Her kilometrede yan›n›zday›z...
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%7,5
2007 y›l›nda
Volkswagen
Binek Araç’›n
perakende
pazar pay› artarak
%7,5’e ulaﬂm›ﬂt›r.
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2007 y›l›, Volkswagen Binek Araç'›n Do¤uﬂ
Otomotiv çat›s› alt›ndaki önemini, baﬂar›s›n› ve
gücünü bir kez daha kan›tlayan bir y›l olmuﬂtur.
Do¤uﬂ Otomotiv, Volkswagen'le ata¤a kalkmaya
haz›rlanmaktad›r.
Vedat Uygun
Volkswagen Binek Araç Marka Genel Müdürü
“2007 y›l› Volkswagen Binek Araç için baﬂar›l› bir y›l olmuﬂ, otomotiv de¤er
zincirinin her halkas›nda müﬂteri memnuniyeti art›r›lm›ﬂt›r.”

“Beklentilerin üzerinde
yarat›c› hizmet” vizyonumuz
paralelinde, Volkswagen
Binek Araç olarak
misyonumuz; tüketici
ihtiyaçlar›na yönelik geniﬂ bir
ürün yelpazesi sunmak ve
bu ürünleri özelliklerine göre
farkl›laﬂan pazarlama
teknikleri ile desteklemektir.
Bunu yaparken de
maksimum müﬂteri
memnuniyeti, kârl›l›k odakl›
sat›ﬂ ve sat›ﬂ sonras› hizmeti
sunmak misyonumuzun
ayr›lmaz bir parças›n›
oluﬂturmaktad›r.

Üstün hizmet kalitesi ile koﬂulsuz
müﬂteri memnuniyeti
Sat›ﬂ, sat›ﬂ sonras›, finansman, filo
kiralama ve ikinci el gibi hizmetlerin
sunumunda söz sahibi olan tüm iﬂ
ortaklar›m›zla, hem yat›r›mc›lar›m›z›n
hem de müﬂterilerimizin
memnuniyetlerini artan oranda
sa¤lamak, üstün hizmet kalitesi ve
de¤er zinciri stratejisi ile müﬂteri
ba¤l›l›¤›n› art›rmak, Volkswagen Binek
Araç pazar pay›n› yukar›ya taﬂ›mak en
önemli hedeflerimizdir.
21. yüzy›l showroomu ile daha yak›n,
daha ﬂeffaf
VW Binek Araç ürün ve hizmetlerini
1994 y›l›ndan bu yana Volkswagen AG
taraf›ndan tasarlanan, “21. Yüzy›l
Showroomu” konseptiyle sunmaktad›r.
ﬁeffaf, insana de¤er veren yap›m›z› ve
müﬂteriye olan yak›nl›¤›m›z› daha ilk
karﬂ›laﬂmada yans›tan modern
tesislerimizde, sat›ﬂ ve sat›ﬂ sonras›
hizmetlerimizi h›zl›, kaliteli ve kusursuz
bir ﬂekilde sunmaktay›z.

Yayg›n ve e¤itimli bir yetkili sat›c›
teﬂkilat›yla, yurdun her yan›na ayn›
kalitede hizmet götürürken, artan
rekabet ve h›zla de¤iﬂen pazar
ﬂartlar›na paralel olarak, farkl› tüketici
beklentilerini de karﬂ›lamak amac›yla
farkl› segmentlerde 11 modelimizi
müﬂterilerimize sunmaktay›z.
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‹thal markalar aras›nda daima
ilk üç aras›nda
50'yi aﬂk›n yetkili sat›c›s›yla
müﬂterilerine her zaman en iyi ürünü,
en uygun fiyat ve sat›ﬂ sonras›
hizmetleriyle sunmay› hedef edinen
VW Binek Araç, ithal markalar aras›nda
daima ilk üç aras›nda yer alarak,
tüketicilerin gözünde pazar›n en prestijli
ve be¤enilen markalar›ndan biri
olmuﬂtur.
2007 y›l› pazar dinamikleri
2007 y›l› de¤erlendirildi¤inde, y›l›n ilk
yar›s›nda 2006 y›l›n›n söz konusu
dönemine göre %29 oran›nda daralm›ﬂ
bir pazar görülmektedir. Y›l›n ikinci
yar›s›nda ise kurun düﬂük seyrine
paralel olarak fiyat esnekli¤inin daha
yüksek oluﬂu ve aktif iletiﬂim
kampanyalar›n›n da olumlu etkisi ile
pazar büyüme trendi içine girmiﬂ ve
y›l›n kalan aylar›nda 2006 y›l›na k›yasla
belirgin bir art›ﬂ gerçekleﬂmiﬂtir. Kas›m
ve Aral›k aylar›nda firmalar›n yapt›klar›
y›l sonu kampanyalar› ve filo sat›ﬂlar›
ile birlikte toplam pazar, y›l› 359.416
adetlik sat›ﬂ ile kapatm›ﬂt›r. ‹kinci
yar›daki iyileﬂmeye ra¤men, toplam
pazarda 2007 y›l›nda %3'lük bir
daralma söz konusudur.

2007 pazar pay›m›z› art›rd›¤›m›z
baﬂar›l› bir y›l olmuﬂtur
2007 y›l›nda toplam pazardaki
daralmaya ve ithal pazar pay›n›n
%70'ler seviyesinden %66'ya
gerilemesine ra¤men, VW Binek Araç
perakende pazar pay›n› art›rmay›
baﬂarm›ﬂ ve pay›n› %7,4'ten %7,5'e
yükseltmiﬂtir. 2006 y›l› EOS, Cross Polo
ve Volkswagen'in yeni motor teknolojisi
TSI motorun sunuldu¤u yeniliklerle dolu
bir y›l olurken 27.619 adetlik sat›ﬂla
kapanm›ﬂt›. 2007 y›l›nda ise pazar
dinamiklerinin etkisi ile 26.110 adet
sat›ﬂ gerçekleﬂmiﬂ, toplam sat›ﬂta
yaklaﬂ›k %5 civar›nda bir gerileme
yaﬂanm›ﬂt›r.
Modellerimizin performanslar›
• Polo 2007 y›l›nda yaﬂanan araç
tedarik s›k›nt›lar›na ra¤men segment
s›ralamas›ndaki yerini korumuﬂ, 4.827
adetlik sat›ﬂ›yla segmentinden %5,8
pay alm›ﬂt›r. 2006 y›l›n›n baﬂar›l› serisi
“Goal” ile benzer ﬂekilde, yüksek
ekipman, uygun fiyat dengesinin çok
iyi sa¤land›¤› “Tour” serisi 2007 y›l›
içerisinde pazara sunulmuﬂ, rekabetin
çok yo¤unlaﬂt›¤› bir y›lda fiyat ve
donan›m anlam›nda rekabet gücü
art›r›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Model y›l›
geçiﬂiyle birlikte, tiptronik ﬂanz›man
seçene¤i ile zenginleﬂen Polo, hem
manuel hem de otomatik sürüﬂ keyfini
bir arada sunarak, rakiplerine k›yasla
bir ad›m öne ç›kmay› baﬂarm›ﬂt›r.
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Y›llar Baz›nda Perakende
Pazar Pay› Geliﬂimi (%)

26.110
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27.619
2006

32.049

Y›llar Baz›nda Toptan
Sat›ﬂ Adetleri

2005

32

• Kompakt s›n›f›n en önemli oyuncusu
olan Golf 2007 y›l›nda 4.565 adet sat›ﬂ
gerçekleﬂtirerek segmentinden %11,5
pay alm›ﬂt›r. Golf segment pay›n›
art›rarak, rakiplerin pek çok yeni model
lansman›n›n bulundu¤u bir y›lda
s›ralamada en çok satan üçüncü model
olmay› baﬂarm›ﬂt›r. Özellikle son
çeyrekte, rekabetçi fiyatlar›n›n ve geniﬂ
motor yelpazesinin vurgulanmas›yla,
çok baﬂar›l› bir sat›ﬂ trendine girmiﬂ
olan Golf, segment birincili¤ine
uzanm›ﬂt›r. Y›l içinde sat›ﬂ›na baﬂlanan
“Tour” serisi ve VW'nin yeni motor
teknolojisi TSI, Golf sat›ﬂlar›na ivme
kazand›ran di¤er faktörler olmuﬂlard›r.
• Toplam pazar›n yaklaﬂ›k %30'unu
oluﬂturan ve Türkiye'de en büyük
segment olma niteli¤ini koruyan orta
s›n›f sedan segmentindeki temsilcimiz
Jetta, segmentteki pay›n› korumuﬂtur.
VW modelleri aras›nda en çok sat›lan
model olan Jetta, segment pay›n›
%7,5'ler seviyesinde tutarak, özellikle
yerli modellerin hakim oldu¤u ve 2007
y›l› içerisinde birden çok yeni modelin
lanse edildi¤i bu segmentte yerini biraz
daha sa¤lamlaﬂt›rm›ﬂt›r. Orta s›n›f
sedan segmentinde, yerli dahil birçok
yeni modelin yaratt›¤› bu yo¤un rekabet
ortam›na ra¤men, Jetta filo
sat›ﬂlar›ndaki önemini korumuﬂ, bu
sat›ﬂlarda en etkili modelimiz olmuﬂtur.
• Orta-üst s›n›fta ise uzun y›llard›r en
be¤enilen ve en çok satan
modellerden biri olan Passat'›n aç›k
ara liderli¤i 2007 y›l›nda da devam
etmiﬂtir. Passat, 2007 y›l›ndaki 7.094
sat›ﬂ adedi ile segmentinde %27'lik
pay elde etmiﬂtir. Y›l içerisinde yeni
170 hp'lik dizel motor seçene¤i ve
sadece Türkiye pazar› için oluﬂturulan
ekipman seviyesi oldukça yüksek
“Exclusive” donan›m› ile zenginleﬂen
Passat, bu art›lar›yla segmentindeki
konumunu daha da sa¤lamlaﬂt›rm›ﬂt›r.

• Passat Variant modelimiz, y›l
içerisinde yürütülen etkin fiyat ve
iletiﬂim politikalar›n›n da yard›m›yla bu
segmentteki station wagon araçlar
aras›nda sat›ﬂ adedini yaklaﬂ›k 2,5 kat
art›rarak en çok satan model olmay›
baﬂarm›ﬂt›r. Passat Variant, lüks ve
konfor hissini yaﬂatmas›n›n yan› s›ra
sundu¤u geniﬂ bagaj hacmi ve bagaj
yönetim sistemi gibi özellikleri ile hem
bir aile otomobili hem de iﬂ dünyas›n›n
vazgeçilmezi olarak tüketicilerin
be¤enisini kazanm›ﬂt›r.
Önümüzdeki dönemde Variant
sat›ﬂlar›n›n toplam Passat sat›ﬂlar›ndaki
pay›n› %15'ler seviyesine ç›karmay› ve
Variant segmentinde lider marka
olmay› hedefliyoruz.
• EOS modelimiz 2007'nin her ay›nda
segmentinde lider olmuﬂ, 130 adetlik
sat›ﬂ gerçekleﬂtirerek y›l› A segmenti
coupe-cabrio modeller aras›nda lider
olarak kapatm›ﬂt›r.
• 2007 y›l baﬂ›nda makyajlanan yüzüyle
sunulan lüks 4x4 arac›m›z
Yeni Touareg, 310 adet sat›ﬂ
gerçekleﬂtirerek, daralan pazara
ra¤men, segment pay›n› %8'lerin
üzerine ç›karmay› baﬂarm›ﬂ, 2006
y›l›nda 7. s›rada bulundu¤u lüks SUV
segmentinde, iki basamak yukar›
t›rmanarak 5. s›rada yer alm›ﬂt›r. Y›l
içinde gerçekleﬂtirilen “On Road-Off
Road Touareg” aktivitelerinin
yakalanan bu baﬂar›daki pay›
kuﬂkusuzdur.
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• Niﬂ modellerimizden Golf GTI
hedeflenen sat›ﬂlar›n› gerçekleﬂtirirken,
çok amaçl› kullan›ma yönelik araçlar›n
rekabet etti¤i MPV s›n›f›nda da Touran
tüketicilerin en çok be¤endi¤i VW
modelleri aras›nda yeralm›ﬂt›r. 2007
y›l›nda lansman› yap›lan makyajl›
Touran, “Park Asistan›” gibi Türkiye
pazar›nda ilk defa sunulan ekipman
özellikleri ile büyük ilgi uyand›rm›ﬂ ve
bu durum sat›ﬂ adetlerine de olumlu
yans›m›ﬂt›r. Ayr›ca, TSI motor, ESP ve
7 kiﬂiye ç›kart›labilen oturma
kapasitesiyle makyajl› Touran MPV
segmentinin iddial› modelleri aras›na
girmiﬂtir.
2007 y›l› lansmanlar› ve yenilikleri
VW Binek Araç, geniﬂ ve farkl› tüketici
beklentilerini karﬂ›lamaya yönelik
modelleri, geniﬂ bir motor ve donan›m
seçenek yelpazesinde kullan›c›larla
buluﬂturmay› hedeflemesinin yan› s›ra,
ayn› zamanda özellikle ürün
lansmanlar› ve model bazl› pazarlama
aktiviteleri aç›s›ndan da yo¤un bir y›l›
geride b›rakm›ﬂt›r.
Yeni Touareg, Touran ve Passat Variant
modelleri, Tour ve Exclusive paketleri
2007'nin en önemli lansmanlar› olarak
yerini alm›ﬂt›r. Yeni Touareg, tan›t›m›n›n
gerçekleﬂtirildi¤i ﬁubat ay›ndan itibaren
baﬂar›l› bir sat›ﬂ grafi¤i sergileyerek,
segment pay›n› belirgin bir biçimde
art›rm›ﬂ ve segmentinde iki basamak
yukar›ya yerleﬂmiﬂtir.

Türkiye'de ilk kez bir otomobil kendi
kendine park edebilme özelli¤ine
sahip: VW Touran
Y›l›n son çeyre¤inde lansman› yap›lan
Yeni Touran, ESP, Hill Hold, Park
Asistan› ve TSI motor gibi üstün
özellikleriyle k›sa sürede beklenen ilgiyi
görmüﬂ ve lansman›ndan itibaren
yüksek sat›ﬂ adetlerine ulaﬂm›ﬂt›r. Tour
paketleri, yüksek ekipman ve uygun
fiyat taleplerini karﬂ›layarak müﬂteriler
taraf›ndan ilgiyle karﬂ›lanm›ﬂ, Exclusive
ise yüksek konfor ve güvenlik arayan
Passat müﬂterileri için çok cazip bir
seçenek olarak model yelpazesine
eklenmiﬂtir.

Volkswagen Binek
Araç, geniﬂ ve farkl›
tüketici beklentilerini
karﬂ›lamaya yönelik
modelleri, geniﬂ bir
motor ve donan›m
seçenek yelpazesinde
kullan›c›larla
buluﬂturmay›
hedeflemektedir.
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Volkswagen Binek Araç

Sat›ﬂ sonras› alan›nda
Volkswagen Binek
Araç’›n hedefi,
hizmet kalitesi ve
müﬂteri memnuniyeti
konusunda bir numara
olmakt›r.

Pazarlama aktivitelerimiz: Yeni bir
segment yaratmak
2007 y›l› içinde gerçekleﬂtirilen en
önemli pazarlama faaliyetlerinden biri
Passat Variant modelimize yönelik
olarak gerçekleﬂtirilen iletiﬂim
çal›ﬂmalar›d›r. Segmentinin aç›k ara
lideri olan Passat modelimizin rakipsiz
ürün özelliklerini farkl› bir formatta
tüketicilerle buluﬂturan Passat Variant
ile pazarda bir ilke imza atmak,
segment yaratmak amac›yla çok yo¤un
bir iletiﬂim plan› yürütülmüﬂtür. Passat
Variant modelimiz d›ﬂ›nda Yeni
Touareg, Yeni Touran modelleri ile ilgili
olarak bas›n “test drive” aktiviteleri
düzenlenerek modellerimizin tan›t›m›
yap›lm›ﬂt›r. EOS modelimiz Hürriyet
gazetesi Oto Yaﬂam ekinin düzenledi¤i
y›l›n otomobili “Otobil” yar›ﬂmas›nda
Coupe Cabrio kategorisinde s›n›f›n›n
en be¤enilen otomobili seçilmiﬂtir.
Müﬂteri dostu showroomlar
Volkswagen Yetkili Sat›c›
showroomlar›n›n, markan›n yüzü
oldu¤u gerçe¤inden yola ç›k›larak,
mekanlar›n canland›r›lmas› ve “müﬂteri
dostu” hale getirilmeleri için yo¤un
çal›ﬂmalar ve projeler
gerçekleﬂtirilmiﬂtir.

Her modelin kendine özgü niteliklerine
göre tasarlanan totemler,
showroomlarda sergilenen
araçlar›m›z›n yanlar›na yerleﬂtirilmiﬂ ve
müﬂterilerimiz taraf›ndan büyük ilgiyle
karﬂ›lanm›ﬂt›r. Yine, modellerimizin fark
yaratan, ayr›ﬂt›r›c› özelliklerini müﬂteriye
daha kolay anlatabilmek ve ilgilerini
do¤ru yönlendirebilmek ad›na araç
içlerine görsellik yan› a¤›r basan ürün
kartlar› yerleﬂtirilmiﬂ ve çok baﬂar›l›
sonuçlar elde edilmiﬂtir.
Volkswagen Binek sat›ﬂ sonras› yükselen de¤er
Beklentilerin üzerinde yarat›c› hizmet
felsefesi paralelinde, 2.800 servis
çal›ﬂan›, 167.000 m2 kapal› servis alan›
ile günde yaklaﬂ›k 1.100 müﬂterimize
hizmet verilen 2007 y›l›, Volkswagen
Binek sat›ﬂ sonras› için çok baﬂar›l›
sonuçlar›n al›nd›¤› bir y›l olmuﬂtur.
2007 y›l›nda 320.000 civar›nda
Volkswagen Binek müﬂterisi yetkili
servislerde hizmet alm›ﬂt›r. Bu sonuçla,
2006 y›l›na göre servis giriﬂlerinde
%3,5'lik bir art›ﬂ sa¤lanm›ﬂt›r. Yine ayn›
dönemde yetkili servislerimizin parça
cirosu %21, iﬂçilik cirosu
%22 art›ﬂ göstermiﬂtir.
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Sat›ﬂ sonras› alan›nda Do¤uﬂ
Otomotiv'in hedefi, hizmet kalitesi
ve müﬂteri memnuniyeti konusunda
1 numara olmakt›r.
Bu hedefe yönelik at›lan ad›mlar ve
uygulanan projeler sonucunda müﬂteri
memnuniyeti konusunda çok önemli
kazan›mlar elde edilmiﬂ; Türkiye, bu
alanda dünya çap›ndaki bir projede
VW AG taraf›ndan pilot ülke seçilmiﬂtir.
VW AG SSH Baﬂkan› Sn. D. Hildebrandt
taraf›ndan kaliteli hizmet konusunda
belirlenen 3 y›ll›k hedeflere, 2. y›l
tamamlanmadan ulaﬂan ve hedefleri
aﬂan dünyadaki ilk ve halen tek ülke
Türkiye olmuﬂtur.
VW yurt içinde de, Türkiye Kalite
Derne¤i (KALDER) ile KA Araﬂt›rma
ﬁirketi taraf›ndan 81 ilde rastgele
seçilen 18.000 kiﬂi ile yap›lan ve her
sektördeki lider firmalar› belirleyen
Türkiye Müﬂteri Memnuniyeti Endeksi
(TMME) çal›ﬂmas›nda, müﬂteri
memnuniyeti, müﬂteri ba¤l›l›¤›, müﬂteri
beklentileri, alg›lanan kalite ve de¤er
gibi konularda 2006 y›l›nda elde etti¤i
baﬂar›y› perçinleyerek 2007'de de
birinci olmuﬂ; son 2 y›l üst üste,
müﬂterisini en çok memnun eden
marka seçilmiﬂtir.
Ba¤›ms›z bir kuruluﬂ olarak müﬂteri
memnuniyeti araﬂt›rmalar› yapan
KALDER'in bu de¤erlendirmesi
Volkswagen Binek Araç'›n müﬂteri
memnuniyeti konusundaki kararl›l›¤›n›
bir kez daha kan›tlam›ﬂt›r.

Gelecek yine parlak olacak
2008 y›l›nda Yeni Golf, Tiguan,
Passat CC, ve Scirocco model
lansmanlar› planlanmaktad›r. Golf
modeli yeni kasas›yla müﬂterilerin
be¤enisine sunulurken, Tiguan küçük
SUV s›n›f›nda, Passat CC orta-üst
sedan s›n›f›nda, Scirocco ise kompakt
s›n›fta yer alacak yeni modellerdir.
Öte yandan ana misyon çerçevesinde
belirtilen stratejik hedeflere paralel
olarak, 2008 y›l› için pazar pay›n› yukar›
do¤ru taﬂ›mak, yeni model lansmanlar›n›

ve iletiﬂim çal›ﬂmalar›n› baﬂar›yla
gerçekleﬂtirmek, bununla birlikte sat›ﬂ
ve sat›ﬂ sonras› alanlarda müﬂteri
memnuniyeti endekslerini yükseltmek
Do¤uﬂ Otomotiv'in öncelikli hedefleri
aras›ndad›r.
Volkswagen Binek Araç, 2008 y›l›nda
da baﬂar›lar›na devam ederek,
performans grafi¤ini daha yukar›lara
taﬂ›maya kararl›d›r.
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%11,9
VW Ticari Araç
pazardaki
üçüncü marka
konumundad›r.

38
6

Do¤uﬂ Otomotiv Faaliyet Raporu 2007

Volkswagen Ticari Araç modelleri
segmentlerinde yenilik, yarat›c›l›k, kalite, üstün
teknolojik donan›m ve güvenlik unsurlar›n›
pazarda ilk sunan modeller olmuﬂtur.
Kerem Galip Güven
Volkswagen Ticari Araç Marka Genel Müdürü
“Volkswagen Ticari Araç, 2007 y›l›nda Crafter Volt ile birlikte tüm ürün gam›n›
yenilemiﬂ, toplam pazardaki üçüncülü¤ünü ve ithal ticari araç sat›ﬂlar›ndaki
liderli¤ini pekiﬂtirerek sürdürmüﬂtür.”

Son dört senedir toplam ticari
araç pazar›nda üçüncü
marka olan Volkswagen
Ticari Araç, ithal ticari araç
sat›ﬂlar›nda 2007 y›l›nda da
liderli¤i yakalam›ﬂt›r. ‹ki y›l üst
üste Avrupa Volkswagen
Ticari Araç ihraç pazar lideri
olan Türkiye, 2007 y›l›nda
pazar›n dalgalanmas›na
ra¤men lider pazarlar
içindeki konumunu
korumuﬂtur.

Volkswagen Ticari Araç, 1994 y›l›ndan
bu yana Do¤uﬂ Otomotiv bünyesinde
faaliyet göstermektedir. Volkswagen
Ticari Araç marka ﬂemsiyesi alt›nda
Caddy, Transporter, Caravelle ve
Crafter Volt modellerinin 500'ün
üzerinde versiyonu yer almaktad›r.
Volkswagen Ticari Araç modelleri
segmentlerinde yenilik, yarat›c›l›k,
kalite, üstün teknoloji ve güvenlik
unsurlar›n› pazarda ilk sunan
modellerdir. ESP, ABS, ASR, EBC,
EDL, hava yast›¤›, klima gibi
donan›mlara sahip Volkswagen Ticari
Araç modelleri s›n›flar›nda standartlar›n
belirleyicisi olmuﬂtur.
Türkiye hafif ticari araç pazar›nda
teknoloji, konfor ve güvenlik
donan›mlar› bak›m›ndan birçok ilki
sunman›n yan› s›ra her sektörün ve her
müﬂterinin de¤iﬂik ihtiyaç ve
beklentilerini karﬂ›lamaya yönelik
ürünlere sahip bir marka olan
Volkswagen Ticari Araç, pazardaki
yerini korumaya devam edecektir.

2007 y›l›nda...
2007 y›l›nda Türkiye'de ticari araç
toplam pazar› %6,1 oran›nda
daralm›ﬂt›r. 2006 y›l›nda 248.159 adet
olarak gerçekleﬂen toplam sat›ﬂ, 2007
y›l›nda 232.971 adet olmuﬂtur.
Volkswagen Ticari Araç'›n 2006 y›l›nda
%12,9 olan pazar pay› 2007 y›l›nda
%11,9 seviyesinde gerçekleﬂmiﬂtir.
VW Ticari Araç pazardaki üçüncü
marka konumunu korumuﬂtur.
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Modellerimizin performanslar›
• Volkswagen Ticari Araç, A segmenti
olarak tan›mlanan küçük ticari
araçlarda Caddy modeliyle pazardaki
güçlü konumunu korumaktad›r.
Caddy'nin 2006 y›l›nda %12,8 olan
pazar pay› 2007 y›l›nda %12,0 olarak
gerçekleﬂmiﬂtir. Volkswagen Ticari
Araç'›n sat›ﬂlar›n›n %48'ini Caddy
oluﬂturmaktad›r.
• Orta boy ticari araçlar›n oluﬂturdu¤u
B segmentinde de, Volkswagen Ticari
Araç mükemmel bir performans
göstermiﬂ ve pazar pay›n› %24,7'den
%27,3'e yükseltmiﬂtir. Optimum fiyatfayda dengesi ve rakiplerin sunamad›¤›
standart ürün özellikleri (ESP, 174PS,
otomatik vites, 4motion vb.) elde edilen
bu art›ﬂta önemli rol oynam›ﬂt›r.
• C-D segmentini oluﬂturan büyük ticari
araçlarda Crafter Volt'un pazar pay›
2006 y›l›nda %7,4 olarak
gerçekleﬂmiﬂtir. Volt'un yeni nesli
Crafter Volt lansman›n›n Mart ay›nda
yap›lmas›na ve segmentteki yo¤un
rekabete ra¤men 2007 y›l›nda bu
segmentte %5,6 pazar pay›na
ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Y›l›n son aylar›nda Crafter
Volt'un ayl›k pazar pay› %8 seviyesine
ulaﬂm›ﬂt›r.

Volkswagen Ticari Araç, 2007 y›l› Mart
ay›nda Yeni Crafter Volt modelinin
lansman›n› gerçekleﬂtirmiﬂtir. Crafter
Volt her müﬂteri ihtiyac›na uygun
de¤iﬂik motor seçenekleri ve farkl›
sektörlerin ihtiyaçlar›na uygun farkl›
taﬂ›ma ve oturma kapasitesine sahip
geniﬂ ürün gam› ile pazardaki yerini
alm›ﬂt›r. Volkswagen Ticari Araç, Yeni
Crafter Volt için Türkiye pazar›na özel
olarak geliﬂtirdi¤i üst yap› çal›ﬂmalar›yla
çok say›da farkl› ürün ve donan›m
seçene¤i ile tüketicilere kendi
ihtiyaçlar›na göre araçlar›n›
kiﬂiselleﬂtirme imkan›n› sunmaktad›r.
Crafter Volt ile Avrupa güvenlik
standartlar›na uygun olarak “Crash
Test”lerden geçmiﬂ üst yap›
mühendislik hizmetleri, segmentte yeni
bir standart olarak pazara sunulmuﬂtur.
Marka iletiﬂimi: Baﬂar›ya giden yolda
önemli bir araç
Marka iletiﬂimi çal›ﬂmalar›nda
gerçekleﬂtirilen sürekli kitlesel iletiﬂim,
Volkswagen Ticari Araç'›n pazarlama
stratejisinde önemli bir yer teﬂkil
etmektedir.
Volkswagen AG taraf›ndan yap›lan
Marka ‹maj› Araﬂt›rmas›'nda
Volkswagen Ticari Araç Türkiye'de en
çok sahip olunmak istenen hafif ticari
araç markas› seçilmiﬂtir.
Taktiksel ürün iletiﬂimiyle senkronize
edilmiﬂ sektörel iletiﬂim uygulayan
Volkswagen Ticari Araç, hedef kitlesine
en etkili ﬂekilde eriﬂmiﬂ; ulusal
mecralar›n yan› s›ra yerel mecralar ve
aç›k hava da kullanarak hem ürün hem
de kurumsal kimlik iletiﬂimini kapsaml›
bir ﬂekilde uygulam›ﬂt›r.
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Etkinlik yönetimi faaliyetlerimiz
Etkinlik yönetimi faaliyetleri
kapsam›nda, Volkswagen Ticari Araç'›n
birebir iletiﬂim stratejisinin en önemli
çal›ﬂmalar›n› roadshowlar, ulusal ve
sektörel fuarlar oluﬂturmuﬂtur.
Bu kapsamda,
• Anadolu'da yetkili sat›c›lar›n
bulunmad›¤› bölgeler hedeflenmiﬂ,
yerel etkinliklerde Volkswagen Ticari
Araç tan›t›m›, özel olarak tasarlanm›ﬂ
ve üretilmiﬂ gezici Transporter ve
Crafter Pikap araçlar ile
gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Yedi bölgede ve
144 noktada gerçekleﬂtirilen tan›t›m
çal›ﬂmalar›nda 10.000'e yak›n kiﬂi ile
birebir görüﬂme imkan› bulunmuﬂtur.
• 2007 y›l›nda Volkswagen Ticari Araç
7 fuara kat›lm›ﬂ; 4.200 müﬂteri ile birebir
görüﬂme gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Ulusal
fuarlar›n yan› s›ra, deneyimsel ve direkt
pazarlama faaliyetleri için en uygun
ortamlardan birini oluﬂturan sektörel
fuarlar da (tekstil, g›da, turizm, otomotiv
vb.) Volkswagen Ticari Araç markas›
için önemli iletiﬂim kanallar› aras›nda
yer almaya devam etmiﬂtir.
• Anahtar sektörler ile birebir iletiﬂimin
kuvvetlendirilmesi amac›yla sponsorluk
faaliyetleri gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bu
sponsorluk faaliyetleri aras›nda
TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acenteleri
Birli¤i) baﬂta olmak üzere sektörel
kuruluﬂlarla gerçekleﬂtirilen iﬂbirlikleri
en önemli sponsorluk alanlar›n›
oluﬂturmaktad›r. TÜRSAB sponsorlu¤u
çerçevesinde 7 ilde 2.019 turizm
sektörü temsilcisi ile bir araya
gelinirken, di¤er sponsorluklar
kapsam›nda gerçekleﬂtirilen toplant›lar
ile toplam 5.000'in üzerinde KOB‹
patronu ve sektörel temsilci ile birebir
iletiﬂim kurulmuﬂtur.

• Ramazan ay› süresince, yetkili
sat›c›larda gerçekleﬂtirilen müﬂterilere
yönelik birebir etkinlikler çerçevesinde
sekiz ilde Deniz Gökçe, Tayfun
Talipo¤lu ve ‹lber Ortayl›'n›n kat›l›m›yla
Volkswagen Ramazan Sohbetleri ad›
alt›nda iftar yemekleri ve toplant›lar
düzenlenmiﬂtir. Bu faaliyet kapsam›nda
Volkswagen Ticari Araç toplam 1.800
kiﬂiye ulaﬂma imkan› bulmuﬂtur.
Volkswagen Ticari Araç bas›nla
iliﬂkilere de özel önem vermektedir.
2007 y›l›nda Yeni Crafter Volt için ﬁubat
ay›nda sektörel ve ulusal bas›na iki
ayr› lansman gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bunun
d›ﬂ›nda 2006 y›l› sonuçlar›n›n
de¤erlendirildi¤i bas›n toplant›s› Ocak
ay› baﬂ›nda gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Hafif
Ticari Araç markalar› içinde haber
etkinli¤i de¤erlendirmesinde ilk üç
marka aras›nda yer alan Volkswagen
Ticari Araç, bas›nla sürekli iletiﬂimine
devam edecektir. 2007 y›l›nda
gerçekleﬂtirilen bas›n toplant›lar›n›n
yan› s›ra düzenli bas›n bülteni
gönderimi ile bilgi ak›ﬂ› sa¤lanm›ﬂt›r.
Volkswagen Ticari Araç tüm Do¤uﬂ
Otomotiv yetkili sat›c›lar› için yap›lan
Yetkili Sat›c› Memnuniyeti
araﬂt›rmas›nda tüm Do¤uﬂ Grubu
markalar› aras›nda pazarlama
faaliyetlerinden duyulan memnuniyet
düzeyinde en yüksek ortalamay› elde
etmiﬂtir.
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Pazarlama Gücü Projesi
Volkswagen Ticari Araç taraf›ndan
yarat›lan ve geliﬂtirilen sat›ﬂ ve
pazarlama stratejisi Pazarlama Gücü
Projesi (Marketing Force)
çerçevesinde, Transporter müﬂterilere
birebir tan›t›lm›ﬂ, do¤ru ve güncel
müﬂteri bilgileri toplanm›ﬂ, araç ile
birlikte Do¤uﬂ Otomotiv Grubu
bünyesinde müﬂteriye sunulan di¤er
ürünlerin (finans, sigorta vb.) çapraz
sat›ﬂ› da gerçekleﬂtirilerek bütünsel
otomotiv de¤er zinciri tamamlanm›ﬂt›r.
Pazarlama Gücü ekibi, 2007 y›l›nda
32.000 kiﬂiye ulaﬂm›ﬂ ve 1.750 adet
Volkswagen Transporter sat›ﬂ›
gerçekleﬂtirmiﬂtir.

Sat›c›lar›m›zla daha etkin iletiﬂim için
Volkswagen Ticari Araç, yetkili sat›c›
teﬂkilat›n›n kullan›m›na yönelik olarak
hizmete açt›¤› intranet sitesi
(http://vwticariarac.vw.com.tr) ile
iletiﬂim ve iﬂbirli¤ini daha da art›rmay›
hedeflemiﬂtir. Volkswagen Ticari Araç
intraneti;
• Etkinlik, verimlilik ve ekonomiklik
konular›nda önemli üstünlükler
sa¤layarak,
• Yetkili sat›c› teﬂkilat› ile Volkswagen
Ticari Araç aras›nda h›zl› ve güvenilir
iletiﬂim kurarak,
• Teﬂkilat içinde etkin ve anlaml› bir
iﬂbirli¤ine imkan vererek
karﬂ›l›kl› bilgi al›ﬂveriﬂine olanak
sa¤layan etkin bir iletiﬂim platformu
olarak tasarlanm›ﬂ ve yap›land›r›lm›ﬂt›r.
Volkswagen Ticari Araç sitesinde sat›ﬂ
ve pazarlama raporlar›, duyurular, ekip
iletiﬂim bilgileri, haberler ve forum
bölümünün yan› s›ra döviz kurlar›,
günlük haberler, arama motoru, hava
durumu gibi günlük hayatta ihtiyaç
duyulabilecek bölümlere de yer
verilmiﬂtir.

E¤itim çal›ﬂmalar› baﬂar›m›zda önem
taﬂ›yor
E¤itimin sürdürülebilir baﬂar›da önem
taﬂ›d›¤›na inanan Volkswagen Ticari
Araç, 2007 y›l›nda sat›ﬂ teﬂkilat›na
1.400 e¤itim-adam-gün, toplam 6
modül ürün e¤itimi vermiﬂtir.
256 saat modüler e¤itim alarak diploma
aﬂamas›na gelen 44 Volkswagen Sat›ﬂ
Temsilcisi 2007 y›l›nda “VW
Uluslararas› Sat›ﬂ Diplomas›” ile
ödüllendirilmiﬂtir. Volkswagen
Uluslararas› Sat›ﬂ E¤itimi'ni dünyada
ilk kez uygulayan Do¤uﬂ Otomotiv,
bu sayede sat›ﬂ ekibinin tümünü
sertifikaland›ran ilk Volkswagen
distribütörü unvan›n› da alm›ﬂt›r.
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Volkswagen Ticari
Araç, 2008 y›l›nda tüm
model gam›n›
yenilemiﬂ olarak
müﬂterilerinin karﬂ›s›na
ç›karak, pazardaki
güçlü konumunu
geliﬂtirmeye devam
edecektir.

2008 hedeflerimiz bizi daha da ileriye
taﬂ›yacakt›r
Türkiye hafif ticari araç toplam sat›ﬂ
adedinin 235.000 seviyesinin üzerine
ulaﬂaca¤› beklenen 2008 y›l›nda,
Volkswagen Ticari Araç pazar pay›n›
%12 olarak hedeflemektedir.
Volkswagen Ticari Araç, 2008 y›l›nda
her segment için özel stratejiler
belirlemiﬂ ve hafif ticari araç
pazar›ndaki rekabet gücünü yeni araç
lansmanlar› üzerinde kurgulam›ﬂt›r. A
segmentinde müﬂteriler taraf›ndan
kabul görmüﬂ bulunan Caddy'nin
pazardaki konumunu daha da
sa¤lamlaﬂt›ran ve hedef kitlesini
geniﬂleten stratejiler izlenecektir.
2008'in ilk yar›s›nda, Avrupa Pazar›'nda
büyük ilgi gören ve görsel özellikleri
ile dikkat çeken Caddy Life ile mevcut
Caddy'nin taﬂ›ma hacmi 1 m3 art›r›lm›ﬂ
uzun ﬂasili versiyonu Caddy Maxi,
pazara sunulacakt›r. Caddy, Maxi
modeli ile Transporter segmentiyle
aras›ndaki taﬂ›ma kapasitesi kaynakl›
boﬂlu¤u doldurup bu ara segmentte
de söz sahibi olacakt›r. Böylece
Volkswagen Ticari Araç, A segmentinin
yaklaﬂ›k %15'ini oluﬂturan Panel Van
pazar›na olan sat›ﬂ konsantrasyonunu
art›racak ve bu segmentte önemli bir
yere sahip kargo ﬂirketlerine ve di¤er
filolara özel ürün ve fiyatlama
çal›ﬂmalar›n› yo¤unlaﬂt›racakt›r.

Yüksek pazar pay›yla B segmentinin
en güçlü oyuncular›ndan olan
Transporter'›n 2008 y›l›nda da yüksek
ürün kalitesi, standart sunulan güvenlik
ekipmanlar›, düﬂük yak›t tüketimi,
yüksek fiyat-fayda oran› gibi üstün
rekabet avantajlar› vurgulanarak
müﬂterinin gözündeki 'en iyi' imaj›
korunacakt›r. 2008 y›l›n›n 2. yar›s›nda
sportif karakterli, kombi araçlarda
sunulacak yeni bir donan›m paketiyle
araç farkl›laﬂt›r›lacakt›r.
Pazarda kendi s›n›f›n› yaratm›ﬂ bulunan
Caravelle, VIP ve üstyap› çözümleri
arayan müﬂterilere hitap etmeye
devam edecektir. Bunun haricinde
174PS motor seçene¤i, 4motion
özelli¤i, tiptronik vitesi vb. özelliklerin
iletiﬂimiyle rakiplerden farkl›laﬂma
stratejisi sürdürülecektir.
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Crafter'da farkl› sektörlerin ihtiyaçlar›n›
karﬂ›lamak ve sektöre uygun ekipman
ve aksesuar seçeneklerinde rekabetten
farkl›laﬂmak amac›yla üstyap›
uygulamalar›nda izlenen 'mass
customization' stratejisine devam
edilecektir. Halihaz›rdaki üstyap›
çözümlerinin yan› s›ra pazardaki
güncel müﬂteri talepleri do¤rultusunda
yeni ürünler ve aksesuarlar
geliﬂtirilecektir.
Yenilenen model gam› geliﬂmemizi
tetikleyecektir
Volkswagen Ticari Araç, 2008 y›l›nda
tüm model gam›n› yenilemiﬂ olarak
müﬂterilerinin karﬂ›s›na ç›kacak; zengin
versiyon ve donan›m seçenekleri ile
pazardaki güçlü konumunu
geliﬂtirmeye ve yeni y›lda da
rakiplerinin sunamad›¤› özellikleri
sa¤lamaya devam edecektir.
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5.898
Audi’nin toptan
sat›ﬂ rakam› 2007
y›l›nda %19
oran›nda art›ﬂ
göstermiﬂtir.
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Audi markas› 2007 y›l›nda Türkiye'deki
en yüksek perakende ve toptan sat›ﬂ›na ulaﬂm›ﬂ
ve en yüksek kalite ölçümleme de¤erlerini
elde etmiﬂtir.
Giovanni Gino Bottaro
Audi, Bentley, Lamborghini Marka Genel Müdürü
“2007 senesinde tüm Do¤uﬂ Otomotiv ekibi ve Yetkili Sat›c›lar› olarak do¤ru
hedeflere yönelmiﬂ olman›n ve ölçümlenebilen tüm performans verilerinde rekor
de¤erlere ulaﬂm›ﬂ olman›n gururunu yaﬂad›k. Bu yolun devam›n› 2008 senesinde
de beraber yürüyebilmek dile¤iyle...”

Dünyan›n en prestijli
markalar› aras›nda yer alan
Audi'nin iç içe geçmiﬂ dört
halkas›, markan›n kurucular›
olan Horch, Audi, DKW ve
Wanderer ﬂirketlerini temsil
etmektedir. 1889 y›l›nda
kurulan Horch, Almanya'n›n
en eski otomobil
üreticilerinden biridir.
Bugünkü Audi'ye ad›n› veren
ﬂirket ise, 1909 y›l›nda kendi
ﬂirketinden ayr›lan August
Horch taraf›ndan
yap›land›r›lm›ﬂt›r. Audi güçlü
tarihi, motor sporlar›ndaki
baﬂar›lar› ve ileri teknolojisi
ile lider bir markad›r.

Zirvelerin y›l›
Do¤uﬂ Otomotiv taraf›ndan Türkiye'ye
ithalat›na 1994 y›l›nda baﬂlanan Audi,
2007 y›l›nda bir çok baﬂar›ya imza
atm›ﬂt›r: Geçti¤imiz y›l Audi markas›
Türkiye'de bugüne kadarki en yüksek
perakende ve toptan sat›ﬂ›na ulaﬂ›rken,
en yüksek kalite ölçümleme de¤erlerini
de elde etmiﬂtir. Sat›ﬂ teﬂkilat›
anlam›nda kendi tarihinin en büyük
rakamlar›na ulaﬂan markam›z, en
düﬂük personel sirkülasyon oran›yla
da mükemmel bir performans
sergilemiﬂtir.

2007 y›l›nda premium segment
büyümüﬂtür
2007 y›l›n›n iki dönemli sektörel
konjonktüründe, premium otomobil
segmenti büyüme göstermiﬂtir.
Ekonomide yaﬂanan dalgalanmaya
paralel olarak ithal otomobillerin pazar
pay›nda azalma yaﬂan›rken, premium
segment sat›ﬂlar› bu durumun aksine
art›ﬂ göstermiﬂtir. 2006 y›l›nda toplam
büyüklü¤ü 17.096 adet olan premium
segment, 2007 y›l›nda 21.233 adetlik
sat›ﬂa ulaﬂm›ﬂt›r. Bu sonuca paralel
olarak premium segmentin otomobil
piyasas›ndaki pazar pay› da artm›ﬂ ve
%4,5'ten %6'ya yükselmiﬂtir.
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Audi toptan sat›ﬂlarda %19'luk
büyüme kaydetmiﬂtir
Audi Türkiye'de 2006 y›l›nda toplam
4.956 adet toptan otomobil sat›ﬂ›
gerçekleﬂtirirken, 2007'de toptan sat›ﬂ
rakam› %19 oran›nda art›ﬂ göstererek
5.898'e ulaﬂm›ﬂt›r. Üstün teknolojisi,
yenilikçi ve sportif dizayn› ile öne ç›kan
Audi markas›n›n baﬂar›l› sat›ﬂ
performans›n›n arkas›nda yatan
faktörlerden biri de hiç ﬂüphesiz
markan›n ve modellerin yetkili sat›c›larla
sinerji içinde sürdürülen pazarlama,
sat›ﬂ ve sat›ﬂ sonras›ndaki müﬂteri
odakl› faaliyetleridir.
Modellerimizin performanslar›
Model baz›nda 2006 ile 2007 toptan
sat›ﬂ adetleri karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, 2007
y›l›nda model ömrünü tamamlayan
Audi A4 modeli 1.878 adet sat›lm›ﬂ ve
geçen seneye oranla %66,4 büyüme
elde edilmiﬂtir. A6 modelinden ise
1.165 adet sat›larak %24 büyüme
gerçekleﬂti¤i görülmektedir.
2006'da SUV segmentine baﬂar›l› bir
giriﬂ yapan Audi Q7'nin 2007 toptan
sat›ﬂ adedi 512 olarak gerçekleﬂmiﬂtir;
bu sat›ﬂ adedi sonucunda, geçen
seneye oranla %53 art›ﬂ görülmektedir.

2006 y›l›nda 36 adet olan TT
sat›ﬂlar›nda ise 2007 y›l›nda de¤iﬂen
kasa ile birlikte büyük bir art›ﬂ yaﬂanm›ﬂ
ve toptan sat›ﬂ adedi %300 artarak
144'e ulaﬂm›ﬂt›r.
2007'de 2.115 adet A3 ve 57 adet A8
sat›ﬂ adedi gerçekleﬂmiﬂtir.
Audi'nin artan performans›nda yeni
ürünler de rol oynam›ﬂt›r
2007 y›l›nda Audi'nin ürün yelpazesine
yeni eklenen TT Roadster, A5 Coupe,
makyajlanan A8 eklenmesi, Audi'nin
premium segmentteki gücüne güç
katm›ﬂt›r.
En çok tercih edilen markalar›n
baﬂ›nda
Audi, geçmiﬂte oldu¤u gibi bugün de
dünyada ve Türkiye'de baﬂar›l› bir sat›ﬂ
performans› kaydeden markalar›n
baﬂ›nda gelmektedir.
Do¤uﬂ Otomotiv çat›s› alt›nda kusursuz
müﬂteri memnuniyeti ilkesi
benimsenerek, sat›ﬂ, pazarlama ve
sat›ﬂ sonras› hizmetler alanlar›nda her
y›l daha da baﬂar›l› sonuçlar
al›nmaktad›r. 16 yetkili sat›c›s› ve 1 niﬂ
araç showroomu; 29 yetkili servisi ile
Türk otomobilseverler ile buluﬂan Audi,
sat›ﬂ sonras› hizmet alan›nda da
ayr›cal›kl› hizmetler sunmaktad›r. %11,3
olan servis iﬂ tekrar oran› ile 82 olarak
ölçümlenen servis müﬂteri memnuniyet
indeksi, Audi'nin sat›ﬂ sonras›nda
ulaﬂt›¤› yüksek kalite seviyesinin
kan›tlar›d›r. Tüm bu sonuçlar, Audi'yi
son 13 y›l içinde Türkiye'de premium
segmentte en çok tercih edilen
markalardan birisi haline getirmiﬂtir.
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Audi

Audi'nin 11 y›l aradan sonra yeniden
tasarlad›¤› coupe arac› Audi A5'in
Türkiye tan›t›m› ve test sürüﬂ aktivitesi,
10-11 Kas›m tarihlerinde Kemer
Golf & Country Club'de düzenlenmiﬂtir.
Ayr›ca Kas›m ay› boyunca Audi Yetkili
Sat›c›lar› arac›l›¤›yla tüm Türkiye
çap›nda da A5 tan›t›m ve test sürüﬂ
aktiviteleri gerçekleﬂtirilmiﬂtir.

Pazarlama ve lansman faaliyetlerimiz
Audi Driving Experience May›s ay›nda
Hezarfen Havaalan›’nda
düzenlenmiﬂtir. Davet edilen
müﬂterilere ve rakip model kullan›c›lara
Alman pilotlar taraf›ndan sürüﬂ
teknikleri üzerine e¤itim verilmiﬂtir.
2007 y›l›nda, yurt d›ﬂ› lansmanlar›
gerçekleﬂtirilen Audi R8, A5/S5, A4 ve
A3 Cabrio modellerinin Türkiye tan›t›m›
bas›n arac›l›¤› ile yap›lm›ﬂt›r. Birçok
bas›n mensubu A¤ustos ay›nda
Barselona'da düzenlenen spor model
ürünlerin test aktivitesi Audi Sportcar
Experience'ta misafir edilmiﬂtir.
Birebir pazarlama faaliyetleri
kapsam›nda düzenli olarak
güncellenen web sitesi, yeni model
mikro siteleri, ayl›k e-bülten
gönderimleri, e-posta duyurular›, Audi
Magazin ve hoﬂgeldiniz paketi
gönderimleri ile mevcut müﬂterilerin
marka ba¤l›l›¤›n›n art›r›lmas›
hedeflenmiﬂtir.

Audi Perakende Sat›ﬂlar› ve Pazar Pay›
Premium Market Perakende Sat›ﬂ Adetleri

Y›llar Baz›nda Audi
Toptan Sat›ﬂlar› (Adet)

Audi Perakende Sat›ﬂ Adetleri

5.898

4.956

2007

2006

2007

% 29

6.118

%29

%29

4.928
2006

2005

2005

4.705

17.096

21.233

Audi’nin Premium Segment Pazar Pay› (%)

4.689

Audi, geçmiﬂte oldu¤u
gibi bugün de
dünyada ve Türkiye'de
baﬂar›l› bir sat›ﬂ
performans› kaydeden
markalar›n baﬂ›nda
gelmektedir.

16.032
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2008 y›l›nda ürün yelpazesi
geniﬂleyecektir
2008 y›l›nda Audi'nin ürün yelpazesi
geniﬂleyecektir.
A4 (B8), A3 Cabrio, RS6 Avant, Q5,
TTS gibi yeni modellerin lansmanlar›n›n
gerçekleﬂtirilece¤i y›l boyunca yeni
motor seçenekleri ile ürün alternatifleri
Türk otomobil kullan›c›lar›na
sunulacakt›r.
Audi'nin 2008 marka hedefi, sat›ﬂ ve
sat›ﬂ sonras› teﬂkilat›n›, pazarlama
aktivitelerini ve premium marka
konumland›rmas›n› güçlendirmektir.
Audi, 6.500 adedin üzerinde bir sat›ﬂ
hedefledi¤i 2008 y›l›nda, müﬂteri
memnuniyetini ve markan›n
segmentteki öncülü¤ünü daha da
ileriye taﬂ›maya odakl›d›r.
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218
2007 y›l›nda
218 adet Porsche
sat›ﬂ› gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
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Porsche markas› 2006 y›l›nda ulaﬂt›¤› 220 adetlik
sat›ﬂ seviyesini 2007'de de ayn› seviyede
korumuﬂ ve y›l› 218 adet ile tamamlam›ﬂt›r.

An›l Gürsoy
Porsche, SEAT Marka Genel Müdürü
“Türkiye'deki 1.000. Porsche otomobil yollarda!
1996 y›l›ndan beri Do¤uﬂ Grubu bünyesinde yer alan Porsche markas›, 2007
y›l›nda Türk otomobil pazar›nda 1.000. arac›n› satarak araç park›n› büyütmeye
ve yakalad›¤› istikrarl› sat›ﬂ grafi¤ini sürdürmeye devam etmiﬂtir.”

2007 y›l›nda binek otomobil pazar›
%3,21 daral›rken, dizel ve/veya düﬂük
hacimli motora sahip premium
modellerdeki art›ﬂ›n etkisiyle, premium
segmentte pazar pay› %5,85 oran›nda
artm›ﬂt›r.
Porsche spor otomobil ruhu ve
felsefesiyle bu vas›flara sahip araç
üretmemesine ra¤men, toplam
pazardaki pay›n› korumuﬂtur.
2007 Benzinli Premium
SUV Pazar› (Adet)
Cayenne
Mercedes-Benz (ML+G+GL)
BMW X5

5

12

18

15

126

2007 y›l›n›n ilk yar›s›nda
ülkemizde yaﬂanan 2 farkl›
seçim sürecinin yaratt›¤›
ekonomik ve siyasi
belirsizliklerden kaynaklanan
sat›ﬂlardaki yavaﬂlama,
seçim süreçlerinin sorunsuz
bir ﬂekilde tamamlanmas› ile
beraber, y›l›n ikinci yar›s›nda
yerini artan bir grafi¤e
b›rakm›ﬂt›r.

22

52

Range Rover
Volkswagen Touareg
Audi Q7
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Boxster modeli 2007 senesini 13 adet
sat›ﬂ ile geçen senenin 2 adet alt›nda
kapatm›ﬂt›r.

Modellerimizin performans›
103 adet Cayenne sat›ﬂ›n›n
gerçekleﬂti¤i 2006 y›l›na k›yasla,
sat›ﬂlar›m›z 2007 y›l›nda %22,3 artarak
126 adede ulaﬂm›ﬂt›r. Bu art›ﬂ Cayenne
modelinin makyajlanarak pazara
sürülmüﬂ olmas›ndan
kaynaklanmaktad›r.

Hem hitap etti¤i kitle, hem de fiyat
aç›s›ndan, Boxster ve 911 modelleri
aras›ndaki boﬂlu¤u kapatacak ﬂekilde
konumland›r›lan Cayman modelinin
sat›ﬂ adedi 24 olarak gerçekleﬂmiﬂtir.

2006 y›l›nda oldu¤u gibi yeni Cayenne,
2007 y›l›nda da en çok satan benzinli
premium SUV modeli olmay›
sürdürmüﬂtür. Y›l›n dördüncü çeyrek
dönemi sonunda sat›lan toplam 204
adet benzinli premium SUV'nin 126
adedini Cayenne oluﬂturmaktad›r.
Porsche AG'nin global olarak yeni
Cayenne modellerinin sat›ﬂ›na Mart
2007'den itibaren izin vermesinden
dolay› sat›ﬂlara 3 ay geç baﬂlanm›ﬂ;
buna ra¤men geçen seneden 23 adet
fazla Cayenne sahiplerine teslim
edilmiﬂtir.

2007 y›l›nda sat›ﬂ› gerçekleﬂtirilen 218
Porsche'nin 55 adedini Carrera modeli
oluﬂturmaktad›r. Toplam Carrera
sat›ﬂlar›n›n içinde Carrera 4S Coupe
15 adet ile birinci konumdad›r. 1996
y›l›ndan beri Carrera 911 Turbo sat›ﬂlar›
içinde ulaﬂ›lan en yüksek rakama 2007
y›l›nda 12 adet ile ulaﬂ›lm›ﬂt›r.
2008 y›l›nda 911 GT2 ve Cayenne GTS
modelleri ile ürün gam› geniﬂleyecektir.

Y›llar Baz›nda Sat›ﬂ Adetleri
Model K›r›l›m›

13

24

31
15

26
3

6

55

72

102

118

126

Boxter
Cayman
911 Carrera
Cayenne

2005

2006

2007
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Porsche

2007 y›l›nda 2 lansman
gerçekleﬂtirilmiﬂtir
Porsche, 2007 senesinde makyajl› yeni
Cayenne ve 911 Turbo Cabrio
lansmanlar›n› baﬂar›yla
gerçekleﬂtirmiﬂtir. Düzenlenen lansman
ve aktiviteler ile yeni modellerin
potansiyel müﬂterilerle do¤rudan
buluﬂturulmas› sa¤lanm›ﬂt›r.
Pazarlama faaliyetleri tüm h›z›yla
devam ediyor
Porsche markas›na ait tüm bilgiler, y›l
boyunca Porsche Türkiye web
sitesinde dönemsel olarak devreye
sokulan mikro web siteleriyle
merakl›lar›na sunulmuﬂtur.
2 ayda bir yay›nlanan Christophorus
Dergisi ve beraberinde gönderilen
Carrera Mail ile Porsche müﬂterilerinin
yeniliklerden ve aktivitelerden haberdar
olmalar› sa¤lanmaktad›r.

Türkiye'de ilk defa Formula 1 yar›ﬂlar›
öncesinde Porsche Mobil 1 Supercup
Yar›ﬂ› koﬂulmuﬂtur.
Ayr›ca Porsche AG'nin 1978 y›l›ndan
bu yana dünya genelinde tenise verdi¤i
deste¤i Türkiye'de devam ettirmeyi
hedefleyen Do¤uﬂ Otomotiv-Porsche,
26 A¤ustos - 09 Eylül tarihleri aras›nda
düzenlenen 15. Geleneksel Büyük
Kulüp Tenis Turnuvas›'n›n
sponsorlu¤unu üstlenmiﬂtir.
Hizmet a¤›m›z geniﬂliyor
Porsche 2006 y›l›nda aç›lan yeni
noktalar ile birlikte toplam beﬂ yetkili
sat›c› ve alt› yetkili servis noktas›ndan
oluﬂan bir hizmet a¤›na sahiptir.
2007 y›l›nda mevcut durumunu
koruyan Porsche, 2008 y›l›n›n
2. yar›s›ndan itibaren ‹sviçre Lozan'da
yeni bir sat›ﬂ ve servis merkezi kuracak
ﬂekilde önemli bir ad›m atm›ﬂt›r.

2007 y›l›nda ‹zmir ve Antalya Auto
Show fuarlar›na kat›l›nm›ﬂ, 911 Turbo
Cabrio lansman› Antalya Fuar›
esnas›nda yap›lm›ﬂt›r. Müﬂterileri ve
Porsche hayranlar› taraf›ndan büyük
ilgi gören Porsche stand›, fuar› 2 adet
sat›ﬂ ile tamamlam›ﬂt›r.

218
2007

2005

153

220

0,061
2007

Y›llar Baz›nda Porsche
Sat›ﬂ Adetleri

2006

0,059
2006

Y›llar Baz›nda
Pazar Pay› Geliﬂimi (%)

0,040

Porsche Cayenne
sat›ﬂlar› 2007 y›l›nda
%22,3 artarak
126 adede ulaﬂm›ﬂt›r.

2005
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Bas›n Porsche'nin at›l›mlar›n›
yak›ndan izliyor
Porsche'nin y›l boyunca
gerçekleﬂtirdi¤i pazarlama aktiviteleri
ve lansmanlar› bas›nda geniﬂ yer alm›ﬂ
ve Porsche, hedef kitlesine bas›n
yoluyla da ulaﬂm›ﬂt›r.
Seçkin konuklar›n kat›l›m› ile
güçlendirilen organizasyonlar bas›nda
fazlas›yla yank› bulmuﬂ, marka imaj›na
ve tan›n›rl›¤›na olumlu katk›lar
sa¤lam›ﬂt›r.
220 adetlik sat›ﬂ hedefi
Porsche 2008 y›l›ndaki toplam sat›ﬂ
say›s›n› 220 adet olarak
hedeflemektedir. Lüks segmentin
büyümeye devam edece¤i öngörüsü
Porsche'nin sat›ﬂ hedeflerini
desteklemektedir.
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19-3
2007 y›l›nda
19 adet Bentley,
3 adet Lamborghini
sat›ﬂ ve teslimat›
gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
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2007 y›l›nda hedeflerini gerçekleﬂtiren Bentley ve Lamborghini
markalar›n›n baﬂar›lar›ndaki en önemli faktör, Do¤uﬂ Otomotiv
sinerjisi ve deneyimi olmuﬂtur.

Giovanni Gino Bottaro
Audi, Bentley, Lamborghini Marka Genel Müdürü
“2007 y›l› Bentley ve Lamborghini için Türkiye otomotiv sektörüne giriﬂ y›l› olmuﬂ,
bu çerçevede iki markan›n da, marka yap›land›rma çal›ﬂmalar› baﬂar›yla
tamamlanm›ﬂt›r.”

Baﬂar›l› bir piyasa giriﬂi
Do¤uﬂ Otomotiv, Bentley
markas›n›n Türkiye'deki sat›ﬂ
ve servis operasyonlar›n›
yürütmeye 2 Kas›m 2006
tarihinde Bentley Motors ile
karﬂ›l›kl› imzalanan iyi niyet
mektubu ile aktif olarak
baﬂlam›ﬂt›r. Automobili
Lamborghini S.p.A. ise
27 Kas›m 2006 imzalanan
sözleﬂme ile Lamborghini
marka araçlar›n sat›ﬂ ve
servis operasyonlar›n›n
Türkiye'de yürütme hakk›n›
Do¤uﬂ Otomotiv'e vermiﬂtir.

Yap›lan bu anlaﬂmalar çerçevesinde
Bentley ve Lamborghini markalar›n›n
perakende, yedek-parça ve servis
operasyonlar› Do¤uﬂ Otomotiv Servis
ve Tic. A.ﬁ. çat›s› alt›nda
gerçekleﬂtirilmektedir.
Ayn› lokasyonda ayr›ﬂt›r›lm›ﬂ
pazarlama yaklaﬂ›m›
Bentley ve Lamborghini markalar› ayn›
lokasyonda ayr›ﬂt›r›lm›ﬂ bir pazarlama
yaklaﬂ›m› ile müﬂteriye sunulmaktad›r.
Bu kapsamda iki markan›n
birbirlerinden ayr›lm›ﬂ showroomlarda
sergilenmesi planlanm›ﬂ; Bentley
showroomu May›s 2007'de Ortaköy'de
hizmet vermeye baﬂlam›ﬂt›r.
Lamborghini showroom inﬂaat› ise
devam etmektedir.

Otomobil tarihinin en prestijli ve lüks
modelleri
Bentley Motors bir tren mühendisi olan
Walter Owen Bentley taraf›ndan 1919
y›l›nda kurulmuﬂtur. Marka,
günümüzde yoluna Volkswagen AG
çat›s› alt›nda devam etmektedir. ‹ngiliz
markas› Bentley, 1910'lu y›llar›n
baﬂ›ndan beri otomobil tarihinin en
prestijli ve lüks modellerini üretmesiyle
tan›nmaktad›r. Bentley'nin en önemli
marka de¤erlerinden biri olan yar›ﬂ
karakteri o günlerde kendini yo¤un
olarak göstermiﬂ ve Le Mans'ta
düzenlenen önemli yar›ﬂlar› birinci
olarak tamamlam›ﬂt›r.
Automobili Lamborghini 1963 y›l›nda
Ferruccio Lamborghini taraf›ndan
kurulmuﬂtur. Markan›n üretimi kuruldu¤u
günden bu yana ‹talya'n›n Bologna
ﬂehrinde gerçekleﬂtirilmektedir.
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Kuruluﬂunun yirminci y›l›nda ‹sviçre'li
iki yat›r›mc›ya sat›lan ﬂirket daha sonra
çeﬂitli nedenlerle el de¤iﬂtirmiﬂ;
Automobili Lamborghini 1980'de
Frans›z Mimran kardeﬂler, 1987 y›l›nda
Chrysler, 1994'te Endonezyal› Sedtco
Gruba ba¤l› Megatech ve 1995 y›l›nda
V'Power ile Malezyal› yat›r›m firmas›
Mycom taraf›ndan sat›n al›nm›ﬂt›r.
24 Temmuz 1998'de Audi AG,
Lamborghini'nin tüm hisselerini sat›n
alm›ﬂ ve markan›n yaﬂad›¤› belirsizli¤e
son vermiﬂtir. O tarihten itibaren
Lamborghini, güçlü ve teknolojik yeni
modelleri ile h›zl› bir yükseliﬂe
geçmiﬂtir.

‹lk y›lda elde edilen güçlü
performans
Do¤uﬂ Otomotiv çat›s› alt›na yeni
kat›lan Bentley ve Lamborghini
markalar› 2007 y›l›nda hedeflere
paralel, güçlü bir performans
göstermiﬂtir.
2007 y›l› Ocak-Aral›k döneminde 4
adedi GT, 3 adedi GTC, 12 adedi de
Flying Spur olmak üzere toplam 19
adet Bentley, 1 adedi Gallardo Spyder,
1 adedi Gallardo Superleggera ve 1
adedi de Murcielago LP 640 olmak
üzere 3 adet Lamborghini sat›ﬂ ve
teslimat› gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Üretim sürelerinin uzunlu¤u ve her iki
modelde de mevcut olan uzun sipariﬂ
s›ralar› araç teminini büyük ölçüde
s›n›rland›rmaktad›r.

2007 Y›l› Üst Lüks Segment
Pazar Paylar› (%)
Mercedes
Porsche
Ferrari
Maserati
Bentley
BMW
Lamborghini

2007 Y›l› Üst Lüks Segment
Sat›ﬂlar› (Adet)

29

3

3

1,3

1,4

19

8,3

28

12,2

12,7

53

23,6

93

40,6

Mercedes
Porsche
Ferrari
Maserati
Bentley
BMW
Lamborghini
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Bentley - Lamborghini

Do¤uﬂ Otomotiv çat›s›
alt›na yeni kat›lan
Bentley ve Lamborghini
markalar› 2007 y›l›nda
hedeflere paralel,
güçlü bir performans
göstermiﬂtir.

2007 y›l›nda üst lüks segment
büyümüﬂtür
Ocak-Aral›k döneminde Türkiye'de
toplam binek araç pazar›nda görülen
daralmaya ra¤men premium pazar
sat›ﬂlar› 2006 y›l›na göre %10 oran›nda
artm›ﬂt›r.

‹lk y›l›n kilit önemi
2007 y›l› Bentley markas›n›n Türkiye
otomotiv sektörüne giriﬂ y›l›
oldu¤undan pazarlama aç›s›ndan
büyük önem taﬂ›m›ﬂt›r. Y›la ait
çal›ﬂmalardan sat›rbaﬂlar› aﬂa¤›da
verilmiﬂtir.

Ekonomide yaﬂanan dalgalanma ithal
otomobil sat›ﬂlar›n› do¤rudan
etkileyerek pazar pay›n›n düﬂmesine
neden olurken, üst lüks segment
sat›ﬂlar› artarak 2006 y›l›ndaki 208
adetlik seviyesinden 2007 y›l› Aral›k
ay› sonunda 229 adede ç›km›ﬂt›r.
Bu sonuca paralel olarak üst lüks
segmentin otomobil sektöründeki
pazar pay› da artarak %0,06 olmuﬂtur.

• Ocak-May›s aral›¤›nda markan›n
iletiﬂimine a¤›rl›k verilmiﬂ, hedef kitleye
bas›n yolu ile ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Bu süre
zarf›nda otomotiv bas›n› test sürüﬂleri
için yurt d›ﬂ›na götürülmüﬂ, Bentley üst
yönetimi ile röportajlar gerçekleﬂtirilmiﬂ
ve sistemli bülten yay›nlar› ile tüm
pazarlama faaliyetleri desteklenmiﬂtir.
May›s ay›nda Bentley'nin marka
lansman› için Esma Sultan Yal›s›'nda,
bas›n lansman› için ise Les Ottomans
Otel'de görkemli etkinlikler
düzenlemiﬂtir.

Ocak-Aral›k 2007 itibariyle Bentley 19
adetlik sat›ﬂ rakam› ile Türkiye üst lüks
segment pazar› içinde %8,3,
Lamborghini ise 3 adetlik sat›ﬂ› ile
%1,3'lük paya sahip olmuﬂtur.
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2007 Y›l› Sat›ﬂ Adetleri
Ocak

ﬁubat

Mart

Nisan

May›s

Haz.

Tem.

A¤us.

Eylül

Ekim

Toplam

Kas›m

Aral›k

1

1

3

3

12

Bentley
Continental GT

1

2

Continental GTC
Continental Flying Spur

1

4

1
1

4

1

2

1

19
Lamborghini
Gallardo
Gallardo Spyder

1

1

Gallardo Superleggera
Murcielago LP 640

1
1

1
1

Murcielago LP 640 Roadster
3
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Bentley - Lamborghini

2007 y›l›nda üst lüks
segmentin otomobil
sektöründeki pazar
pay› %0,06 olmuﬂtur.

• Bas›n›n ve hedef kitlenin büyük keyif
ald›¤›, ﬂ›kl›k ve zerafetin ön planda
oldu¤u marka lansmanlar›n›n geri
dönüﬂ raporlar›ndaki yüksek baﬂar›
grafi¤i göze çarpmaktad›r.
• Türkiye'deki ilk y›llar›nda, her iki marka
bas›n raporlar›nda rakiplerine aç›k fark
ile üstünlük sa¤lamay› baﬂarm›ﬂt›r.
• Kurulum aﬂamas›ndaki markalar›n,
sat›ﬂ noktalar› marka kurumsal kimlik
formatlar›na göre en ﬂ›k ﬂekilde
düzenlenmiﬂ, yurt d›ﬂ› ofisleri taraf›ndan
takdir ve be¤eni ile karﬂ›lanm›ﬂt›r.
• Bentley ve Lamborghini internet
portallar› kurulurken, CRM çal›ﬂmalar›
kapsam›nda potansiyel müﬂteri datalar›
oluﬂturulmuﬂ ve bu gruba sat›ﬂ›
destekleyici gönderimler yap›lm›ﬂt›r.

Do¤uﬂ Otomotiv Faaliyet Raporu 2007

• 2007 y›l›n›n son çeyre¤inde Bentley
markas› global partneri Breitling ile
birlikte Türkiye'deki ilk aktivitesini
Ortaköy Showroom'da baﬂar› ile
gerçekleﬂtirmiﬂtir.
Pazarlama faaliyetlerinin 2008 y›l›nda
da devam etmesi planlan›rken, Bentley
potansiyel müﬂterileri için müﬂteri
sadakatine yönelik pazarlama
faaliyetlerine devam edecektir.
Lamborghini markas›n›n Türkiye
lansman› 2008 y›l› May›s ay›nda
gerçekleﬂtirilecektir.
Bentley ve Lamborghini 2008 y›l› için
s›ras›yla 25 ve 8 adet sat›ﬂ
öngörmektedir.

2008 Y›l› Sat›ﬂ ve Pazarlama Hedefleri
Ocak

ﬁubat

Mart

Nisan

May›s

Haz.

Tem.

A¤us.

Eylül

Ekim

Kas›m

Aral›k

1

1

1

Toplam

Bentley
Continental GT

1

Continental GT Speed

1

Continental GTC
Continental Flying Spur

1
1

1

2

1

2

1
1

1

4

2
1

1

1

2

2

3

Arnage R

16
-

Arnage RL

1

1

Arnage T

-

Azure

-

Brooklands

25

Lamborghini
Gallardo

1

1

1

Gallardo Spyder
Gallardo Superleggera
Murcielago LP 640
Murcielago LP 640 Roadster

1
1

1

4
1

1

2
1

1
8
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3.426
2007 y›l›nda
3.426 adetlik toptan
sat›ﬂ gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
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2007 y›l› sonunda SEAT toplam 3.426 adetlik toptan sat›ﬂ
gerçekleﬂtirerek; otomotiv pazar›ndan ald›¤› %0,95 pay ile
20. s›rada yer alm›ﬂt›r.

An›l Gürsoy
Porsche, SEAT Marka Genel Müdürü
“SEAT markas›, modellerinde ön plana ç›kard›¤› sportif ve dinamik çizgileri ile
otomobil severlerin artan oranda be¤enisini kazanmaya devam ediyor.”

SEAT markas› Do¤uﬂ
Otomotiv çat›s› alt›nda bir
marka yap›s›na kavuﬂtu
1997 y›l›n›n Aral›k ay›nda
Do¤uﬂ Holding-Yüce Auto
ortakl›¤› ile kurulan ve 2006
y›l›n›n sonunda tüm hisseleri
Do¤uﬂ Otomotiv taraf›ndan
sat›n al›nan Katalonya Oto,
25 Eylül 2007 tarihi itibar› ile
Do¤uﬂ Otomotiv Servis ve
Ticaret A.ﬁ. ile birleﬂmiﬂtir.
Bu tarih itibar› ile SEAT
markas›, Do¤uﬂ Otomotiv
çat›s› alt›nda bir marka
yap›s›na kavuﬂmuﬂtur.

Do¤uﬂ Otomotiv'in vizyonu paralelinde
hizmet veren SEAT, Ibiza, Cordoba,
Leon, Altea, Altea XL ve Toledo model
araçlar›n› 32 yetkili sat›c›s› ve 41 yetkili
servis noktas› ile Türkiye pazar›na
sunmaktad›r.
3.426 adet sat›ﬂ
2007 y›l›nda iki önemli seçim süreci
geçiren Türkiye'de, otomotiv pazar›
önceki y›la k›yasla %3 oran›nda
daralm›ﬂt›r. SEAT'›n toptan sat›ﬂ adetleri
ise 2006 y›l›na k›yasla %29 oran›nda
azalm›ﬂt›r.
2007 y›l›nda SEAT toplam 3.426 adetlik
toptan sat›ﬂ gerçekleﬂtirerek; otomotiv
pazar›ndan ald›¤› %0,95 pay ile
20. s›rada yer alm›ﬂt›r.
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Modellerimizin performans›
2007 senesinde SEAT'›n en çok satan
modeli Leon olmuﬂtur.

Pazarlama çal›ﬂmalar›ndan
sat›rbaﬂlar›
2007 y›l›nda SEAT markas› ile tüketici
aras›ndaki ba¤› kuvvetlendirmek ve
marka bilinirli¤ini art›rmak amac›yla
sat›ﬂa ve imaja yönelik pazarlama
çal›ﬂmalar› gerçekleﬂtirilmiﬂtir.

• Leon, 2006 y›l›nda SEAT sat›ﬂlar›n›n
%33'ünü oluﬂtururken, reklam ve
iletiﬂim kampanyalar›n›n da olumlu
yans›malar› sonucunda 2007
senesinde pay›n› %47'ye yükseltmiﬂtir.

Temmuz-A¤ustos aylar›nda Leon
modelinin sahip oldu¤u rekabetçi
donan›m özelliklerini ve avantajlar›n›
ön plana ç›karan bir reklam
kampanyas› düzenlenmiﬂtir. Eylül
ay›nda ise, Leon'un kampanyal›
baﬂlang›ç fiyat›n›n duyuruldu¤u reklam
çal›ﬂmalar› yap›lm›ﬂt›r.

• Cordoba, 2006 y›l›nda SEAT
sat›ﬂlar›ndan %36 pay al›rken 2007'de
%41 pay alm›ﬂ ve en çok satan ikinci
model olmuﬂtur.
• Ibiza modeli ise, geçen sene toplam
SEAT sat›ﬂlar›n›n %23'ünü
oluﬂtururken, 2007 senesinde sat›ﬂ
adetleri baz›nda düﬂüﬂ yaﬂayarak
toplam sat›ﬂlar›n %12'sini
oluﬂturmuﬂtur.

Ekim ay›nda Leon'un en güçlü ve en
sportif versiyonu Cupra'n›n lansman›
gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bu lansman global
lansman kampanyas›na paralel olarak
haz›rlanm›ﬂ ve mecra olarak a¤›rl›kl›
ﬂekilde dergiler ve internetten
faydalan›lm›ﬂt›r.

Y›llar Baz›nda SEAT Sat›ﬂlar›n›n
Model K›r›l›m› (%)

2005

2006

0
0

3

5

7

12

15

14

20

23

36
33

41

44

47

Ibiza
Cordoba
Leon
Altea
Toledo

2007
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SEAT

2007

2006

2005

0,95

1,23

1,48

Y›llar Baz›nda SEAT
Pazar Pay› (%)

2007

2006

3.426

4.572

6.570

Y›llar Baz›nda SEAT
Toptan Sat›ﬂlar› (Adet)

2005
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Kas›m ay›nda sat›ﬂ sonras› çal›ﬂmalar
kapsam›nda 4 yaﬂ›ndan büyük SEAT
araç sahiplerine yönelik olarak
Segment II & Segment III kampanyas›
düzenlenmiﬂ ve bu kampanyan›n
ulusal gazete ve radyolarda duyurular›
yap›lm›ﬂt›r. Yine Kas›m ay›nda Leon
modelini hem imaj, hem de sat›ﬂ
anlam›nda desteklemek amac›yla
SEAT S.A. taraf›ndan haz›rlanm›ﬂ olan
TV reklam çal›ﬂmas›n›n uyarlamas›
gerçekleﬂtirilmiﬂ ve bu TV reklam›
ulusal kanallarda yay›nlanm›ﬂt›r. Aral›k
ay›nda ise, Kas›m ay›nda yay›nlanan
reklam filmine paralel olarak arac›n
kampanyal› baﬂlang›ç fiyat›n› duyuran
gazete reklamlar› yay›nlanm›ﬂt›r.
Y›l içinde yap›lan tüm ulusal
kampanyalar ve iletiﬂim çal›ﬂmalar›n›n
paralelinde, bölgesel yetkili sat›c›
aktiviteleri Do¤uﬂ Otomotiv'in
koordinasyonu ve katk›lar›yla yo¤un
biçimde gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Y›l›n belirli dönemlerinde Do¤uﬂ
Otomotiv kurumsal sponsorluklar›
çerçevesinde belirli mecralarda
(Hillsider, Trabzonspor ve GS dergileri
ile www.imedya.com,
www.timshowcenter.com.tr vb.) dergi
ve internet reklamlar› yay›nlanm›ﬂt›r.
2007 y›l› boyunca Leon FR ve Leon
Cupra test araçlar› düzenli olarak
bas›na teste verilmiﬂ ve bu testlerden
olumlu haber geri dönüﬂleri elde
edilmiﬂtir. Temmuz ay› baﬂ›nda tüm
yetkili sat›c› ve servislerle ‹stanbul'da
bir workshop toplant›s› yap›lm›ﬂt›r. Bu
toplant›da y›l›n ikinci yar›s›na yönelik
planlar paylaﬂ›lm›ﬂ, yetkili sat›c› ve
servislerden genel iyileﬂtirmeye yönelik
öneriler toplanarak de¤erlendirilmiﬂtir.

Global sponsorluklar
SEAT S.A. 2007 y›l› içinde iki global
sponsorluk projesine imza atm›ﬂt›r.
Bunlardan ilki Shakira'n›n 2007 y›l›
Avrupa turnesidir. Bu sponsorluk
çal›ﬂmas›n›n Türkiye aya¤› olmad›¤›
için bu çal›ﬂma bir bas›n gezisi ve
düzenli bas›n bülteni duyurular› ile
desteklenmiﬂtir.
‹kinci proje ise SEAT S.A. taraf›ndan
RedBull firmas› ile yap›lan 3 y›l süreli
sponsorluk çal›ﬂmas›d›r. Bu proje
kapsam›nda RedBull Air Race
yar›ﬂlar›n›n gerçekleﬂti¤i tüm ülkelerde
SEAT projenin ana sponsorlar›ndan
biri olarak yer alm›ﬂt›r. SEAT'›n özellikle
ulaﬂ›m anlam›nda büyük destek verdi¤i
bu projenin ‹stanbul aya¤› 2 Haziran
2007 tarihinde gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Do¤uﬂ Otomotiv ve SEAT Türkiye'de
bu organizasyon ile ilgili yap›lan tüm
reklam çal›ﬂmalar›nda yer alm›ﬂ,
organizasyonun gerçekleﬂti¤i Haliç
çevresinde branding ve araç sergileme
çal›ﬂmalar› yap›lm›ﬂt›r.
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2007 lansmanlar›m›z
SEAT markas›n›n en yüksek
performansl› sportif modeli Leon'un en
güçlü motor seçene¤i olan Cupra 2.0 lt
TFSI 240 hp versiyonu Ekim ay›nda
Türkiye'de sat›ﬂa sunulmuﬂtur.
2006 Kas›m ay›ndaki Autoshow'da
tan›t›m› yap›lan Altea ailesinin yeni
üyesi Altea XL, 1.6 lt 102 hp, 1.4 lt TFSI
125 hp, 2.0 lt FSI 150 hp tiptronik
benzinli motor seçenekleri ve 1.9 lt TDI
105 hp, 2.0 lt TDI 140 hp DSG dizel
motor seçenekleri ile Aral›k ay›nda
Türkiye'de sat›ﬂa sunulmuﬂtur.
2008 lansmanlar›
2008 Ocak ay›nda Leon 1.4 lt TFSI
125 hp versiyonu sat›ﬂa sunulmuﬂtur.
Mevcut motor yelpazesini
zenginleﬂtirecek bu yeni motor
seçene¤i sayesinde Leon'un
segmentindeki sat›ﬂ adetlerini art›rmas›
hedeflenmektedir.
2008 ilk çeyrekte Altea ailesinin son
üyesi ve SEAT yelpazesinin ilk dört
çeker modeli olan Altea Freetrack, 4x4
2.0 lt TSI 200 hp benzinli, 4x2 2.0 lt
TDI 140 hp ve 4x4 2.0 lt TDI 170 hp
dizel motor seçenekleri ile sat›ﬂa
sunulacakt›r.
SEAT ürün yelpazesinin en önemli olay›
2008 y›l›n›n son çeyre¤inde pazara
sunulacak olan yeni Ibiza modeli
olacakt›r.

2008 y›l›nda 2007'de oldu¤u gibi %44
ile Leon'un SEAT ürün gam›nda en çok
sat›ﬂ hacmine sahip model olaca¤›,
ikinci s›rada %38 ile Cordoba'n›n,
üçüncü s›rada ise %10 ile Ibiza'n›n yer
almas› hedeflenmektedir. Yeni Ibiza'n›n
ise %8'lik bir paya ulaﬂmas›
beklenmektedir. Altea ve Toledo gibi
niﬂ modellerin sat›ﬂ› ise 2007 senesinde
oldu¤u gibi özel sipariﬂ yöntemi ile
gerçekleﬂecektir.
SEAT, 2008 y›l›nda da marka
bilinirli¤inin, marka imaj›n›n ve mevcut
müﬂteri memnuniyetinin art›r›lmas› ve
sat›ﬂ hedeflerinin gerçekleﬂtirilmesi
yönündeki faaliyetlerine aral›ks›z olarak
devam edecektir.

SEAT 2008 y›l›nda da
marka bilinirli¤inin
art›r›lmas› yönündeki
faaliyetlerine aral›ks›z
devam edecektir.
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5.465
Skoda 2007 y›l›nda
perakendede
5.465 adet sat›ﬂ
gerçekleﬂtirerek
pazar pay›n›
%1,53’e yükseltmiﬂtir.

72

Do¤uﬂ Otomotiv Faaliyet Raporu 2007

Skoda, yüz y›l› aﬂan bir üretim gelene¤i ve
deneyimiyle dünya otomotiv pazar›nda her
geçen gün daha fazla talep edilen ve sektör
üzerinde a¤›rl›¤› olan bir marka haline gelmiﬂtir.
Mahmut Kadirbeyo¤lu
Skoda Marka Genel Müdürü
“Yüz y›l› aﬂan bir üretim gelene¤inin ve deneyimin sembolü olan Skoda,
Türkiye pazar›nda kararl› bir strateji ile hak etti¤i konuma do¤ru ilerlemektedir.”

Bir Do¤uﬂ Otomotiv iﬂtiraki
olan ve 1989 y›l›nda
Skoda'n›n Türkiye
distribütörlü¤ünü yürütmek
üzere kurulan Yüce Auto,
Fabia, Roomster, Octavia ve
Superb modellerinin sat›ﬂ,
servis ve yedek parça
hizmetlerini, Türkiye çap›nda
34 yetkili sat›c› ve 41 yetkili
servis ile sa¤lamaktad›r.

1992 y›l›nda Volkswagen Grubu'na
kat›lan Skoda, 2007 y›l›nda faaliyet
gösterdi¤i ülke say›s›n› 100'e
ç›karm›ﬂt›r. Üretimini Çek Cumhuriyeti,
Ukrayna, Kazakistan, Bosna Hersek,
Hindistan ve Çin'de bulunan
fabrikalar›nda sürdürmekte olan
Skoda'n›n Türkiye'de sat›lan tüm
otomobilleri Çek Cumhuriyeti'nden ithal
edilmektedir.
Skoda müﬂteri memnuniyeti artm›ﬂt›r
2007 y›l›nda yap›lan araﬂt›rma
sonuçlar›na göre; Skoda müﬂteri
memnuniyetini art›r›rken, ayn› zamanda
tüm Türkiye'de yap›lan Bayi
Memnuniyeti Araﬂt›rmas›’nda
Volkswagen Grubu içerisinde birinci,
tüm markalar aras›nda da dördüncü
s›rada yer alm›ﬂt›r.
Türkiye ve Avrupa'da IACS araﬂt›rma
firmas› taraf›ndan gerçekleﬂtirilen
araﬂt›rmada ise Skoda, genel araç
memnuniyeti alan›nda tüm markalar›
geride b›rakarak birinci olmuﬂtur.

‹stikrarl› büyümesini sürdüren Skoda,
2004 y›l›nda 452.000, 2005 y›l›nda
492.000, 2006 y›l›nda 549.000 ve 2007
y›l›nda 633.000 adet araç teslimat›
gerçekleﬂtirmiﬂtir. 2008 y›l›nda %22,4
art›ﬂ ile teslimat› yap›lmas› hedeflenen
araç say›s› 775.000'dir. Bu say›n›n
2010 y›l›nda 1 milyon adede ulaﬂmas›
beklenmektedir.
2007 y›l›nda sektörde yaﬂanan
gerilemeye karﬂ›n Skoda Türkiye
pazar pay›n› geliﬂtirmiﬂtir
Geride b›rakt›¤›m›z y›l Türkiye otomobil
pazar›nda daralma yaﬂanm›ﬂt›r.
2006 y›l›nda toplam 373.219 adet binek
otomobil perakende sat›ﬂ›
gerçekleﬂmiﬂ, Skoda bu pazardan
5.226 adet binek otomobil perakende
sat›ﬂ› ile %1,4 pay alm›ﬂt›r. 2007 y›l›nda
Skoda, 357.465 adede gerileyen
pazardan ald›¤› pay› art›rm›ﬂt›r.
Bu dönemde perakendede 5.465 adet
sat›ﬂ gerçekleﬂtiren Skoda, pazar
pay›n› %1,53'e yükseltmiﬂ, y›l baﬂ›nda
belirlenen %1,52'lik hedefin üzerine
ç›kmay› baﬂarm›ﬂt›r.
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Modellerimizin performans›
2007 A¤ustos ay›nda yeni nesil Fabia
II Hatchback'in Türkiye lansman›
gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Tamamen yenilenen
Fabia Hatchback'in dört farkl› donan›m
seviyesine sahip Classic, Ambiente,
Sport ve Elegance versiyonlar›
piyasaya sunulmuﬂtur.
Daha sportif ve ﬂ›k bir görünüm
kazanan Yeni Fabia Hatchback,
segmentindeki rakiplerinden daha
büyük bir iç hacim ve bagaj hacmi
sunmaktad›r. 5 ayr› motor seçene¤i
bulunan bu yeni otomobilin benzinli
motor seçenekleri 1.2 lt 70 hp, 1.4 lt
85 hp ve 1.6 lt 105 hp; dizel motor
seçenekleri ise 1.4 lt 70 hp TDI ve
1.4 lt 80 hp TDI'd›r. Fabia Hatchback'in
1.6 lt 105 hp motorlu versiyonlar›nda
otomatik vites seçene¤i de
sunulmaktad›r.
Fabia modeli, 2007 y›l›nda Skoda
sat›ﬂlar›n›n %40,3'ünü oluﬂturmuﬂ ve
marka ürün gam›n›n en çok satan
modeli olmuﬂtur.
Octavia 2007 y›l›nda Skoda
sat›ﬂlar›ndan %28,7 pay alarak
Fabia'dan sonra ikinci s›rada yer
alm›ﬂt›r.
2006 y›l›nda Türk pazar›na sunulan
Skoda'n›n MPV s›n›f›ndaki temsilcisi
Roomster, geniﬂ iç hacmi ve sürüﬂ
konforuyla ön plana ç›km›ﬂ ve 2007
y›l›nda Skoda sat›ﬂlar›n %19,5'ini
oluﬂturmuﬂtur. Markan›n amiral gemisi
niteli¤inde olan Superb ayn› dönemde
toplam sat›ﬂlar›n %6's›n› oluﬂturmuﬂtur.

2007 ve 2008 y›l›ndaki yeni modeller
2007 y›l›nda Yeni Fabia Hatchback ile
birlikte 3 yeni model daha pazara
sunulmuﬂtur. Bu modeller Octavia
Scout, Octavia RS TDI ve Roomster
Scout' tur.
Octavia Scout, 2.0 lt 140 hp TDI motor,
Octavia RS Diesel, 2.0 lt 170 hp TDI
motor ile tüketicilerinin be¤enisine
manuel vitesli olarak sunulmuﬂtur.
Roomster Scout 3 motor seçene¤i ile
Türkiye piyasas›na sunulmaktad›r.
Bunlardan ikisi benzinli, bir tanesi ise
dizeldir. Benzinli motorlar 1.4 lt 85 hp
ve 1.6 lt 105 hp, dizel motor ise 1.4 lt
80 hp TDI'd›r. Modelin 1.6 lt 105 hp
motor versiyonunda tiptronik vites
seçene¤i de mevcuttur.
Skoda 2008 y›l›nda birçok yeni
otomobili pazara sunmay›
planlamaktad›r. Bunlar›n baﬂ›nda Yeni
Fabia Combi gelmektedir. 2008 y›l›n›n
ilk aylar›nda sat›ﬂa sunulmas›
hedeflenen Yeni Fabia Combi 1.460 lt
büyüklü¤ündeki bagaj hacmi ile
dikkatleri üzerine çekmektedir. Yeni
Fabia Combi ile B segmentinde ticari
olmayan Combi araç eksikli¤inin
doldurulmas› hedeflenmektedir.
2008 y›l›nda tamamen yenilenecek
olan Skoda'n›n amiral gemisi ve D
segmentinin baﬂar›l› temsilcisi Superb,
2008 Kas›m ay›nda ‹stanbul Auto
Show'da Türk tüketicisiyle
buluﬂturulacakt›r.
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Skoda

1,53
2007

2006

2005

1,40

1,78

Y›llar Baz›nda Skoda Perakende
Pazar Pay› (%)

5.374

5.292

2006

2007

8.026

Y›llar Baz›nda Skoda
Toptan Sat›ﬂlar› (Adet)

2005
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2008 y›l›nda macerac› ve sportif hayat
tarz›n› benimsemiﬂ tüketicilere hitap
eden Scout serisine Yeni Fabia Combi
eklenecek ve y›l›n son çeyre¤inde
piyasaya sunulacakt›r.
Pazarlama faaliyetleri Skoda
markas›na katk› sa¤l›yor
Skoda 2007 y›l›nda Human Touch
projesi kapsam›nda son tüketiciyle ve
bas›nla daha s›cak iliﬂkiler kurmay›
hedeflemiﬂ, müﬂteri iletiﬂimini art›rmak
için baﬂta Bursa, ‹zmir, Trabzon,
Kayseri, Antalya ve Mersin olmak üzere
tüm yerel otomotiv fuarlar›na kat›lm›ﬂt›r.
Fuarlar›n bir gün öncesinde bas›n
mensuplar›n›n da kat›ld›¤› Road Show
aktiviteleri düzenlenerek
otomobillerimizin yerel bas›na ve halka
daha iyi tan›t›lmas› sa¤lanm›ﬂt›r.
2007 y›l›n›n ikinci yar›s›nda s›n›f›n›n en
geniﬂ otomobili olma özelli¤ine sahip
Alt›n Direksiyon ödüllü yeni Fabia'n›n
lansman› Çek Cumhuriyeti'nde ve
Türkiye'de ayn› anda yap›lm›ﬂt›r.
‹ngiltere'de 2007 y›l›n›n 4x4'ü seçilen
Octavia Scout, macerac› ve sportif
hayat tarz›n› benimsemiﬂ tüketicilere
hitap eden Roomster Scout ve
performans serisinden Octavia RS TDI
da Türkiye pazar›na sunulan modeller
olmuﬂtur.

365 gün 24 saat kesintisiz hizmet için
Skoda Bilgi Hatt›, tüketicilere deneyimli
bir kadro ile 365 gün 24 saat kesintisiz
hizmet sunmaktad›r.
Sat›ﬂ sonras› hizmetler dahilinde Skoda
Mobil Servis, arac›n trafi¤e ç›k›ﬂ
tarihinden itibaren iki y›l süreyle garanti
kapsam›ndaki tüm durumlarda, yol
yard›m›, römork, kiral›k araç, otelde
konaklama, tren, otobüs ve arac›n
ar›zaland›¤› yerden al›nmas› gibi
hizmetleri ücretsiz olarak
sa¤lamaktad›r. Bu hizmetler Skoda
yetkili servisleri veya Mobil Yard›m
Merkezi arac›l›¤› ile tüm Skoda
müﬂterilerine “kesintisiz yol yard›m
hizmeti” ad› alt›nda sunulmaktad›r.
Skoda 2008 y›l›nda müﬂterilerine
Uzat›lm›ﬂ Garanti Hizmeti sunmay› ve
2 y›l olan garanti süresini 4 y›la
ç›karmay› planlamaktad›r. Bu hizmetle
birlikte müﬂteri memnuniyetinin daha
da artmas› ve pazardaki rekabetçi
konumun güçlenmesi
hedeflenmektedir.
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2008 pazar pay› hedefi
Yüce Auto %1,52 olarak belirledi¤i
2007 pazar pay› hedefini %1,53 ile
geçme baﬂar›s› göstermiﬂ olup, 2008
y›l› hedefini pazara sunaca¤› yeni
modelleri de göz önünde bulundurarak
%1,6 olarak belirlemiﬂtir.
Yüce Auto, 2007 y›l›nda 34'ü yetkili
sat›c›, 7'si ﬂube olmak üzere toplam
41 adet sat›ﬂ ve 37 adet yetkili servis
noktas›na ulaﬂm›ﬂt›r.
2006 y›l›nda Urban Science Int. GmbH
firmas› taraf›ndan 18.000 Skoda
müﬂterisinin kat›l›m›yla gerçekleﬂtirilen
ve Türkiye genelinde Skoda yetkili
sat›c›lar›n›n yer ald›klar› lokasyonlarda;
• mevcut pazara uygunluk
• sat›ﬂ performanslar›n›n ölçümlendi¤i
çal›ﬂma ile 2010 y›l›na kadar olan
dönem için pazar ihtiyaçlar›
belirlenmiﬂtir.
Bu çal›ﬂmadan elde edilen bulgular
do¤rultusunda 2007 y›l›nda 4 adet yeni
yetkili sat›c› ve 1 ﬂube aç›larak Türkiye
çap›nda bayi a¤› büyütülmüﬂtür.
Di¤er taraftan yeterli performans
gösteremeyen, standartlar›
sa¤layamayan ve konumu do¤ru
olmayan 2 adet yetkili sat›c› ile 5 adet
ﬂube kapat›lm›ﬂt›r.
Skoda, bu program do¤rultusunda
gerekli revizyonlara 2008 y›l› içinde
devam edecektir.

Türkiye bayi yeterlilik ortalamas›
%82'ye ç›km›ﬂt›r
Yüce Auto standartlar›n geliﬂtirilmesine
ve kalitatif hedeflerin tutturulmas›na
büyük önem vermektedir. Konuyla ilgili
olarak MSX International GmbH
firmas›na yapt›r›lan ve Türkiye
genelinde yetkili sat›c›lar›n showroom
baz›nda yat›r›m ve iﬂletme
standartlar›n›n denetim ve seviye
tespitini hedefleyen çal›ﬂman›n
sonucunda, Türkiye yeterlilik
ortalamas›n›n %79,18 oldu¤u tespit
edilmiﬂtir. Skoda, 2007 y›l›nda Türkiye
yeterlilik ortalamas›n› %82'ye ç›kartarak
standartlar›n› geliﬂtirmiﬂtir. 2008 y›l›nda
yeterlilik ortalamas›n›n %85'e
ç›kart›lmas› hedeflenmiﬂtir.
Skoda 2008 y›l›nda Yeni Fabia Combi,
Yeni Superb ve Fabia Combi Scout
lansmanlar›n› gerçekleﬂtirecektir.
Yüce Auto, daha iyi, daha etkin ve
daha kaliteli hizmet hedefine yönelik
olarak, Türk tüketicisini Skoda marka
araçlarla buluﬂturmaya ve kesintisiz
hizmet sunmaya devam edecektir.
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