yurtdışındaki üretim
tesisinde gerçekleştirilmiştir. 2013 yılında motordan
tahrikli yeni Ce serisinin lansmanı yapılmıştır.

2014 hedefleri
Kurumsal yapısıyla, sektöre girdiği günden beri satış
adetlerini düzenli olarak artıran ve satış hizmetinin
yanı sıra satış sonrası hizmetleriyle de müşterisinin
her zaman yanında olmaya devam eden Thermo
King Türkiye, 2014 yılında genişleyen ürün gamıyla
2013 yılındaki 802 adetlik satış performansını
geliştirmeyi hedeflemektedir. Bugün Thermo King,
sürdürülebilir hizmet kalitesi ile soğutma sistemleri
sektörünün güvenilir çözüm ortağı konumundadır.
Sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilen yapısı satış
ve satış sonrası hizmetlerde müşteri memnuniyetini
ön planda tutan yaklaşımıyla Thermo King, 2014’te
de liderliğini sürdürecektir.
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Yeni yatırımlarla hizmet
kalitemizi artırıyoruz
Doğuş Oto, 2013 yılındaki başarılı iş sonuçlarına, müşterilere
daha iyi koşullarda ve daha yaygın hizmet verebilmek adına
yaptığı yeni yatırımları da eklemiştir. Nisan ayında yenilenen
yüzüyle Çankaya Bölge Showroomu ve Servisi hizmete
açılmış, Etiler Porsche Showroomu ise Kasım ayı itibariyle yeni
konseptiyle Maslak Otomotion’da hizmet vermeye başlamıştır.

“Müşterilerimizin mutluluğu Doğuş Oto’nun değişmez ilkesidir.
Doğuş Oto, müşterilerine mükemmel hizmeti sunmak ve en
çok tercih edilen perakende şirketi olmak yönünde her geçen
gün hızla ilerlemektedir.”
Zafer Başar
Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü
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Doğuş Oto hakkında
1963’te otomotiv sektöründe hizmet vermeye
başlayan Genoto, 2004 yılından bu yana
faaliyetlerini Doğuş Oto adı altında sürdürmektedir.
Doğuş Oto, temsil ettiği 7 marka için (VW Binek
Araç, VW Ticari Araç, Audi, Porsche, SEAT, Škoda
ve DOD) İstanbul, Ankara ve Bursa illerinde,
toplam 31 Yetkili Satış ve 30 Servis noktasında
yeni ve ikinci el araç, yedek parça ve aksesuvar
satışı yapmakta, müşterilerine sigorta, finans ve
satış sonrası destek hizmetleri vermektedir. Doğuş
Oto, hizmet kalitesini her yıl artırarak ilerleyişini
sürdürmektedir.

Rekor satış adedi
Faaliyetlerini toplam 200.000 m² alan üzerinde ve
1.358 çalışanıyla sürdüren Doğuş Oto, 2013 yılını
7.462 adet Audi, 27.107 adet VW Binek, 5.987 adet
VW Ticari, 2.355 adet SEAT ve 398 adet Porsche
olmak üzere, toplam 43.309 adet yeni araç satışıyla
kapatmış ve yeni bir rekora imza atmıştır. Doğuş
Oto’nun 2013 yılında Türkiye toplam binek ve hafif
ticari araç pazarındaki payı %5,08, Doğuş Otomotiv
perakende satışları içinden aldığı pay ise %31,3
olmuştur. Öte yandan, 2013 yılında servis hizmeti
verilen müşteri sayısı 205.741’e ulaşmış, buna
paralel olarak satış sonrası hizmet cirosu da bir
önceki yıla göre %9,9 artış göstermiştir.

Başarılarımız
Müşteri memnuniyetinde her zaman mükemmelliği
hedefleyen Doğuş Oto, müşteri memnuniyeti ve
servis kalitesi dallarında Avrupa’nın en iyi 100
Volkswagen Yetkili Servisi arasında yer almış
ve Audi Twincup yarışmasında Türkiye birincisi
olmuştur. Porsche tarafından Duygusal Dış Mekân
ödülüne layık görülen Doğuş Oto, en iyi Volkswagen
Yetkili Servisi Danışmanı üçüncülüğünü
kazanmıştır.

Yalın Yönetim
Doğuş Oto, sürdürülebilir bir gelecek için toplum
kültürünün dürüstlük, saygınlık, etik davranış ve
yasalara uyum değerlerini ilke edinerek, şeffaf, adil
bir çalışma anlayışı ile faaliyetlerini sürdürmektedir.
Sektörde öncülüğünü sadece yakaladığı
başarılı finansal sonuçlarla değil, aynı zamanda
sürdürülebilirlik konusundaki yaklaşımıyla da ortaya
koymaktadır.
Müşterilerinin ihtiyaç duyabileceği her türlü hizmeti
tek bir çatı altında toplamayı ve her gün biraz
daha mükemmelleştirmeyi amaçlayan Doğuş Oto,

bu hedef doğrultusunda başlattığı Yalın Yönetim
uygulamalarını 2007 yılından bu yana geliştirerek
sürdürmektedir. Bu kapsamda gerçekleştirilen Yalın
Lideri Eğitimleri kapsamında 2013 yılı içerisinde
5 yönetici daha sertifika almaya hak kazanmış,
böylece şirketteki Yalın Lideri sayısı 37’ye çıkmıştır.
Ayrıca, şirket stratejisi doğrultusunda verimlilik,
hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetini artırmaya
yönelik 5 ana iyileştirme projesinin tüm bölgelerde
yaygınlaştırılarak hayata geçirilmesi sağlanmıştır.
Sürdürülebilir kalitenin sağlanması için, sürekli
iyileştirme felsefesi çerçevesinde satış sonrası
hizmet süreçleri yeniden ele alınmış, değer akım
haritalama yöntemiyle belirlenen ana iyileşme
alanlarında projenin yürütülmesi çalışmalarına
başlanmıştır.
Şirket stratejisinin tüm bölge ve birimlerde doğru
şekilde uygulanması ve tüm çalışanlar tarafından
benimsenmesi amacıyla D-Plan strateji yayılım
süreci hayata geçirilmiştir. İş süreçlerinin her
adımının bilimsel açıdan yeniden değerlendirilerek,
bütün israf ve gereksiz bekleme noktalarının ortadan
kaldırılması amacıyla 2013 boyunca devam eden
çalışmaların 2014 yılında daha da hız kazanması
hedeflenmektedir.

Pazarlama faaliyetleri
Doğuş Oto’nun müşterileriyle sürdürdüğü dinamik ve
karşılıklı ilişkinin yanı sıra mükemmel hizmeti sunma
ve verimli çalışma anlayışı, sorumluluklarını en iyi
şekilde yerine getirme heyecanını canlı tutmaktadır.
2013 yılı boyunca yapılan tüm pazarlama
faaliyetlerinde Doğuş Oto’nun marka bilinirliğinin
yükseltilmesi ve servis araç girişlerinin ve satışların
desteklenmesinin yanı sıra, müşteri odaklı iletişim
yoluyla müşteri sadakat ve memnuniyetinin
artırılması da hedeflenmiştir.
Müşterileri tanımak amacıyla yapılan marka
konumlandırma, pazarlama stratejileri belirleme ve
müşteri ilişkileri yönetimine yönelik etkinliklerin yanı
sıra, müşterilerin Doğuş Oto’yu ne ölçüde tavsiye
ettiğini, tavsiye etme ve etmeme nedenlerinin neler
olduğunu derinlemesine analiz etmek amacıyla
2013 yılında bir NPS araştırması yapılmıştır.
Bu araştırma, şirket içinde iyileştirilmesi ve
güçlendirilmesi gereken alanların tespit edilmesine
ve müşteri bağlığının ölçülmesine yardımcı
olmuştur.
Doğuş Oto, yaptığı her tür çalışmanın insanı
anlamak temeline dayandığına inanmaktadır.
Şirketin, 2014 yılında da müşterilerini tanımaya
yönelik faaliyetleri artarak devam edecektir.
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D-AUTO SUISSE SA

Satış ve satış sonrasında
sürdürülebilir, kalite odaklı
büyüme
D-Auto Suisse, 2013 yılında, Avrupa’da yaşanan ekonomik
dalgalanmalara rağmen 183 adet yeni araç satma başarısına
imza atmıştır.

“Avrupa genelinde yaşanan ekonomik dalgalanmalara ve
İsviçre frangının euro karşısında güçlü bir seyir izlemesine
rağmen D-Auto Suisse SA’nın 2013 yılı satışları 183 adet olarak
gerçekleşmiştir.”
Marcel Hauselmann
D-Auto Suisse SA
Genel Müdürü
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D-Auto Suisse hakkında
Doğuş Otomotiv iştiraki olan D-Auto Suisse SA,
İsviçre’nin Lozan şehrinde 2009 yılının Eylül
ayından bu yana Türk misafirperverliğini ve
tecrübesini, 5.000 m² hizmet alanında 35 çalışanı ile
müşterilerine sunmaktadır.

2013 satış ve satış sonrası hizmetler performansı
D-Auto Suisse SA, 2013 yılında 84 adet SUV, 85
adet Spor Araç ve 14 adet Panamera olmak üzere
toplam 183 adet yeni araç satışı gerçekleştirmiş
olup, yılı %10 pazar payı ile sonlandırmıştır. Buna
ek olarak, 2013 yılında 35 adetlik yeni araç satış
kontrat anlaşması imzalanmıştır.
Porsche AG tarafından dünya genelinde sadece
918 adet üretilecek olan Porsche 918 Spyder
modelinden birinin satışı, başarılı bir şekilde D-Auto
Suisse tarafından gerçekleştirilmiştir.
Porsche tarafından ölçümlenen kalite standardı,
2013 yılında bir önceki yıla göre 8 puan artarak 91
puan seviyesine ulaşmıştır. Diğer taraftan, 2013
yılında tamamlanan Satış Sonrası Hizmetler yatırımı
ile servis kapasitesi %30 artırılarak, günlük servis
araç girişi 22 adede yükseltilmiştir.
Porsche sertifikalı deneyimli D-Auto Suisse ekibi,
zengin yedek parça stoğu ve değişim araçları ile
müşterilerine hızlı, verimli ve kalite odaklı hizmet
sunmaktadır.

Pazarlama faaliyetleri
2013 yılını Satış ve Satış Sonrası Hizmetler
organizasyonunu büyüterek tamamlayan D-Auto
Suisse, gerçekleştirilen 24 aktivite ile 2.000’in
üzerinde sıcak müşteri teması sağlamıştır.

• Gelenekselleşen “Marche de Noel” showroom
aktivitesi 300’ün üzerinde ziyaretçi ile
gerçekleştirilmiştir.
• 2012 yılında Radio Rouge FM ile gerçekleştirilen
işbirliği 2013 yılında da devam etmiştir.

• Mayıs-Haziran aylarında, gelenekselleşen
Porsche Golf Turnuvası, 60 katılımcı ile
gerçekleştirilmiştir.
• Ağustos ayında, “Very VIP” mottosu ile 911
Turbo lansmanı gerçekleştirilerek 5 adet 911
Turbo siparişi alınmıştır.
• Eylül ayında, Elektrikli Araçlar Fuarı’na
Panamera Hybrid model araçla katılan şirketin
standı 200 kişi tarafından ziyaret edilmiştir.
• Bilan dergisi tarafından “Man of the Year”
seçilen İsviçreli sanatçı Bastien Baker ile
2014 yılını kapsayan bir sponsorluk anlaşması
imzalanmıştır.
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Güçlü Yetkili Satıcı
teşkilatıyla kaliteli hizmet
Yenilenen DOD showroomları ve yeni yüzüyle yayına alınan
dod.com.tr web sitesi müşterilere daha konforlu alanlar
sunarken, tedarik zincirine eklenen yeni çözüm ortaklarıyla
beraber stoklar desteklenmiş ve çapraz satış kanalları da
kullanılarak satışlar artırılmıştır. Müşterilerin her türlü iletişim
kanalıyla ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yatırım kararıyla
Satış Destek Hattı açılmış ve araç alım-satım taleplerinin
karşılanmasına hız kazandırılmıştır.

“DOD markası olarak 2013 yılında da yüksek kalite anlayışıyla
hareket ederek, geniş Yetkili Satıcı ağımız ile ikinci el araç alımsatımında kurumsallığı daha da güçlendirdik.”
Anıl Gürsoy
SEAT, Porsche, DOD Marka Genel Müdürü
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Yetkili Satıcı teşkilatında artan yatırımlar
DOD, 2013 yılı içinde faaliyete geçen yeni Yetkili
Satıcılarla birlikte, 29 şehirde tam 62 noktada
müşterilerine hizmet sunmuştur. Yenilenen
showroomlar ile çalışanların ve müşterilerin
konforu sağlanırken, Prime DOD hizmeti veren
bazı Yetkili Satıcılar tarafından Prime ofislere
yapılan yatırımlarla hizmetin kalitesi artırılmıştır.
Yetkili Satıcı stokları desteklenerek 20.000’in
üzerinde satış adetlerine ulaşılmış, stok
penetrasyonunu artırmaya yönelik çalışmalar
yapılmıştır. 2014’te de Yetkili Satıcı teşkilatı
yatırımlarına devam edilmesi ve showroomların
iyileştirilmesi planlanmaktadır.

Yeni tedarik kaynakları
Ülkemizde bireysel müşterilerin yanı sıra son
yıllarda hızla gelişen operasyonel filo kiralama
şirketlerinin büyük hacimli araç parkları da ikinci el
pazarının önemli unsurlarından biri haline gelmiştir.
2013 yılında bu tedarik zincirine eklenen yeni
halkalarla 2012 yılına oranla filo araçlarında %9’luk
bir artış elde edilmiş ve Yetkili Satıcılara 1.550 adet
satışa hazır filo aracı temin edilmiştir. 2014 yılında
da yeni filo partnerleri ile tedarik kaynaklarının
artırılması ve mevcut iş ortaklarıyla iş hacminin
artırılması hedeflenmektedir.

Yeni yüzüyle dod.com.tr
DOD, 2013 yılı içerisinde sosyal medya
alanında hayata geçirdiği yeniliklere, web sitesi
www.dod.com.tr’nin tasarım değişikliğini de
ekleyerek yatırımlarına devam etmiştir. Yenilenen
web sitesi, daha sade, modern ve kullanışlı ara
yüzüyle, müşterilere çok daha üst düzeyde bir
ziyaret deneyimi yaşatmaktadır.

Çapraz satış kanalları büyümeye devam ediyor
DOD, Emanet ve Prime DOD satış kanallarının
yanı sıra DOD Garanti ve Kasko DOD ürünleriyle
2013 yılında da müşteri ihtiyaçlarını karşılamaya
devam etmiştir. Uygulamaya alındığı ilk yıldan
itibaren önemli bir başarı elde eden Emanet
sisteminde 2013 yılında 11.700 adet araç satışı
gerçekleştirilmiştir. İkinci elde lüks segmentte
fark yaratan Prime DOD sisteminde ise 725
araç satılmıştır. İkinci elde önemli bir avantaj
sağlayan DOD Garanti ürününde, bir önceki yıla
göre %39’luk bir artış başarısıyla 1.500 adet satış
gerçekleşmiştir. DOD’un çapraz satış kanallarının
2014 yılında geliştirilerek başarısının sürdürülmesi
planlanmaktadır.

444 7 DOD, Satış Destek Hattı hizmete açıldı
2013 yılında müşterilerinin araç alım satım
taleplerine her yönden cevap vermeye yönelik
faaliyetlerine bir yenisini daha ekleyen DOD,
“444 7 DOD / 444 7 363” DOD Satış Destek Hattı’nı
devreye sokarak ikinci el sektöründe bir ilke daha
imza atmıştır. Çağrı merkezinin açılmasıyla birlikte
satışlarda yaşanan artış, farklı iletişim kanallarıyla
müşterilerin ihtiyacının karşılanmasının önemini bir
kez daha göstermiştir. 2014’te müşterilere daha
farklı alanlarda da ulaşmak üzere yatırımların
devam etmesi hedeflenmektedir.
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Müşteri odaklı hizmet
anlayışımızla hedeflerimizi
aşıyoruz
Türkiye’nin öncü otomotiv finansman şirketi vdf, 2013 yılında
müşteri memnuniyetine ve beklentilerine yönelik geliştirdiği
yenilikçi ürün ve hizmetleriyle kredi ve sigorta adetlerinde rekor
rakamlara ulaşmayı başarmıştır.

“Müşteri sadakati ve memnuniyeti odaklı ürün ve hizmet
anlayışımızla sektördeki liderliğimizi 2013 yılında da devam
ettirdik.”
Tijen Akdoğan Ünver
vdf Genel Müdürü
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vdf Otomotiv Finansmanı
(Volkswagen Doğuş Tüketici Finansmanı A.Ş.)
vdf, 2013 yılında müşteri memnuniyeti odaklı ürün
ve hizmet anlayışı ile hedeflerini gerçekleştirmeyi
başarmıştır.
Volkswagen Grup markaları içerisinde %35
penetrasyon oranına sahip olan vdf, 2013 yılında
bireysel taşıt kredilerinde “yaşayan kredi miktarı”
bazında tüketici finansmanı şirketleri ve bankalar
arasında pazar liderliğini sürdürmüştür.
vdf, 2013 sonu itibariyle 60.200 adet yeni kredi
vererek toplam 112.000 adet yaşayan kredi adedine
ulaşmıştır. Böylece, kuruluşundan itibaren hedefi
olan 100.000 adede ulaşarak yeni bir rekora daha
imza atmıştır. Bunun yanı sıra vdf, toplam yaşayan
kredi hacmini bir önceki yıla göre %32 artırarak
2,4 milyar TL’den 3,2 milyar TL’ye yükseltmeyi
başarmıştır.
vdf Otomotiv Finansmanı, 2013 yılında markalarla
ortak düzenlediği satış, pazarlama ve müşteri
sadakati kampanyalarıyla müşteri memnuniyetini
ve bağlılığını artırmayı hedeflemiştir. 2013 yılında
yaptığı müşteri memnuniyeti anketi sonuçlarına
göre, bir önceki yıla göre müşteri memnuniyeti
puanını artırmayı başarmıştır.
vdf, 2014 yılında müşterilerinin ihtiyaçlarına
özel sunduğu kredi, sigorta ve servis paketlerini
genişleterek, otomotiv değer zincirinin her alanında
müşterilerine hizmet vermeyi amaçlamaktadır.

vdf Sigorta ve Aracılık Hizmetleri A.Ş.
vdf Sigorta Hizmetleri, geniş deneyimi ve müşteri
ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması için
geliştirilen özel ürün yelpazesi ile 2013 yılında da
maksimum müşteri memnuniyetini gerçekleştirmiştir.
11 sigorta şirketinin acentesi olarak faaliyet
gösteren vdf Sigorta Hizmetleri, markalı kasko,
trafik, uzatılmış garanti ve kredi koruma sigortaları
gibi birçok branşta bireysel ve grup müşterilerine
hizmet vermektedir.
VW grup markası Yetkili Satıcıları bünyesinde
faaliyet gösteren Vdf Sigorta, 2013 yılında
bayilerdeki şube sayısını 14 adet daha artırarak
34 şubeye ulaşmıştır. Yeni şubeler açarak büyüme
stratejisine 2014 yılında da devam edecek olan
vdf Sigorta, 2015 sonu itibariyle 50 adet şubeye
ulaşmayı hedeflemektedir.

2013 yılında vdf Sigorta Türkiye, Volkswagen
Financial Services AG tarafından her yıl düzenlenen
Uluslararası Sigorta Konferansı’nda, tüm branşlarda
“En İyi Sigorta Performansı” gösteren ülke ödülünü
almıştır.
vdf Sigorta Hizmetleri, Volkswagen Kasko ile
başlayan ve SEAT, Škoda, DOD ve Audi Kasko
ile devam eden Markalı Kasko ürünleriyle,
markalara özel teminatlar sunarak sektöründe fark
yaratmaktadır.
Toplam net prim üretimi ve yaşayan poliçe adedi
bakımından 2013 yılında da en büyük acente
unvanını koruyan vdf Sigorta, 2012 yılına göre
toplam net prim üretimini %69 oranında artırarak
104 milyon TL’den 176 milyon TL’ye yükseltmiştir.
vdf Sigorta, 2013’te poliçe adedini %49 oranında
artırarak 202.000 poliçeye ulaşmıştır.

vdf Faktoring Hizmetleri A.Ş.
2010 yılı Mayıs ayında aktif olarak faaliyete
başlayan vdf Faktoring Hizmetleri A.Ş., Türkiye
genelinde 117 adet Yetkili Satıcısına faktoring ve
finansman konusunda hizmet sunmaktadır. vdf
Faktoring, 2013 yılında toplam 5,6 milyar TL işlem
hacmine ve toplam 90 milyon TL aktif büyüklüğe
ulaşmıştır. vdf Faktoring, sürekli ve istikrarlı büyüme
ilkesiyle iş hacmini 2014 yılında da artırmayı
hedeflemektedir.
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Kalbimiz trafik güvenliği
için atıyor
TÜVTÜRK, 2013 yılında tüm hizmet alanlarında büyüme
sağlarken, TÜVTÜRK Akademi gibi girişimlerle hizmet kalitesini
artırmak yönünde eğitim yatırımlarına hız veriyor. Çevre, sosyal
ve yönetişim kriterleri ekseninde kurumsal vatandaşlık algısını
pekiştiriyor.

“TÜVTÜRK olarak faaliyetimizin altıncı yılı sonunda, 50 milyona
yakın aracı muayene ederek, güvensiz bulunan 10 milyon
aracın tekrar emniyetli bir şekilde trafiğe çıkmasına katkıda
bulunmanın gururunu yaşıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi,
bundan sonra da trafik güvenliğinin artırılması yönündeki
gayretlerimizi inançla sürdüreceğiz.”
Kemal Ören
TÜVTÜRK Genel Müdürü
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TÜVTÜRK Akademi hizmete girdi

TÜVTÜRK, 2013 yılında egzoz gazı emisyon
ölçüm hizmetleri başta olmak üzere tüm faaliyet
alanlarında büyüme sağlarken, cirosunu %18,7
artışla 850 milyon TL’den 1 milyar 9 milyon TL’ye
çıkarmayı başarmıştır. Bu cironun 170 milyon
TL’si TÜVTÜRK İstanbul’un operasyonlarından
temin edilmiştir. 2013 yılında operasyona başlayan
Kahramanmaraş Pazarcık ve Antalya Motosiklet
Muayene İstasyonları ile hizmet ağı genişletilerek
200 sabit istasyona ulaşmıştır. Yeni istasyonlarda
bekleme salonu gibi müşteri ihtiyaçlarına yönelik
yeniliklerin uygulanmasına 2013’te de devam
edilmiştir.

TÜVTÜRK, hizmet kalitesini daha da yukarıya
taşımak ve muayene kalitesi, hizmet standardı,
müşteri memnuniyeti, etkin müşteri deneyimi ve
kusursuz operasyon gibi alanlarda gerekli donanımı
personeline kazandırmak amacıyla TÜVTÜRK
Akademi’yi kurmuştur. Sadece şirket personeli için
değil, sektör paydaşları için de eğitimler sunan
TÜVTÜRK Akademi’nin güvenilir bir referans ve
eğitim merkezi olması amaçlanmaktadır. TÜVTÜRK
Akademi’de yılda 1.700 kişiye 700 gün eğitim
verilmesi planlanmaktadır.

Trafik güvenliğine büyük katkı
2013 yılında 6 milyon 926 bin aracın periyodik
araç muayenesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan
muayenelerde araçların %32,4’ünün ağır kusurlu
ya da emniyetsiz olduğu tespit edilmiştir. Tekrar
muayeneye gelen 2 milyon 189 bin aracın
%98,2’sinde eksiklik ve kusurların giderildiği
görülmüş, muayene tekrarında başarılı olan bu
araçların böylece trafiğe güvenli bir şekilde çıkmaları
sağlanmıştır.

Egzoz gazı emisyon ölçümünde hızlı
artış devam ediyor
2013 yılında 2 milyon 441 bin aracın egzoz gazı
emisyon ölçümleri yapılmıştır. Adet olarak geçen
yıla göre %21’lik bir artış sağlanırken, bu hizmetin
periyodik muayenelere oranı %32’den %35’e
yükselmiştir.

Yola elverişlilik muayenesi
27 istasyonda verilen yola elverişlilik muayene
hizmeti 2013 yılında 31 bin adet olarak
gerçekleşmiştir.

Motosikletlere özel muayene istasyonu

Çevre, Sosyal ve Yönetişim (Environment, Social and
Governance) politikaları gelişiyor
Evrensel olarak tanınan, sürdürülebilir gelişmenin
en önemli ölçütlerinden olan Çevresel, Sosyal
ve Kurumsal Yönetişim (ESG) kriterleri, yakın
bir zaman içerisinde Yönetim Kurulumuzun da
desteği ile TÜVTÜRK bünyesinde de uygulanmaya
başlandı. Enerji tasarrufu, atık yönetimi gibi çevre
konularını; etik kod takibi, insan kaynakları gelişim
ve performans yönetimi gibi yönetişim konularını,
müşteri memnuniyeti ve paydaş ilişkileri gibi sosyal
konuları içeren kriterler, TÜVTÜRK’ün halihazırda
yürüttüğü benzeri çalışmaları genişletmek için
önemli bir zemin oluşturacak.
Bu kapsamda, doğaya ve insana verdiği değeri
ölçülebilir ve izlenebilir hale getirecek olan
TÜVTÜRK, bu yöndeki çalışmalarını farklı bir boyuta
taşımış olacak.
TÜVTÜRK’ün yine ESG ekseninde yer alan
kurumsal vatandaşlık bilinci kapsamında yürüttüğü
en önemli çalışmalardan biri olan Trafikte
Sorumluluk Hareketi’ni 2013’de devam etmiş olup
“Can Dostları Hareketi” 89 okulda 15 bin öğrenciye;
lise öğrencilerini hedef alan “Trafikte Gençlik
Hareketi” ise 50 okulda yaklaşık 10 bin liseli gence
ulaşmayı hedeflemektedir.

Özellikle motosiklet sürücülerinin şehir merkezlerine
uzak istasyonlara ulaşımda sorun yaşadıklarının
tespit edilmesi üzerine şehir içlerinde, ulaşımı daha
kolay noktalarda motosikletlere özel istasyonlar
açılmıştır. 2012 yılında İstanbul’un merkezi
semtlerinden Avrupa yakasındaki Maslak’ta
ve Anadolu yakasında Kızıltoprak’ta, bu yıl da
Antalya’da açılan motosiklet muayene istasyonları
büyük müşteri memnuniyeti sağlamıştır.
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Operasyonel kiralamada
yenilikçi hizmet anlayışı
2003 yılında kurulan ve 2007 yılından itibaren %51 LeasePlan
ve %49 Doğuş Grubu ortaklığıyla faaliyetlerine devam eden
LeasePlan Türkiye, 10 yıldır operasyonel kiralama sektöründe
müşterilerine değer katan hizmetler yaratmayı ilke edinmiş ve
sektörünün öncü şirketi olmayı başarmıştır.

“2013 yılı, markamız için hem uluslararası hem de ulusal
arenada başarılarla dolu unutulmaz bir yıl oldu. Türkiye’deki
varlığımız 10. yılını tamamlarken, sektörümüzü daha ileri
taşıyan lider marka olarak müşterilerimiz için, “it’s easier to
leaseplan” marka vaadini sürekli geliştirebiliyor olduğumuzu
görmekten gurur duyuyoruz.”
F. Türkay Oktay
LeasePlan Genel Müdürü
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LeasePlan hakkında
Operasyonel kiralamada dünya lideri olan
LeasePlan, 6.000’den fazla çalışanı ile 5 kıtada
ve 32 ülkede 1,4 milyonluk dev bir araç filosunu
yönetmektedir. Tüm dünyada geliştirdiği öncü
uygulamalarla bilinen ve hizmet verdiği birçok
ülkede pazar lideri olan LeasePlan, Türkiye’de de
operasyonel filo yönetimini müşterilerinin beklenti
ve ihtiyaçlarını en doğru şekilde analiz ederek
yönetmekte ve en uygun çözümleri üretmektedir.
LeasePlan Türkiye, son olarak sektörde bir ilke
daha imza atarak KOBİ’lerin operasyonel araç
kiralama işlemlerini yapabilecekleri internet sitesi
www.tiklakirala.com’u hizmete açmış ve çok kısa bir
sürede yoğun taleple karşılaşmıştır.

İstikrarlı büyüme
LeasePlan Türkiye, 2013 yılı sonu itibariyle filosunu
%11 büyüterek toplam araç portföyünü 10.466
adede yükseltmiştir. Şirket, 1.440 farklı müşteriye
hizmet vermektedir. Operasyonel kiralama alanında
çok markalı araç portföyü stratejisiyle hareket eden
LeasePlan’in portföyünde Volkswagen, Renault,
Ford, Fiat ve Audi gibi filo pazarında önemli paya
sahip araçlar yer almaktadır.

Sürdürülebilir müşteri memnuniyeti
LeasePlan Türkiye, kaliteli hizmet ve sürekli
müşteri memnuniyeti anlayışı doğrultusunda
geliştirdiği çözümlerle, bağımsız araştırma şirketi
tarafından yapılan anket sonucuna göre 80 skor
ile sektör ortalamasının üzerinde bir sonuç elde
etmiştir. Müşterilerinin LeasePlan’den aldıkları
hizmeti çevrelerine tavsiye etme oranı ise %75’e
ulaşmıştır. Araç kullanıcıları üzerinde yapılan bir
başka bağımsız araştırmaya göre de LeasePlan,
2012 yılında büyük artış gösteren araç kullanıcısı
memnuniyet seviyesini 2013’te korumayı
başarmıştır.

Yılın Filo Yöneticisi Ödülleri
Toplam sahip olma maliyeti bilincine sahip
olan, filosunu başarılı bir şekilde yöneten ve
sürdürülebilirlik alanındaki uygulamaları ve sosyal
sorumluluk projeleriyle fark yaratan firma ve filo
yöneticilerinin ödüllendirildiği Yılın Filo Yöneticisi
Ödülleri 2013, LeasePlan ve Ekonomist dergisi ana
sponsorluğunda gerçekleştirilmiştir. Söz konusu
projede LeasePlan-Ekonomist Yılın Filo Yöneticisi
Ödülü’nü Coca-Cola İçecek; KOBİ Filo Yöneticisi
Ödülü’nü Kalpakçıoğlu Gıda; Peugeot Yeşil Filo
Ödülü’nü TNT ve Michelin Güvenli Filo Ödülü’nü
Abbott firmaları almaya hak kazanmıştır.

Hedefler
LeasePlan Türkiye, 2014 yılında pazara sunacağı
yeni ürünler, hizmetler ve kullanıcılarına yönelik
öncü uygulamalar sayesinde sağlıklı gelişmesini
sürdürerek büyümeyi hedeflemektedir. Bununla
birlikte pazar payını ve marka bilinirliğini artırmayı
ve müşteri memnuniyetinde elde ettiği başarıyı
daha da geliştirmeyi amaçlayan LeasePlan Türkiye,
kullanıcıların güvenli sürüş alışkanlığı kazanmasını
ve böylece hasar oranlarının azaltılmasını
sağlayacak yeni bir hizmeti 2014 yılının ikinci
çeyreğinde pazara sunmayı planlamaktadır.
KOBİ’ler için hazırlanan www.tiklakirala.com internet
kanalının geliştirilmesi ve diğer alternatif kanallarla
bütünleştirilmesi çalışmalarına 2014 boyunca
devam edilecektir.
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Yedek Parça
ve Lojistik

Dünyanın en prestijli
markalarına değer
yaratan hizmet
Yedek Parça ve Lojistik, 2013 yılında 141.587 adet aracın
ithalatını ve 152.589 adet aracın Yetkili Satıcılara sevkıyatını
gerçekleştirerek, yılı yedek parça ve aksesuvar satışından elde
edilen 497,5 milyon TL ciro ile kapatmıştır.

“Yedek Parça ve Lojistik, sinerjinin modern ve en iyi
uygulamalarını geleceğin teknolojisiyle birleştirmekte ve
Doğuş Otomotiv’in çoklu marka yapısına yönelik sürekli değer
üretmektedir.”
Mustafa Karabayır
Yedek Parça ve Lojistik Genel Müdürü
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Yedek Parça ve Lojistik hakkında
Yedek Parça ve Lojistik, dünyanın en prestijli
markalarından olan Volkswagen, Audi, SEAT,
Porsche, Bentley, Lamborghini, Scania, Krone ve
Meiller marka araç ve yedek parçaları ile Scania
Endüstriyel ve Deniz Motorları, Thermo King Mobil
Isı Kontrol Sistemleri ve yedek parçalarının ithalatı,
depolanması ve Yetkili Servislere sevk edilmesi
faaliyetlerini yürütmektedir.

Üstün bir sinerji uygulaması
Yedek Parça ve Lojistik, sinerjinin modern ve en iyi
uygulamalarıyla geleceğin teknolojisini birleştirmekte
ve Doğuş Otomotiv’in temsil ettiği dünya markaları
için eşsiz bir hizmet ortaya çıkarmaktadır.

Her şey müşteriye hızlı ve doğru hizmet için
Yedek Parça ve Lojistik, operasyonun sorunsuz
bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla ileri
bilgisayar teknolojileri ve stok yönetim sistemleri
kullanmaktadır. İzlenen etkin fiyatlama ve fiyat
konumlandırma politikalarının yanı sıra %60’a
yaklaşan ortak parça kullanım oranı, Yedek
Parça ve Lojistik bünyesinde önemli bir sinerji
oluşturmaktadır.
Yedek Parça ve Lojistik, verdiği hizmet kalitesini
artırmak ve gelecek 10 yıl için artan iş hacmine
bağlı sürekliliği sağlamak için, 2013 yılında mevcut
kurulu kapasitesini iki katına çıkararak yeni bir
tesisleşme hamlesi yapmıştır.
Yedek Parça ve Lojistik, araç lojistiği konusunda
öncü vizyonuyla yeni bir “limandan sevkıyat”
projesini hayata geçirmiş, dört taşıma firması ile
de araç dağıtımı yaparak müşteri teslim süresinde
önemli iyileştirmeler sağlamıştır.

Sunulan ürün ve hizmetler

edilmesi, ithalatı, depolanması, stok yönetiminin
yapılması ve Yetkili Servislere siparişlerine
istinaden dağıtılması.
• Yetkili Servislerin kalitatif ve kantitatif parça
bonus kriterleri ile ilgili hedef ve gerçekleşmelerin
takibinin yapılması.
• Krone ve Meiller markalarının yedek parça ve
aksesuvarlarının ithalatı.

Kaliteye odaklı iş yaklaşımını geliştirmek için…
• Yedek parça faaliyetlerinde strateji belirleyici
olarak rol almak, vizyon yaratarak marka
temsilcileriyle paylaşmak ve bu yolla grup
markalarının pazar paylarının artmasında katma
değer yaratmak,
• Yedek parça işletim sistemlerinin sürekli
iyileştirilmesine yönelik projeler üretmek,
• Teşkilatın daha düşük stok maliyetleriyle
çalışabilmesine imkân verecek ve yeni araç
satışına destek olacak şekilde dağıtım süre ve
maliyetlerini düşürmek,
• Aksesuvar pazarlama faaliyetlerinde yeni
kaynaklar bularak satış hacmini artırmak, Yedek
Parça ve Lojistik’in öncelikli hedefleri arasındadır.

Yedek Parça ve Lojistik, Yetkili Satıcı ve Servislerin
ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri yüksek kalitede
sunarak nihai müşteri mutluluğuna katkı için
aşağıdaki hizmetleri vermektedir:
• Tüm grup markası araçların ithalat ve
homologasyon operasyonlarının yürütülmesi.
• VW, Audi, SEAT, Porsche, Bentley, Lamborghini,
Scania, Krone, Meiller ve Škoda marka araçların
antrepo ve stok sahalarında korunması ve Yetkili
Satıcılara ulaştırılması.
• VW, Audi, SEAT, Porsche, Bentley, Lamborghini,
Scania ve Thermo King markalarının yedek
parça ve aksesuvarlarının yurtdışına sipariş
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Üstün sigortacılık hizmetleri
ile Doğuş Grubu güvencesi
bir arada
Doğuş Sigorta, 30 yıla yakın deneyimiyle müşterilerine
sigortacılık alanında fark yaratan, güvenilir hizmetler
sunmaktadır.

Deneyimli bir aracı kurum
Bir Doğuş Holding iştiraki olan Doğuş Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.,
26 Mart 1984 tarihinde kurulmuş bir aracı kurumdur. Gerek Doğuş
Grubu şirketlerine ve çalışanlarına, gerekse diğer müşterilerine
her zaman en iyi sigortacılık hizmetlerini sunmayı ilke edinen
Doğuş Sigorta Aracılık Hizmetleri, 2013 yılında da çalışmalarını bu
doğrultuda sürdürmüştür.
• Finans, otomotiv, inşaat, medya, turizm ve hizmetler, gayrimenkul,
enerji ve yeme içme olmak üzere 8 sektörde faaliyet gösteren grup
şirketlerinin tüm sigorta işlemleri, Doğuş Sigorta tarafından takip
edilmektedir.
• Doğuş Kombine Sigorta programı çerçevesinde 2013
yılında yapılan poliçelerde tüm risklerin değerlendirilmesi ve
fiyatlandırılmasında Doğuş Grubu şirketlerine önemli kapsam ve
fiyat avantajı sağlanmıştır.
• Doğuş Grubu şirketlerinin farklı sektörlerde faaliyet göstermesine
paralel olarak sigorta hizmet yelpazesi çeşitlendirilmiş ve
yıl boyunca yapılan tüm çalışmalarda risk değerlendirme
güncellemeleri yapılmıştır.
• Doğuş Sigorta, 2013 yılı prim üretiminde bir önceki yıla göre %30
büyüme gerçekleştirmiştir.

2014 yılında da büyümeye devam
Doğuş Sigorta’nın Eureko Sigorta, Anadolu Sigorta, Ergo Sigorta,
Axa Sigorta ve Allianz Sigorta ile “yetkili acente” bağlantısı devam
etmektedir.
Doğuş Sigorta, Doğuş Grubu’nun sigortacılık faaliyetlerini deneyim,
birikim ve yüksek hizmet anlayışı ile 2014 yılında da sürdürmeye
devam edecektir.
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