Otomotiv değer zincirinin her halkasındayız...

21

Lansmanlarla ve
ödüllerle dolu
bir yıl
Volkswagen Binek Araç, “dünyanın
en yenilikçi otomotiv markası”
vizyonu doğrultusunda belirlediği
ürün ve iletişim stratejisiyle 2009
yılında satışlarını %27 oranında
artırarak başarılı bir yılı geride
bırakmıştır. Volkswagen Binek
Araç, genişleyen ürün yelpazesi,
teknolojik ve çevreye duyarlı
otomobilleriyle her kesimden hedef
kitleye ulaşmayı başarmıştır.

Volkswagen Binek Araç
Volkswagen Binek Araç markası, toplam pazarın %21
arttığı 2009 yılında başarılı ürün ve iletişim stratejilerinin yanı
sıra model lansmanları ile toplamda 26.752 adetlik satış
gerçekleştirmiş ve satışlarını %27 artırarak %7,2 pazar payı
ile 5. sırada yer almıştır.
Modellerimizin performansları
“Büyüksün” sloganıyla eylül ayında lansmanı gerçekleştirilen
Yeni Polo, segmentinde %6,1’lik pazar payına ulaşmıştır.
Polo modelimiz, lansman sonrasında “Yılın Aracı” da dahil
olmak üzere pek çok ödülün sahibi olmuştur.
Kompakt sınıfın yaratıcısı olan Golf modelimiz 2009 yılını
%11,4’lük segment payıyla 3. sırada kapatırken, bir önceki
yıla göre satış adedini %23 oranında artırmıştır.
Jetta modelimiz, bir önceki seneye göre daralan
segmentinde yeni model girişleriyle birlikte yaşanan yoğun
rekabete karşılık, filo satışlarının olumlu etkisi sonucunda
%6,8’lik segment payı ile bir basamak yükselerek 6. sırada
yer almıştır.
Lansmanından itibaren segmentinde sayısız başarılara
imza atmış olan Passat, 2008 yılına göre satış adedini
%22 oranında artırarak segmentinde %19,5’lik segment
payıyla 1. sırada yer almıştır. Bunun yanında Passat Variant
modelimiz ise 2009 yılında %61 gibi çok yüksek bir payla
kendi segmentini lider olarak kapamıştır.
Segmentler üstü modelimiz CC, lansmanını takip eden ilk
sene içerisinde %33 pazar payına erişmiştir.

2009, Volkswagen Binek Araç’ın
başarısını bir kez daha kanıtlayan
bir yıl olmuştur. Volkswagen
Binek Araç, lansmanlarla ve
ödüllerle dolu yoğun bir yılı pazar
payını artırarak bitirmiş ve 5.
marka konumuna yükselmiştir.
Vedat Uygun
Volkswagen Binek Araç
Marka Genel Müdürü
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p YENİ POLO YOLLARDA
“Büyüksün” sloganıyla eylül ayında lansmanı
gerçekleştirilen Yeni Polo, lansman sonrasında
“Yılın Aracı” da dahil olmak üzere pek çok
ödülün sahibi oldu.

Ekim 2008’de lansmanı yapılan Scirocco ise kendi
segmentini tek başına yaklaşık iki katı büyütürken, %47 gibi
erişilmesi güç bir segment payına imza atmıştır.
VW Binek Araç’ın niş modelden yaratılan hacim modeli SUV
Tiguan önemli bir başarıya imza atarak segmentinde %21
pazar payıyla 2. sıraya oturmuştur.
2009 yılı lansmanları ve yenilikleri
Volkswagen Binek Araç, 2009 yılında Volkswagen’i
rakiplerinden ayrıştıran teknolojik yenilikleri iletişimde öne
çıkarmış, ayrıca Tiguan ve Polo modellerinin lansmanlarını
gerçekleştirmiştir. Volkswagen’in merakla beklenen 1,6 TDI
motoru da 2009’da tüketicilerin beğenisine sunulmuştur.
Ödüllerle dolu bir yıl
Volkswagen Binek Araç’ın modelleri 2009 yılında pek çok
ödüle layık görülmüştür. Yeni Golf “Dünyada Yılın Otomobili”
seçilirken, Yeni Polo, “Golden Steering Wheel 2009”
değerlendirmesinde “Yeşil Direksiyon” ve “Altın Direksiyon”

ödüllerinin sahibi olmuştur. Volkswagen’in devrim yaratan
motoru TSI ise “Engine of the Year 2009” yarışmasında
“Yılın Motoru” ve “Yılın Yeşil Motoru” kategorilerinde birinci
seçilmiştir.
Satış Sonrası Hizmetler
Türkiye çapında 61 Yetkili Servis noktası ile hizmet veren
Volkswagen Binek Satış Sonrası, 2009 yılında Rize’deki ilk
Yetkili Servisini açarak müşterilerine sunduğu hizmet ağını
genişletmiştir.
2009 yılında başlatılan Segment 2-3 kampanyası ile 4 yaş ve
üzerindeki Volkswagen Binek araçlara sunulan “Yaşının 3
Katı İndirim” kampanyasıyla, Yetkili Servisleri kullanmayan
20 bin müşterinin gelmesi sağlanmıştır.
Yetkili Servislerimizde toplam 310 bine yakın araç girişiyle
ayda ortalama 26 bin müşteriye hizmet verilirken, 2009
yılında parça cirosu %11, işçilik cirosu ise %11,44 artış
göstermiştir.

q GOLF EFSANESİ SÜRÜYOR
Volkswagen Binek Araç
modelleri 2009 yılında da pek
çok ödüle layık görüldü. Yeni
Golf, 2009’da “Dünyada Yılın
Otomobili” seçilerek efsaneyi
sürdürmeye kararlı olduğunu
gösterdi.

p VW’NİN SUV SEGMENTİNDEKİ BAŞARILI TEMSİLCİSİ  
VW Binek Araç’ın niş modelden yaratılan hacim modeli
SUV Tiguan, 2009 yılında önemli bir başarıya imza atarak
segmentinde %21 pazar payıyla 2. sıraya oturdu.
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En çok sahip
olunmak istenen
marka
Volkswagen Ticari Araç, Türkiye
hafif ticari araç pazarında
teknoloji, konfor ve güvenlik
donanımları bakımından birçok ilki
sunmanın yanı sıra her sektörün
ve her müşterinin değişik ihtiyaç
ve beklentilerini karşılamaya
yönelik ürünlerle pazardaki yerini
sağlamlaştıracaktır.

2009...
Global krizin etkisiyle ticari araç sektöründe pazar dinamikleri
değişmiş, müşterilerin satın alma eğilimleri düşmüş, ticari
araç pazarında bir önceki yıla oranla %0,4 daralma meydana
gelmiştir. Yerli markaların agresif satış kampanyaları
pazardaki yerli araçların satış oranını %65 seviyelerine
kadar yükseltmiş ve bu durum fiyat endeksi yüksek ithal
markaları olumsuz yönde etkilemiştir. Minicargo projesi
kapsamında pazara sunulan araçlar küçük ve ekonomik
olmaları nedeniyle talep görmüş ve yeni bir segment
olmasına rağmen toplam pazarda %23,8 pay almıştır. Bu
pazar şartlarında Volkswagen Ticari Araç, 10.601 araç satışı
ile 2009 yılını 5. marka olarak tamamlamıştır.
Volkswagen Ticari Araç, 2009 yılı Kasım ayında teknolojisi
ve kalitesiyle sektör için yeni standartlar belirleyecek, birçok
yeni özelliği ve ilki bir araya getiren Yeni Transporter’ı 6 yıl
aradan sonra pazara sunmuştur.
Yeni Transporter’ın da pazara sunulmasıyla Volkswagen
Ticari Araç, B segmentinde %25,8 pazar payı almıştır. 2009
yılında Caddy’nin segment payı %6,5, Crafter’ın ise %3,4
olarak gerçekleşmiştir.
Marka iletişimi
Rekabetçi pazarda marka iletişimi çalışmaları kapsamında
gerçekleştirilen sürekli kitlesel iletişim 2009 yılında da pazar
lama stratejisinde önemli bir yer teşkil etmiş ve Volkswagen
Ticari Araç ulusal mecraların yanı sıra yerel mecraları da
kullanarak hem ürün, hem de kurumsal iletişimini kapsamlı
bir şekilde sürdürmüştür.

Rekabetin, ürün ve hizmetlerdeki
benzerliğin arttığı günümüzde,
Volkswagen Ticari Araç olarak
üzerimize düşeni yapmaya ve bize
güvenen müşterilerimizin karşısına
daha iyi ürünler ve daha iyi hizmet
anlayışıyla çıkmaya devam ediyoruz.
Kerem Galip Güven
Volkswagen Ticari Araç
Marka Genel Müdürü
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p 6 YIL ARADAN SONRA
Teknolojisi ve kalitesiyle sektör için yeni standartlar
belirleyecek, birçok yeni özelliği ve ilki bir araya getiren
Yeni Transporter 6 yıl aradan sonra Kasım 2009’da
pazara sunuldu.

Volkswagen Ticari Araç, 2009 yılında yoğun iletişim yöneti
miyle basında yüksek görünürlük elde etmiş, hafif ticari araç
markaları arasındaki haber etkinliği değerlendirmesinde ilk
üç marka içindeki yerini korumuştur.
Marka imaj araştırmasında bir numara
Volkswagen AG tarafından büyük Avrupa pazarlarında
gerçekleştirilen marka imajı araştırmasının Türkiye sonucuna
göre Volkswagen Ticari Araç, Avrupa ortalamasının çok
üzerinde bir puan elde etmiş ve 80,5 puan ile en çok sahip
olunmak istenen birinci marka olmuştur.
Müşteri ilişkileri yönetimi çalışmaları
Volkswagen Ticari Araç, 2009 yılında da müşteri
segmentasyonu bazlı doğrudan pazarlama faaliyetleri
gerçekleştirmiş, deneyimsel ve doğrudan pazarlama
faaliyetleri ile CRM projelerini bir arada yürüterek özellikle
hedef kitle olan ticari araç anahtar sektörleriyle bire bir iletişim kurmuştur. Bu kapsamda 200 noktada gerçekleştirilen
aktivitelerde 5.800 adet müşteri datası toplanmıştır.

Yetkili Satıcı saha faaliyetleri
2009 boyunca Yetkili Satıcılar ile showroom içinde ve
dışında yerel pazarlama faaliyetlerine yoğunluk verilmiş,
satış noktaları müşterilere taşınarak bire bir etkili iletişim
kurulmuştur.
Volkswagen Ticari Araç tarafından yaratılan ve geliştirilen
“Pazarlama Gücü Projesi” çerçevesinde 2009 yılında
20 bin kişiye ulaşılmış ve 750 adet Transporter satışı
gerçekleştirilmiştir.
2010...
Volkswagen Ticari Araç, 2010 yılında tüm model gamını
yenilemiş olarak müşterilerinin karşısına çıkacak, zengin
versiyon ve donanım seçenekleri ile pazardaki güçlü
konumunu geliştirecek ve yeni yılda da rakiplerinin üstünde
özellikler sağlamaya devam edecektir.

q MÜŞTERİNİN GÖZÜNDE 1 NUMARA
Volkswagen AG tarafından gerçekleştirilen marka imajı
araştırmasına göre Volkswagen Ticari Araç Türkiye’de en
çok sahip olunmak istenen birinci marka konumundadır.

p YENİLENMİŞ MODEL GAMIYLA          
DAHA DA GÜÇLÜ
Modelleri büyük ölçüde yenilenen
Volkswagen Ticari Araç, zengin versiyon
ve donanım seçenekleriyle 2010 yılında
pazardaki gücünü daha da artırmaya
hazırlanıyor.
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Daha fazla satış,
daha fazla müşteri
memnuniyeti
Audi markası, 2009 yılında önemli
bir başarıya imza atarak 6.251 adet
satışla tarihindeki en yüksek satış
adedine ulaşmıştır. Bunun yanı sıra
satış sonrası hizmetlerde 2008 yılına
göre Yetkili Servislerimize araç
girişinde %14 artış sağlanmıştır.

4 halkalı marka
Audi’nin iç içe geçmiş dört halkası, markanın kurucuları
olan Horch, Audi, DKW ve Wanderer şirketlerini temsil
etmektedir. Bugünkü Audi’ye adını veren şirket ise, 1909
yılında kendi şirketinden ayrılan August Horch tarafından
yapılandırılmıştır.
Rekor satış adedi
Doğuş Otomotiv tarafından Türkiye’ye 1994 yılında ithal
edilmeye başlanan Audi markası, 2009 yılında önemli bir
başarıya imza atarak, 6.251 adet satışla tarihindeki en
yüksek satış adedine ulaşmıştır.
Audi’nin model bazlı performansı
Sınıfının lideri olan A3, 2009 yılında 2.544 adetlik satışla
rakiplerinin toplamından daha fazla bir satış adedine
ulaşmıştır. Kasım ayında lansmanı yapılan A5 Sportback’in
de A5 ailesine eklenmesi ile, toplam A5 satışı 275 adet
olarak gerçekleşmiştir. A6, A6 Avant ve A6 allroad satışları
kümülede 962 adede, A8 satışları da 62 adede ulaşmıştır.
Sınıfında lider olan Q7’den ise 232 adet satılmıştır. 2008
senesinde lansmanı yapılan ve büyük bir beğeni toplayan
Q5, 686 adetlik satışı ile segmentinde lider olan diğer bir
modelimizdir.
Satış sonrası hizmetlerde büyüme
2009 yılında Audi’nin bir önceki yıla göre araç parkı %16
oranında artmış, markanın satış sonrası hizmet cirosu
da paralel bir şekilde bir önceki seneye göre %25 artış
göstermiştir. 2009 Audi parça satışları da 2008’e göre %16
oranında yükselmiştir.

2009 yılında Doğuş Otomotiv
Audi olarak tarihimizdeki en
yüksek satış adedine imza attık.
Giovanni Gino Bottaro
Audi, Bentley, Lamborghini, Bugatti
Marka Genel Müdürü

p Q7’DEN BOL ÖDÜLLÜ BİR YIL
2009 yılında 232 adet satılan Q7 modeli Otobil ve
Otohaber yarışmalarında kendi sınıfında birincilik
ödülünün sahibi oldu.
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Audi müşterilerinin servis sadakat oranı %79,4 olarak
gerçekleşmiştir. Bu oran, premium segmentte örnek teşkil
eden önemli bir orandır.
2009 başarılarına devam
Audi AG tarafından satış alanında müşteri memnuniyetini
ölçmek üzere gerçekleştirilen CSS araştırmasında
markamızın 100 puan hedefine karşılık 101,19 puanlık
bir başarı elde etmesi, müşteri memnuniyetini taşıdığımız
seviyenin açık bir göstergesidir.

Pazarlama ve lansman faaliyetlerimiz
• Tüm sene boyunca verilen imaj ve satış ilanları ile hem
Audi’nin marka bilinirliğinin artırılması, hem de satışların
desteklenmesi hedeflenmiştir. Audi Q5, A5 Sportback
ve A5 Cabriolet için lansman reklam çalışmaları
yapılmıştır.
• 9-11 Ekim 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilen
Driving Experience’ta 360 kişi Formula 1 pistinde R8,
A6 ve A5 gibi Audi’nin en yeni modellerini deneme fırsatı
bulmuştur.

Hürriyet gazetesi tarafından her sene düzenlenen Otobil
yarışmasında ise Audi bu sene A5, A6, Q7 ve R8 modelleriyle
zafere imza atmış ve en çok ödül alan marka olmuştur.
Otohaber dergisi tarafından düzenlenen Otohaber
ödüllerinde Audi Q5, Q7, R8 ve A6 Avant kendi sınıflarında
ödüle layık görülmüştür. Bu yarışmada da en çok birincilik
alan marka Audi olmuştur.

t A5 CABRIOLET İLE                      
YENİ BİR DENEYİM
2009’un yaz aylarında pazara
sunulan A5 Cabriolet modeli
Audi tutkunları tarafından
heyecanla karşılandı. Modelin
tanıtımına yönelik reklam ve
lansman etkinlikleri yapıldı.

u A5’İN MODEL GAMI TAMAMLANDI
Kasım ayında lansmanı yapılan A5 Sportback
modelinin de eklenmesiyle A5 ailesinin model
gamı tamamlandı.
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Satış rekorlarıyla
daha ileriye
Porsche, 2009 yılında pazara
yenilenerek sunulan Boxster,
Cayman, 911 Turbo modelleri ve
lansmanı gerçekleştirilen Cayenne
Diesel, Panamera ve Boxster
Spyder modelleri ile Porsche
ruhundan ve geleneklerinden taviz
vermeden yeniliklere imza atmaya
devam etmiştir.

Modellerimizin performansı
Cayenne satış adedimiz 2009 yılında 167 olarak
gerçekleşmiştir. Yeni Cayenne Diesel modelinin satışa
sunulmasıyla SUV satış adedimiz 2008 yılına oranla %85
artış göstermiştir.
Boxster modeli, 2009 yılı sonunda 8 adet satışa ulaşmıştır.
Hem hitap ettiği kitle, hem de fiyat açısından Boxster ile
911 modelleri arasındaki boşluğu kapatacak şekilde
konumlandırılan Cayman modelinin satış adedi ise 11 olarak
gerçekleşmiştir.
2009 yılında gerçekleştirilen toplam 247 adet Porsche
satışının 37 adedini 911 modeli oluşturmaktadır. Ekim
ayında yenilenen 911 Turbo modelinin satış adetlerinin
2010 yılında artış göstermesi beklenmektedir.
2009 yılının Ağustos ayında pazara sunulan Porsche’nin ilk
4 kapılı Gran Turismo modeli Yeni Panamera büyük beğeni
toplayarak 24 adetlik satış rakamına ulaşmıştır.
Cayenne Diesel lansmanı
26 Şubat’ta Doğuş Oto Esenyurt Showroomu’nun açılışı
ile eşzamanlı olarak Cayenne Diesel modelinin lansmanı
yapılmıştır. SUV segmentinde en çok talep gören dizel motor
seçeneğinin Porsche markasıyla satışa sunulması büyük
yankı uyandırmış, modelin satış adetleri hızla yükselmiştir.
Panamera lansmanı
Porsche’nin ilk 4 kapılı Gran Turismo modeli olan
Yeni Panamera’nın lansmanı 14-15 Kasım tarihlerinde
İstanbul Park’ta düzenlenen test sürüş aktivitesiyle
gerçekleştirilmiştir.

2009 yılında Cayenne Diesel ve
Yeni Panamera modelleri satışa
sunularak, Doğuş Otomotiv’in
Porsche distribütörlüğünü aldığı
1996 yılından bu yana en yüksek
satış rakamına ulaşılmıştır.
Anıl Gürsoy
Porsche, SEAT
Marka Genel Müdürü
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p 911 TURBO YENİLENDİ
2009 yılında satılan 247 adet Porsche’nin 37 adedini
911 modeli oluşturuyordu. Ekim ayında yenilenen
911 Turbo modelinin 2010’da daha yüksek bir satış
grafiği yakalaması bekleniyor.

Türkiye’nin en büyük Porsche merkezi Doğuş Oto
Esenyurt açıldı
Şubat ayında İstanbul’da Doğuş Oto Esenyurt
Showroomu’nun faaliyete geçmesiyle Porsche satış noktası
4’e yükselmiştir.
Türkiye’nin ilk “tek marka” kupası: GT Cup 2009
Porsche’nin genlerinde olan motor sporları tutkusu ile
Türkiye’deki Porsche müşterilerini ortak bir platformda
buluşturmak ve böylece bir Porsche dünyası yaratmak
amacıyla organize edilen GT Cup 2009, yıl içerisinde 6 hafta
sonunda 12 güne yayılacak şekilde gerçekleştirilmiştir.
Türkiye’nin ilk ve tek Porsche marka kupası olan GT Cup,
Türkiye Pist Şampiyonası kapsamında düzenlenmektedir.

q PORSCHE’NİN YENİ MODELİ PANAMERA
Porsche’nin ilk 4 kapılı Gran Turismo modeli
Panamera ağustos ayında pazara sunuldu. Büyük
beğeni toplayan Panamera, ilk günden itibaren iyi
bir satış grafiği yakaladı.

p TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK PORSCHE MERKEZİ
Dünya çapındaki krize rağmen yatırımlarını
sürdürmekten vazgeçmeyen Doğuş Otomotiv,
Türkiye’nin en büyük Porsche merkezini şubat
ayında İstanbul Esenyurt’ta açtı.
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Dünyanın
en prestijli
markaları
Ekonomik krizden etkilenen üst lüks
segment satışları 2009 yılında %8
oranında küçülmüştür. Bu küçülen
pazarda Lamborghini pazar payını
arttırırken, Bentley satışları üst
lüks segment satışlarına paralel bir
şekilde azalmıştır.

Otomobil tarihinin en prestijli ve lüks modelleri
Bentley Motors, bir tren mühendisi olan Walter Owen Bentley
tarafından 1919 yılında kurulmuştur. Marka, günümüzde
yoluna Volkswagen AG çatısı altında devam etmektedir.
İngiliz markası Bentley, 1910’lu yılların başından beri
otomobil tarihinin en prestijli ve lüks modellerini üretmesiyle
tanınmaktadır.
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 teknolojik yeni modelleri
ile hızlı bir yükselişe geçmiştir.
Ekonomik krizden etkilenen üst lüks segment
2009’da küresel olarak etkisini hissettiren ekonomik kriz tüm
dünyada ilk defa lüks tüketimi etkilemiştir. Bentley’in dünya
satışları bir önceki seneye göre %40 azalırken, Lamborghini
satışlarında %31 düşüş gerçekleşmiştir. 2008 yılında
Türkiye’de 13 adetlik bir satış performansı ortaya koyan
Bentley markası, 2009 yılını 8 adetlik satışla kapatmıştır.
Pazara Bentley markasından daha sonra girerek başarılı
bir çıkış yapan Lamborghini ise 2008 yılındaki 9 adetlik
satış performansını 2009 yılında da aynen tekrarlamayı
başarmıştır. Böylece Lamborghini, %8 küçülen üst lüks
segmentte pazar payını artırmıştır.

Türkiye pazarında henüz
çok genç olan Bentley ve
Lamborghini markaları, 2009’un
daralan ekonomisinde başarılı
bir duruş sergilemeye devam
etmiştir.
Giovanni Gino Bottaro
Audi, Bentley, Lamborghini, Bugatti
Marka Genel Müdürü
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p LAMBORGHINI PAZAR PAYINI ARTIRDI
2008 yılındaki 9 adetlik satış performansını
tekrarlamayı başaran Lamborghini, 2009
yılında %8 küçülen üst lüks segmentteki
pazar payını artırdı.

2009 yılı Ocak-Aralık döneminde 3 adedi GT, 1 adedi GTC,
3 adedi Flying Spur, 1 adedi de Arnage olmak üzere toplam
8 adet Bentley ile 6 adedi Gallardo LP 560, 2 adedi Gallardo
Spyder ve 1 adedi de Murcielago LP 640 olmak üzere 9
adet Lamborghini satış ve teslimatı gerçekleştirilmiştir.
Marka iletişimine devam
2009 yılında küçülen pazara rağmen Bentley ve Lamborghini
markalarına yönelik pazarlama yatırımlarına devam
edilmiştir. Yıla ait çalışmalardan satırbaşları şu şekildedir:

• 2009 boyunca her iki markanın da müşteri iletişimine
ağırlık verilmiştir. CRM planı oluşturularak, müşterilerle
düzenli temas kurulacak bir sistem geliştirilmiştir.
• Eylül ayında Lamborghini’nin geleneksel hale gelen özel
müşteri aktivitesi “Lamborghini Track Day” İstanbul
Park’ta düzenlenmiş ve yeni Gallardo LP 550-2 modelinin
lansmanı yapılmıştır.
• 16 Aralık 2009 tarihinde özel bir tanıtım için tek günlüğüne
Bentley Mulsanne modeli Türkiye’ye getirilmiş ve 110
kişilik seçkin bir davetli topluluğuna özel bir tanıtım
yapılmıştır.
• Gentleman Gecesi, Gecce Oscarları ve Park Hyatt
İstanbul’un açılışı gibi çeşitli üst segment organizasyonlarına yönelik sponsorluklar gerçekleştirilmiştir.
2010 yılı
Bentley ve Lamborghini markaları için 2010 yılında sırasıyla
12 ve 8 adet satış öngörülmektedir.

p MULSANNE TÜRKİYE’DE
Bentley’in özel bir tanıtım için
2009’da tek günlüğüne Türkiye’ye
getirilen Mulsanne modeli, şık bir
organizasyonla 110 kişilik seçkin
bir topluluğa tanıtıldı.

t ADI PRESTİJLE ÖZDEŞ BİR MARKA
Günümüzde yoluna Volkswagen AG
çatısı altında devam eden İngiliz markası
Bentley, 1910’lu yılların başından bu
yana otomobil tarihinin en prestijli ve
lüks modellerini üretmesiyle tanınıyor.
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Sportif, genç,
tasarım odaklı...
SEAT, 2009 yılında pazara sunduğu
Yeni Ibiza SC, Yeni Leon, Yeni Altea
XL ve Exeo ile tüm modellerini
yenileyerek pazardaki en genç
model yelpazesine sahip marka
olmuştur.

Yepyeni model yelpazesi
2009 yılında mevcut model yelpazesini yenileyerek genç
bir model ailesine sahip olan SEAT markası yıl sonu
itibariyle 2.568 satış gerçekleştirerek %0,69 pazar payı elde
etmiştir.
Modellerimizin performansı
• 2009 yılında SEAT’ın en çok satan modeli Leon olmuştur.
Leon, mayıs ayında makyajlı yeni tasarımıyla satışa
sunularak 2009’da tüm modeller arasında %58 pay elde
etmiş ve segmentinde ilk 10’a girmeyi başarmıştır.
• Ağustos 2008’de tamamıyla yenilenen Yeni Ibiza, 2009
yılında payını %24,6’ya yükselterek ikinci en çok satan
model olmuştur.
• Mayıs 2009’da makyajlanarak satışa sunulan Yeni Altea
XL’in SEAT satışlarındaki payı 2008 ile aynı kalarak 2009
yılında %7 olmuştur.
• Haziran 2009’da SEAT’ın B segmentindeki ilk modeli
olma özelliğine sahip Exeo, üst segment müşterilerin
beğenisine sunulmuş ve 6 ay sonunda %7,8 pay ile
SEAT model yelpazesindeki yerini almıştır.
• 2009 Mart ayı itibariyle üretimine son verilen Cordoba
modeli ise SEAT satışlarından %4,2 pay elde etmiştir.
Pazarlama faaliyetlerimiz
2009 yılında ekonomik krizin etkisiyle pazarlama bütçelerinin
etkili şekilde kullanılabilmesi için gerekli planlamalar yapılmış
ve ağırlıklı olarak bölgesel Yetkili Satıcılar düzeyinde
gerçekleştirilen pazarlama faaliyetleri ile etkili olunmuştur.

SEAT, markadaki global yeniliklere paralel olarak geliştirilen
yeni teknolojik ürünler, motor ve
şanzıman seçenekleriyle 2010
yılında Türkiye’de pazar payını
artıracaktır.
Anıl Gürsoy
Porsche, SEAT
Marka Genel Müdürü
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p SEAT’TAN YEPYENİ MODELLER
SEAT, 2009 yılında mevcut model yelpazesini
yenileyerek çok genç bir model ailesine sahip
oldu. Yeni Ibiza’nın 3 kapılı versiyonu Ibiza SC
de ocak ayında müşterilerle kavuştu.

Ocak ayında Yeni Ibiza’nın 3 kapılı versiyonu Ibiza SC
modeliyle ilgili olarak, Doğuş Otomotiv sponsorluk hakları
kapsamındaki kulüp dergilerinde iletişim çalışmaları
gerçekleştirilmiştir.
Şubat ayında İspanya’da gerçekleştirilen Exeo Yetkili Satıcı
lansman organizasyonlarının ardından Exeo’nun haziran
ayında Türkiye’de satışa sunulması paralelinde iletişim
çalışmaları yapılmıştır.
Mayıs ayında makyajlanan Yeni Leon modelinin Türkiye’de
müşterilerin beğenisine sunulmasıyla birlikte çeşitli ulusal
ve bölgesel pazarlama faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
Yıl boyunca, belirlenen 2009 satış hedeflerine ulaşabilmek
amacıyla belirli dönemlerde satışa yönelik iletişim çalışmaları
gerçekleştirilmiştir.
Yılın son çeyreğinde Adana, İzmir ve Antalya’da yerel fuarlara
katılım yoluyla bu bölgelerde marka imaj ve bilinirliğinin
artırılması sağlanmıştır.
SEAT, UEFA Avrupa Ligi Resmi Sponsoru
Ekim 2009 tarihinde SEAT, UEFA Avrupa ligiyle 3 yıllık
sponsorluk anlaşması imzalamıştır.

2010’da yeni teknoloji motor seçenekleri
2009 yılında tüm model yelpazesini yenileyerek pazardaki
en genç model ailesine sahip olan SEAT, 2010 yılında yeni
motor seçeneklerini satışa sunarak çeşitli segmentlerdeki
payını artırmayı hedeflemektedir.
Yeni Ibiza 1.2 lt TSI ve Exeo 1.8 lt TSI 120 hp gibi
ekonomi ve yüksek performansı bir arada sunan motor
seçeneklerinin pazara sunulacağı 2010 yılında beklenen en
önemli gelişmelerden biri de, Leon modeli için 1.6 lt TDI CR
105 hp dizel motor seçeneğinin mayıs ayında ürün gamına
eklenmesidir. Düz ve otomatik vites seçenekleriyle birlikte
yeni teknoloji dizel motorun Leon’a, segmentinde önemli
bir pay kazandırması beklenmektedir.
Ağustos 2010 tarihinde ise Ibiza modelinin station wagon
versiyonu satışa sunulacaktır.
SEAT, 2010 yılında da marka bilinirliğinin, marka imajının
ve mevcut müşteri memnuniyetinin artırılması ve satış
hedeflerinin gerçekleştirilmesi yönündeki faaliyetlerine
aralıksız olarak devam edecektir.

q EXEO AİLEDEKİ YERİNİ ALDI
SEAT’ın B segmentindeki ilk modeli Exeo, şubat
ayında İspanya’da gerçekleştirilen lansman
organizasyonlarının ardından 2009’da Türkiye’de
de üst segment müşterilerin beğenisine sunuldu.

p EN ÇOK SATAN SEAT
2009 yılında Türkiye’de SEAT’ın
en çok satan modeli, mayıs ayında
makyajlı yeni tasarımıyla satışa
sunulan Leon oldu.
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Yeni bir
başlangıca
doğru
Bir Doğuş Otomotiv iştiraki olan
ve 1989 yılında Skoda’nın Türkiye
distribütörlüğünü yürütmek üzere
kurulan Yüce Auto, günümüzde
Fabia, Roomster, Octavia ve Superb
modellerinin satış, servis ve yedek
parça hizmetlerini Türkiye çapında
30 Yetkili Satıcı ve 38 Yetkili Servis
ile sürdürmektedir.

1992 yılından bu yana VW markaları arasında istikrarlı
büyümesini sürdüren Skoda, dünya çapında 2005 yılında
492.000, 2006 yılında 549.000, 2007 yılında 633.000 ve
2008’de 674.530 adet araç teslimatı gerçekleştirmiştir.
Skoda, 2009 yılında %2,3 artış ile 689.972 adet araç teslimatı
yaparak tarihindeki en yüksek satış adedine ulaşmıştır.
Modellerimizin performansı
Skoda Türkiye, 2009 yılında 3.403 adet binek otomobil satışı
gerçekleştirerek %0,92 pazar payı elde etmiştir.
Octavia modeli, yenilenen yüzü, yeni motor ve şanzıman
seçenekleriyle 2009 yılında Skoda satışlarının %35’ini
oluşturmuş ve marka ürün gamının en çok satan modeli
olmuştur.
2008 sonundan itibaren yenilenen şık tasarımıyla dikkat
çeken Skoda’nın amiral gemisi Superb, 2009’da %395’lik bir
artışla diğer modeller arasındaki payını %25,2’ye çıkarmış
ve satışlardan önemli bir pay elde etmiştir.
Skoda’nın B segmentindeki modeli Fabia’nın satışları ise
2009 yılında toplam satışların %24’ünü oluşturmuştur.
Skoda’nın MPV sınıfındaki temsilcisi Roomster, geniş iç
hacmi ve sürüş konforuyla ön plana çıkmaya devam ederek
2009 yılında Skoda satışlarının %16’sını gerçekleştirmiştir.
2009 ve 2010 yenilikleri
2008 yılında tamamen yenilenen Skoda’nın amiral gemisi
ve D segmentinin başarılı temsilcisi Superb, ekim ayında
gerçekleştirilen İstanbul Auto Show Fuarı’nda tanıtılmış ve

2010 yılı Skoda’nın Türkiye’de
yeniden başlangıcı olacaktır. Skoda,
özellikle Superb modelinde yakaladığı
büyük başarıyı devam ettirirken, 2010
yılında pazara sunulacak olan yeni
model ve motor seçenekleriyle Türk
otomobil pazarında hak ettiği noktaya
ulaşacaktır.
Mahmut Kadirbeyoğlu
Skoda Marka Genel Müdürü
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p SKODA’NIN SATIŞ LİDERİ
Octavia modeli, yenilenen yüzü, yeni motor ve
şanzıman seçenekleriyle 2009 yılında Skoda
satışlarının %35’ini oluşturdu.

2009 yılının ilk günlerinde Skoda showroomlarında Türk
tüketicisiyle buluşmuştur.
Yeni Superb’in en önemli yeniliklerinden biri, Skoda mü
hendisleri tarafından geliştirilen ve “TWINDOOR” olarak
adlandırılan patentli bagaj açma sistemidir. Bu akıllı ve
kullanışlı çözüm, arzu edildiği takdirde sadece arka bagaj
kapağının açılmasıyla aracın içine küçük eşyalar konulmasına
imkân vermekte, ayrıca istenirse arka cam da dahil olmak
üzere bütün bagaj kapısının kaldırılmasını sağlamaktadır.
2009 yılı ilk çeyreğinde yenilenen yüzü ile Octavia, Türk
kullanıcısının hizmetine sunulmuştur. Octavia basit, şık
ve teknik çözümlerin uygulandığı konforlu ve teknolojik
donanımlı modern bir araç olarak dikkat çekmekte ve
sunduğu zengin motor seçenekleriyle segmentinde ön
plana çıkmaktadır. 5 benzinli ve 3 dizel motor seçeneği
bulunan Octavia’nın 1.4 TSI 122 HP DSG şanzıman motor
ile donatılan modeli ağustos ayı itibariyle showroomlarda
yerini alırken, 1.6 TDI CR motora sahip modeli ise 2010
yılında ürün gamına eklenecektir.

ayında gerçekleştirilen Antalya Auto Show Fuarı’nda
Türk tüketicisinin beğenisine sunulmuştur. Yeti modeli,
2010 yılının ilk çeyreğinde 2 adet benzinli ve 2 adet
dizel motor seçeneğiyle Türkiye’de satışa sunulacaktır.
Özellikle 1.2 TSI 105 hp motorlu seçeneğin kalite, dizayn
ve uygun fiyat avantajıyla tüketicinin beğenisini kazanması
beklenmektedir.
Roomster ve Fabia modelleri ise makyajlanan yeni yüzleri
ve 1.2 TSI motor seçenekleriyle 2010 yılında müşterilerin
beğenisine sunulacak ve Skoda markasının Türkiye’de
daha da ileriye taşınmasını sağlayacaktır.
2010 pazar payı hedefi
Skoda’nın 2010 yılında sunulacak yeni modellerin de
katkısıyla pazar payını %25 artırarak %1,15’e yükseltmesi
hedeflenmektedir.

Skoda’nın, şehir içi günlük kullanımın yanında eğlence
otomobili olarak da tasarlanan ve markanın SUV
segmentindeki ilk aracı olan Yeti, 2009 yılının Kasım

q HEM KULLANIŞLI, HEM EĞLENCELİ
Skoda’nın SUV segmentindeki ilk aracı
Yeti, 2009 Kasım’ında Antalya Auto Show
Fuarı’nda Türk tüketicisinin beğenisine
sunuldu.

p AMİRAL GEMİSİ SUPERB
2008 sonundan itibaren yenilenen şık tasarımıyla
dikkat çeken Skoda’nın amiral gemisi Superb,
2009’da satışlarını dörde katlamayı başardı.
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Yılın En İyi Ağır
Ticari Aracı
Scania, 16 ton ve üzeri ithal ağır ticari
araç pazarında %48 daralmanın
yaşandığı 2009 yılında Aralık ayı
sonu itibariyle 800 adet araç satışı
gerçekleştirmiş ve pazar payını %25’e
çıkartarak yedinci kez lider olmayı
başarmıştır. İlave katkı maddesi
gerektirmeden çalışan EGR sistemli
Euro 4 emisyonlu motorları ve geniş
ürün yelpazesiyle pazardaki liderlik
başarısını destekleyen Scania, “Yılın En
İyi Ağır Ticari Aracı” ödülünü almaya
hak kazanmıştır.

2009 yılı satış performansı
Türkiye’de 2009 yılı Aralık ayı sonu itibariyle 16 ton ve
üzeri ağır ticari araç pazarında toplam 11.777 adetlik satış
gerçekleştirilmiş ve bir önceki yıla göre %42 oranında bir
daralma meydana gelmiştir. Scania bu segmentte 800
adet satışla 2009 yılı içerisinde %6,79’luk bir pazar payına
ulaşmıştır.
16 ton ve üzeri ithal ağır ticari araç pazarında ise 2009 yılı
Aralık ayı sonunda toplam 3.236 adetlik satış gerçekleşirken
bir önceki yıla göre %48 küçülme yaşanmıştır. Scania, ithal
pazarda %25’lik bir pay elde etmiş ve büyük bir daralmanın
yaşandığı sektördeki pazar payını korumayı başarmıştır.
Scania markası, ilave katkı maddesi gerektirmeden çalışan
EGR sistemli Euro 4 emisyonlu motorları ile fark yaratmayı
ve tercih edilen bir marka olmayı başarmıştır.
Satış Sonrası Hizmetler performansı
2009 yılında 27 adet acil yardım aracı ve 24 saat acil yardım
hattı sayesinde Türkiye ve Avrupa’daki müşterilerimize
kendi dillerinde konuşan operatörlerce yanıt verilmiş ve
bulundukları noktalara acil yardım hizmeti ulaştırılmıştır.
Türkiye genelindeki 20 adet Scania Yetkili Servisinde 193
adet teknisyen ve 271 personel ile 283 adet araç onarım
alanı mevcuttur. 2009 yılında Scania’nın 1-10 yaş arası araç
parkı 12.800 adede ulaşmış, Scania Yetkili Servislerinde
57.247 iş emri açılmış, yedek parça satışı ise aralık ayı
sonu itibariyle kümülede 17.250 milyon euronun üzerinde
gerçekleşmiştir.

2003 yılından bu yana elinde
bulundurduğu ithal pazar
liderliği unvanını 2009’da da
koruyan Scania, Türkiye’de 15.
yılını doldururken 15 bininci
aracını müşterisine teslim etti.
Tolga Senyücel
Scania, Krone, Meiller
Marka Genel Müdürü
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p 15 YILDA 15.000 ARAÇ
2009 yılında 15. yılını dolduran Doğuş Otomotiv
- Scania işbirliği, aynı yıl içinde 15 bininci aracın
teslimatının yapılmasıyla daha da anlam kazandı.

Ülke genelindeki 15 adet Yetkili Servis noktamız “Scania
Bayi İşletim Standartları” belgesine sahiptir. Söz konusu
servislerimiz, müşterilere dünya genelinde aynı kalitede
hizmet sunulmasını sağlamak amacıyla belirlenmiş
kritelere uygunluk gerektiren “DOS 3 Belgesi” almaya hak
kazanmıştır.
2009 yılı Aralık ayı sonu itibariyle, tarafımızca düzenlenen
teknik, ticari ve sürüş eğitimlerinde toplam 762 katılımcıya
ulaşılmıştır.
15 bininci araç ve 15. yıl coşkusu
Doğuş Otomotiv - Scania işbirliği 1994 yılında Scania çekici
ve kamyonlarının Türkiye distribütörlüğünün alınmasıyla
başlamış ve 2009’da 15. yılını doldurmuştur. 2009 yılında
15 bininci aracın teslimatı yapılarak, satış faaliyetlerinin yanı
sıra pazarlama, servis ve eğitim alanlarında geride bırakılan
başarılarla dolu 15 yıl coşkuyla kutlanmıştır.

Basında en fazla yer alan “Yılın En İyi Ağır Ticari
Aracı”
2009 yılında gerçekleştirilen iletişim faaliyetleri arasında
Euro 4 motorlu EGR sistemli yeni Scania araçların basın
lansmanı, ulusal ve sektörel basına yönelik olarak Scania
üretim tesislerinde yapılan test sürüşleri ve 15 bininci Scania
araç için yapılan teslimat töreni önemli yer tutmuştur.
Basında en fazla haberi yayımlanan ağır ticari araç markası
olma unvanını, 2009 yılında yine Scania markası elinde
tutmuştur. Sektörde bir ilk olan Scania Dünyası dergisi
2009 yılında da dört sayı olarak hazırlanmış ve 30 binin
üzerinde okuyucuya ulaştırılmıştır.
Avrupa ağır ticari araç sektörünün en prestijli ödülü olan
“Yılın En İyi Ağır Ticari Aracı” ödülünü 2009’da Scania
markası kazanmıştır. Uluslararası karayolu taşımacılığının
verimliliğine en fazla katkıyı yapan markaların değerlendirildiği yarışmada birinci olan Scania R-serisi çekicinin
aerodinamik tasarımı ve daha verimli sürüş imkânı sunan
yeni sürüş destek sistemi, bu ödülün kazanılmasında
önemli rol oynamıştır.

q KRİZE RAĞMEN YOLA DEVAM
2009 yılında büyük bir daralmanın yaşandığı 16 ton ve
üzeri ithal ağır ticari araç pazarında Scania %25’lik bir
pay elde ederek pazar payını korumayı başardı.

p YILIN EN İYİ AĞIR TİCARİ ARACI
Scania, aerodinamik tasarımı ve daha
verimli sürüş imkânı sunan yeni sürüş
destek sistemiyle 2009’da “Yılın En İyi
Ağır Ticari Aracı” ödülünü kazandı.
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Dünyanın
en çevreci
soğutucuları
Krone’de
Avrupa’nın lider treyler markası
Krone, 2009 yılında sektördeki
daralmaya rağmen pazar payını
korumuş ve aralık sonu itibariyle 4
segmentte %12’lik bir pazar payının
sahibi olmuştur.

1906 yılında Almanya’da kurulan ve 2003 yılından bu yana
Türkiye’de Doğuş Otomotiv tarafından pazara sunulan Krone
treyler, yenilikçi ve rekabetçi olma felsefesinin bir örneği olan
yeni soğutuculu treylerini 2009’da satışa sunmuştur. Krone,
nakliyecilerin taleplerini gözlemleyerek ve farklı ihtiyaçlara
uygun farklı taşımacılık çözümleri sunarak, satış adetlerinde
kaydettiği büyümeyi 2009 yılında da devam ettirmiştir.
Krone, ithal treyler pazarında lider
Krone, 2009 yılında Türkiye’de 208 adetlik satış rakamına
ulaşmış ve ithal treyler pazarında liderlik koltuğuna
oturmuştur.
2009 yılı performansı
Krone, Türkiye genelindeki 16 adet Yetkili Satıcı ve Servisiyle
her zaman en kaliteli hizmeti, en hızlı şekilde müşterilerine
ulaştırmaktadır.
Pazara sürülen yeni nesil Profi Liner treylerin sahip olduğu
yük güvenlik sertifikası, yükleme hacim esnekliği ve ağır
şartlara uygun dingil yapısı, Krone’yi tenteli treyler pazarında
önemli bir konuma taşımıştır. Krone markası, 2009 yılının
Aralık ayı sonu itibariyle 85 adetlik satış performansıyla
tenteli treyler pazarında %8 pay elde etmiştir.
Soğutuculu treyler pazarında ise Krone 2009 yılı Aralık sonu
itibariyle 75 adetlik satış rakamıyla toplam pazarda %18’lik
bir payın sahibi olmuştur. Krone markası müşterilerin istek
ve ihtiyaçlarını tam olarak anlayıp özel taşımacılık çözümleri
sunarak 2009 yılında müşteri portföyünü genişletmeyi
başarmıştır. Krone’nin Türkiye’de araç parkı 3 bin adede
ulaşmıştır.

2009 yılında, dünyadaki en çevreci
soğutma sistemi kabul edilen
nitrojenli soğutma sistemiyle
donatılmış yeni Krone Cool Liner
Duoplex modelini tanıtan Krone,
taşımacılık sektöründeki öncü
rolünü bir kez daha kanıtlamıştır.
Tolga Senyücel
Scania, Krone, Meiller
Marka Genel Müdürü
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p İTHAL TREYLER PAZARINDA LİDER
Nakliyecilerin taleplerini gözlemleyerek farklı
ihtiyaçlara farklı taşımacılık çözümleri sunan
Krone, 2009 yılında Türkiye’de 208 adetlik satış
rakamıyla ithal treyler pazarının lideri oldu.

2009 yılında toplam treyler pazarı bir önceki yıla göre %53
oranında daralmıştır. İthal treyler pazarındaki daralma bunun
da üzerine çıkarak kasım sonu itibariyle %59 seviyesinde
gerçekleşmiştir.

q BUZ GİBİ KRONE
Krone, yenilikçi ve rekabetçi olma felsefesinin
bir örneği olan yeni soğutuculu treylerini
2009’da satışa sundu.

Pazarlama faaliyetlerimiz liderliğimizi destekliyor
Krone, treyler pazarına sunduğu üstün nitelikli ürünlerin
yanı sıra müşterileriyle bire bir iletişim kurmasını sağlayan
pazarlama aktiviteleri ve basın haberleriyle de dikkatleri
çeken bir markadır.
Bu doğrultuda 2009 yılı içinde de yoğun kampanyalar
düzenlenmiş ve Cool Liner serisi ile tenteli treylerlere
yönelik satış kampanyalarının iletişimi tüm müşterilere
ulaşacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Aynı şekilde büyük
filolara yapılan araç satışlarını takiben teslimat törenleri
düzenlenmiş ve büyüyen Krone ailesi tüm sektöre ve basına
duyurulmuştur. Krone web sayfası, müşterilerin ürünler ve
verilen hizmetlerle ilgili en kapsamlı şekilde bilgi alabilmeleri
için yenilenmiş ve sürekli güncellenmiştir.
Sosyal sorumluluk bilinci
Krone, Doğuş Otomotiv’in topluma fayda sağlamayı görev
bilen yaklaşımına paralel olarak, 2009 yılında “Türkiye’nin
Tansiyonunu Ölçüyoruz” ve “UND Kongresi” gibi birçok
organizasyona sponsor olmuştur.

q ESNEK TAŞIMACILIK ÇÖZÜMLERİ
Pazara sürülen yeni nesil Profi Liner treylerin sahip
olduğu yük güvenlik sertifikası, yükleme hacim
esnekliği ve ağır şartlara uygun dingil yapısı, Krone’yi
tenteli treyler pazarında da rakipsiz bir konuma taşıdı.
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Lider damper
markasından
lider ürünler
Meiller, 2009 yılında, sunduğu ürün
gamının yanı sıra Yetkili Satıcı ve
Servis noktalarını genişletmiş ve 134
adetlik satış gerçekleştirerek zorlu
piyasa koşullarına rağmen başarılı
bir yılı daha geride bırakmıştır.

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
şekilde uyan 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.
Türkiye pazarında Meiller
2009 yılında 134 adet satış gerçekleştiren Meiller, inşaat
sektöründe iki yıldan bu yana devam eden ciddi daralmaya
rağmen olumlu bir satış grafiği çizmiştir.
2007 yılında Doğuş Otomotiv distribütörlüğü ile Türkiye
pazarına giren ve 2008’de “Meiller Doğuş Damper”
fabrikasının Sakarya’da açılmasından sonra Türkiye’deki
varlığını daha da güçlendiren Meiller, Gebze, Ankara, Bur
sa ve Denizli’de yer alan Yetkili Satıcı ve Servis noktalarına
2009 yılında İzmir ve Antalya’yı da ekleyerek hizmet ağını
genişletmiş ve müşterilerine daha da yakınlaşmıştır.
Geçtiğimiz yıllarda yarı römork damper çeşitlerinin pazar
tarafından kabul gördüğü Meiller markası, 2009 yılının ikinci
çeyreğinden itibaren yurtiçi pazarına hitap eden yüksek
hacimli kamyon üzeri damperleri de ürün gamına eklemiş
ve müşterilerin beğenisine sunmuştur.
Meiller farkı
Meiller yeni teknolojiler ve yeni yatırımlarla müşterilerinin
ihtiyaçlarına cevap verme konusunda sürekli çalışmalar

Meiller, Türkiye pazarında
sergilediği başarılı faaliyetler ve
olumlu müşteri referanslarıyla
sektörün lider markası olma
yolunda emin adımlarla
ilerlemektedir.
Tolga Senyücel
Scania, Krone, Meiller
Marka Genel Müdürü
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p MEILLER ŞİMDİ DAHA DA GÜÇLÜ
2007 yılında Doğuş Otomotiv distribütörlüğü ile Türkiye
pazarına giren Meiller,  2008’de “Meiller Doğuş Damper”
fabrikasının açılmasından sonra varlığını daha da
güçlendirdi.

yürütmekte ve pazara uzun ömürlü, az bakım gerektiren,
ekonomik ve sağlam ürünler sunmaktadır.
Meiller sadece inşaat sektörüne değil, atık taşıma sektörüne
de kancalı ve çift kollu taşıyıcılarla güvenli ürün alternatifleri
sunmaktadır. Yeni tasarımlarıyla hafiflemiş, yüksek kaliteli,
sağlam ve esnek çelikten üretilmiş, her şasiye uygulanabilir
tasarıma sahip, eğilme ve bükülme mukavemeti yüksek,
yükleme platformu olan, kullanımı ve bakımı kolay kontrol
ünitesine sahip Meiller ürünleri, sağladığı ekonomiyle
müşterilerine daha fazla kazanç elde etmenin anahtarını
sunmaktadır.
Pazarlamada farklı marka işbirlikleri
Türkiye pazarına girdikten kısa bir süre sonra damper
pazarının tercih edilen markası haline gelen Meiller, marka
bilinirliğini artırıcı faaliyetlere ağırlık vererek bire bir iletişim
yoluyla müşterilerine ürünlerini en doğru şekilde tanıtmayı
amaçlamaktadır. Bu amaçla, müşterilere ürünleri inceleme
fırsatı vermek üzere test kullanımları gerçekleştirilmektedir.
Meiller damper markası, 2009 boyunca farklı üstyapı
ürünlerini geniş hedef kitlelere tanıtmak üzere çeşitli ağır ticari
araç markaları ile özel pazarlama çalışmaları yürütmüştür.

Örneğin MAN firmasıyla düzenlenen geniş kapsamlı test
sürüş aktiviteleri ve Ford firmasıyla Ticari Araçlar Fuarı’nda
ortak gerçekleştirilen etkinlikler, markamıza hedef müşteri
grubuyla bir araya gelme olanağı sağlamıştır. Alınan
verimli sonuçların devamı niteliğinde olarak MAN ve
Scania markalarının dergilerine yönelik çeşitli ilan ve haber
çalışmaları yapılmıştır.
“En İyi Damper”
Ayrıca Almanya’nın ticari araç sektöründeki uzman dergileri
tarafından düzenlenen ve bu yıl 13.’sü gerçekleştirilen
geleneksel “En İyi Ticari Araçlar ve Markaları” yarışmasında
Meiller, 2009 yılının “En İyi Damper” markası seçilerek 5.
kez aldığı bu ödülle gücünü bir kez daha kanıtlamış ve
müşterilerine sunduğu ayrıcalıkları ortaya koymuştur.

q 5. KEZ “EN İYİ DAMPER”
Meiller, Almanya’da her yıl düzenlenen “En
İyi Ticari Araçlar ve Markaları” yarışmasında
5. kez “En İyi Damper” markası seçilerek
gücünü bir kez daha kanıtladı.
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Daha fazla
noktada, daha
fazla müşteriye
hizmet
VW-Scania Endüstriyel ve Deniz
Motorları markası için 2009 yılı
tanıtım ve önemli pazarlarda bayi
ağını genişletme yılı olmuştur.
Doğuş Otomotiv’in endüstriyel ve
deniz motorları işkolundaki toplam
satışları 2009 yılında 102 adede
ulaşmıştır.

Bayi ağını genişletme yılı
2009 yılı VW-Scania Endüstriyel ve Deniz Motorları için
tanıtım ve bayi ağını genişletme yılı olmuştur. Bu doğrultuda
başta D-Marin Didim ve D-Marin Bodrum olmak üzere
Marmaris, Göcek ve Fethiye gibi önemli noktalarda Yetkili
Satıcı atamaları tamamlanarak ülke genelinde 14 noktaya
ulaşılmış ve tüm kıyı şeridini kapsayacak şekilde Yetkili
Satış ve Servis ağı geliştirilmiştir. Yıl içerisinde Yetkili
Satıcı ve Servis personelinin satış, satış sonrası hizmetler
ve pazarlama anlamında eğitilmesi yönünde de önemli
gelişmeler kaydedilmiştir.
2009 yaz döneminde Çeşme’den Bodrum’a kadar
düzenlenen sponsorluk ve fuar organizasyonları, pazar
lama faaliyetlerinde önemli bir yer tutmuştur. Motorları ta
nıtmak amacıyla yat imalatçılarının ve son kullanıcıların
yerinde ziyaret edildiği bu etkinliklerde, ürünler mevcut ve
potansiyel müşterilere detaylı bir şekilde sunulmuştur.
Zengin ürün gamı
Doğuş Otomotiv, endüstriyel ve deniz motorları işkolunda
müşterilerine;

•
•
•
•
•

Volkswagen deniz motorlarını,
Scania deniz motorlarını,
Scania deniz jeneratör motorlarını,
Scania kara jeneratör motorlarını ve
Scania endüstriyel motorlarını sunmaktadır.

2009 yılında Avrasya Boatshow’da elde edilen başarının
ardından, aynı yıl gerekli altyapı çalışmaları tamamlanan ve

VW-Scania Endüstriyel ve Deniz
Motorları işkolu 2009 yılında
satış ve servis ağını geliştirerek,
Türkiye pazarında en çok satış
yapan markalar sıralamasında
ilk üç içindeki yerini almıştır.
İlhami Eksin
DOD, Thermo King, VW-Scania
Endüstriyel ve Deniz Motorları
Marka Genel Müdürü
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p ZENGİN MOTOR SEÇENEKLERİ
Doğuş Otomotiv, endüstriyel ve deniz motorları
işkolunda müşterilerine VW ve Scania markaları
ile çok sayıda üstün motor seçeneği sunuyor.

pazara sunulan Volkswagen’in 8 silindirli 350 hp gücündeki
yeni V8 dizel motorunun 2010 Avrasya Boatshow’da da
büyük ilgi uyandırması beklenmekte ve bu ilginin satış
adetlerine yansıması hedeflenmektedir.
Finansal çözüm paketi
Doğuş Otomotiv, gelen talepler doğrultusunda, iştiraki ve
çözüm ortağı vdf (Volkswagen Doğuş Finans) ile sektörde
fark yaratarak müşterilerine uygun finansal çözüm modelleri
sunmaktadır. 2009 yılında, 60 ay vadeye kadar çıkan uygun
kredi imkânları sunulması, satışların ivme kazanmasında
önemli bir rol oynamıştır.

Doğuş Otomotiv, otomotiv alanındaki engin bilgi birikimini
ve tecrübesini denizcilik sektörüne de aktarmaya odaklıdır.
Şirket, üç tarafı denizlerle çevrili ve 9.000 km’ye yakın sahil
şeridi olan ülkemizde kurumsal bir yapıya sahip, her ko
nuda sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilen, satış ve satış
sonrası hizmetlerde müşteri memnuniyetini hep ön planda
tutan bir anlayışla liderliğe emin adımlarla ilerlemektedir.
VW-Scania Endüstriyel ve Deniz Motorları, Türk denizcili
ğinde aranılan bir marka haline gelmek ve geniş ürün
yelpazesine sahip olmak için çalışmalarını sürdürmektedir.

Güçlü sonuçlar
Doğuş Otomotiv’in endüstriyel motorlar ve deniz motorları
işkolundaki toplam satışları 2009 yılında 102 adede
ulaşmıştır. Yeni faaliyete başlayan yetkili satıcıların katkısı
ile gerçekleştirilen yoğun satış ve pazarlama faaliyetleri,
ekonomik daralmanın etkilerinin doğrudan görüldüğü
denizcilik sektöründe 2009 yılında VW-Scania Endüstriyel
ve Deniz Motorları satışlarını olumlu yönde desteklemiştir.
Bununla beraber, Scania kara jeneratör motorları uzun yıllar
sonra Türkiye’de bulunan jeneratör üreticilerine ilk defa
kapsamlı satış ve pazarlama kampanyalarıyla sunulmaya
başlanmıştır. 2010 yılında planlanan stratejilerle satışların
daha da artması hedeflenmektedir.

p VW’DEN YENİ MOTOR SEÇENEĞİ
Volkswagen’in 8 silindirli 350 hp
gücündeki yeni V8 dizel motoru
pazarda ilgiyle karşılandı.

t DENİZCİLERE GÜVENİLİR
ÜRÜNLER
VW-Scania Endüstriyel ve Deniz
Motorları, Türk denizciliğinde
aranılan bir marka haline gelme
yolunda hızla ilerliyor.
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İlk yılında
bir numara
2008 yılından bu yana Türkiye’de
Doğuş Otomotiv distribütörlüğünde
hizmet veren, dünyanın önde gelen
soğutma sistemi markası Thermo
King için 2009 yılı bir tanıtım ve
bayi yapılanma yılı olmuştur. Doğuş
Otomotiv’in soğutma sistemleri
işkolundaki toplam satışları 2009
yılında 103 adede ulaşmıştır.

Tanıtım ve bayi yapılanma yılı
2009 yılı Thermo King Soğutma Sistemleri için tanıtım
ve bayi yapılanma yılı olmuştur. Bu doğrultuda yıl içinde
Yetkili Satıcı ve Servis ağı tam olarak oluşturulmuş ve bu
ağ kapsamında hizmet verecek olan personelin satış, satış
sonrası hizmetler ve pazarlama alanlarında eğitimden
geçirilmesine yönelik önemli ilerlemeler kaydedilmiştir.
Thermo King, İstanbul dışında Bursa, İzmir, Ankara,
Samsun, Trabzon, Denizli, Antalya, Antakya ve Mersin gibi
yüksek potansiyele sahip bölgelerde konumlandırılmış 10
adet Yetkili Satıcı ve Servisle hizmet vermektedir.
Ürün gamı ve pazarlama aktiviteleri
Doğuş
Otomotiv,
soğutma
sistemleri
müşterilerine;

işkolunda

• Treyler ünite grubu,
• Kamyon ünite grubu,
• Motordan tahrikli ünite gruplarını sunmaktadır.
2009 yaz döneminde İstanbul’dan Hatay’a kadar
düzenlenen roadshow, pazarlama faaliyetlerinde önemli
bir yer tutmuştur. Üniteleri tanıtmak amacıyla hazırlanan
özel araçla treyler üreticileri ve son kullanıcıların yerinde
ziyaret edildiği bu etkinlik sırasında ürünler, mevcut ve
potansiyel müşterilere detaylı bir şekilde anlatılmış ve
değerlendirmelerine sunulmuştur.
Nisan 2009’da Thermo King Başkanı Ray Pittard ve Doğuş
Otomotiv üst düzey yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen

Thermo King, 2009 yılında satış
ve servis ağını oluşturarak
soğutma sistemleri sektöründeki
kurumsal ve organizasyonel
yapılanmasını tamamlamıştır.
İlhami Eksin
DOD, Thermo King, VW-Scania
Endüstriyel ve Deniz Motorları
Marka Genel Müdürü
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p THERMO KING BAŞKANI TÜRKİYE’DE
Dünyanın önde gelen soğutma sistemi markası Thermo
King  ile Doğuş Otomotiv arasındaki işbirliği her geçen gün
güçleniyor. Nisan 2009’da Thermo King Başkanı Ray Pittard ve
Doğuş Otomotiv üst düzey yöneticilerinin katılımıyla bir basın
toplantısı gerçekleştirildi.

basın toplantısı başarıyla gerçekleştirilmiş olup, toplantının
ardından Doğuş Otomotiv yöneticilerine Sn. Ray Pittard
tarafından tebrik yazısı sunulmuştur. Thermo King Türkiye,
2009 yılında gerçekleştirdiği başarılara istinaden yıl sonunda
OEM tarafından “Üstün Başarı Ödülü” ile onurlandırılmıştır.
2009 yılı içerisinde www.thermoking.com.tr web sitesi
kullanıma açılmıştır. Diğer etkinliklerle birlikte detaylı
web sitesinin devreye girmesi, 2009 yılı içinde satışları
destekleyen bir unsur olmuştur.
2010 hedefleri
2009 yılında roadshow etkinliğinde elde edilen başarının
ardından, önümüzdeki yıl pazara sunulması için gerekli
altyapı çalışmaları tamamlanan klima ve ötektik ünite
gruplarının 2010’da büyük ilgi uyandırması beklenmekte ve
bu ilginin satış adetlerine yansıması hedeflenmektedir.
Thermo King markalı ürünler CE ve ATP standartlarına
uygun olup, gelecekte AB’ye uyum standartlarının gündeme
gelmesiyle, soğutma cihazlarının kullanımında yüzde 20
oranında artış olacağı tahmin edilmektedir.

ve çözüm ortağı vdf yoluyla müşterilerine uygun finansal
çözüm modelleri sunmaktadır. 2009 yılında, 60 ay vadeye
kadar çıkan uygun kredi imkânları sunulması, satışların
ivme kazanmasında önemli bir rol oynamıştır.
Güçlü sonuçlar
Doğuş Otomotiv’in soğutma sistemleri işkolundaki toplam
satışları 2009 yılında 103 adede ulaşmıştır. Yetkili Satıcı
ağının devreye girmesi ve yoğun satış/pazarlama faaliyetleri,
2009 yılında satışları olumlu yönde desteklemiştir. 2010
yılında uygulanması planlanan stratejilerle satışların daha
da artması hedeflenmektedir.
Thermo King, ürün yelpazesini genişleterek soğutma
sistemleri sektöründe aranan bir marka haline gelmek için
çalışmalarını sürdürmektedir.
Thermo King Soğutma Sistemleri, kurumsal bir yapıya
sahip, her konuda sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilen,
satış ve satış sonrası hizmetlerde müşteri memnuniyetini
hep ön planda tutan bir anlayışla liderliğe emin adımlarla
ilerlemektedir.

Finansal çözüm işbirliği
En uygun finansman paketinin sağlanması, üreticisinden
tüketicisine sektördeki tüm taraflar için kilit bir konudur.
Doğuş Otomotiv, gelen talepler doğrultusunda, iştiraki

t THERMO KING ROADSHOW
2009 yaz döneminde özel bir araçla
İstanbul’dan Hatay’a kadar düzenlenen
roadshow etkinliğiyle Thermo King
ürünleri geniş bir kitleye tanıtıldı.
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Her marka araca
Doğuş Oto
güvencesiyle
hızlı servis
Bir Doğuş Otomotiv iştiraki olan
Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret
A.Ş., bünyesinde bulunan 6 marka
için toplam 7 bölgede, 35 Yetkili
Satıcı ve 32 Yetkili Servis noktası
ile 175 bin metrekarelik alan
üzerinde 1.095 çalışanıyla hizmet
sunmaktadır.

Doğuş Oto
Doğuş Oto, hizmet kapsamındaki tüm bölgelerde yeni,
ikinci el araç ve yedek parça ile aksesuvar satışı yapmak
ta ve müşterilerine, sigorta, finans ve satış sonrası destek
hizmetleri sunmaktadır.
Doğuş Oto’nun misyonu, temsil ettiği binek ve ticari araç
markalarının satış ve satış sonrası hizmetlerini en üst
kalitede sunmaktır.
Doğuş Otomotiv satışları içinden %30,4 pazar payı
Bir Doğuş Otomotiv iştiraki olan Doğuş Oto Pazarlama ve
Ticaret A.Ş., bünyesinde bulunan 6 marka için (VW Binek,
VW Ticari, Audi, Porsche, SEAT ve DOD) İstanbul, Ankara,
İzmir ve Bursa illerinde toplam 7 bölgede, 35 Yetkili Satıcı
ve 32 Yetkili Servis noktası ile toplam 175 bin metrekarelik
alan üzerinde 1.095 çalışanıyla hizmet sunmaktadır.
2009 yılında 14.126 adet yeni araç satışı gerçekleştiren
Doğuş Oto, Türkiye toplam binek ve hafif ticari araç
pazarından %2,54 pay almıştır. Doğuş Oto’nun 2009 yılında
Doğuş Otomotiv perakende satışları içinden aldığı pay ise
%30,4 olmuştur.
Ayrıca bir DOD Yetkili Satıcısı olan Doğuş Oto, 2009 yılında
1.909 adet ikinci el araç satışı gerçekleştirmiştir.
Satış sonrası hizmetler cirosunda %19 büyüme
Daralan pazara rağmen Doğuş Oto, 2009 yılında satış
sonrası hizmetler alanında önemli gelişmeler kaydetmiştir.

Doğuş Oto Esenyurt Porsche
Showroomu, Doğuş Oto’nun
üstün hizmet kalitesinin en
büyük örneklerinden birini teşkil
etmektedir.
Zafer Başar
Doğuş Oto
Pazarlama ve Ticaret A.Ş.
Genel Müdürü
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p SATIŞ SONRASINDA DA DOĞUŞ FARKI
Doğuş Oto, 2009 yılında 183.212 adet araç
girişiyle satış sonrası hizmetler cirosunda
%19 büyüme sağladı.

Şirketin servislerine giren araç sayısı 2008 yılında 169.495
adet iken, 2009 yılında %8,1 artışla 183.212 adede ulaşmıştır.
Bu artışa bağlı olarak Doğuş Oto’nun cirosu satış sonrası
hizmetler alanında 2008 yılına göre %19 artış göstermiştir.
Müşteri memnuniyeti ve yüksek hizmet kalitesinin des
teklediği bu büyümenin 2010 yılında daha da hızlanması
hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda 2007 yılında
satış sonrası hizmetler ve yedek parça departmanlarında
başlatılan “Yalın Yönetim” uygulamaları, 2009 yılında
“Kaporta Boya Değer Akımı” ve “5S-Çalışma Ortamında
Düzen ve Temizlik Yönetimi” çalışmalarıyla devam etmiştir.
Türkiye’nin en büyük Porsche showroomu
Doğuş Oto, Türkiye’de 1996 yılından bu yana satışını
gerçekleştirdiği Porsche’nin en büyük showroomunu 2009
yılının ilk günlerinde Esenyurt’ta hizmete açmıştır. Hizmete
giren showroom, toplam 1.212 metrekare kapalı alanıyla Orta
ve Doğu Avrupa bölgesinin en büyük 5. showroomudur.
Doğuş Oto’nun hizmet kalitesini daha da geniş kitlelere
ulaştırmasına olanak tanıyan yeni yatırımlar 2010 yılında da
devam edecektir. Doğuş Oto Bursa, 2010 yılı içinde yeni ve
modern tesisinde hizmet vermeye başlayacaktır.

Oto-Fix ile kaliteli hizmet
Doğuş Oto güvencesiyle düşük maliyetli, hızlı, yaygın ve
kaliteli servis hizmeti vermek üzere 2008’de Doğuş Oto
bünyesine katılan Oto-Fix, 2009 yılında toplam 6.584 araç
kabul etmiştir.
2010 yılında Esenyurt, Küçükbakkalköy, Bursa, İzmir
ve Ankara Etimesgut olmak üzere 5 bölgede faaliyet
göstermeye devam edecek olan Oto-Fix, kaporta-boya,
mekanik bakım-onarım ve ekspertiz hizmetlerini, Doğuş
Oto uzmanlığı ve kalitesiyle VW Grubu dışındaki markalara
yaymayı hedeflemektedir.

q MÜŞTERİ ODAKLI BİR HİZMET ORDUSU
Doğuş Oto, bünyesinde bulunan 6 marka için
7 bölgede, 35 Yetkili Satıcı ve 32 Yetkili Servis
noktası ile toplam 175 bin metrekarelik alan
üzerinde 1.095 çalışanıyla hizmet sunuyor.

t ÜSTÜN SATIŞ GÜCÜ

2009 yılında 14.126 adet yeni araç
satışı gerçekleştiren Doğuş Oto,
Türkiye toplam binek ve hafif ticari araç
pazarından %2,54 pay aldı. Doğuş
Otomotiv’in perakende satışlarının
yaklaşık üçte biri Doğuş Oto tarafından
gerçekleştirildi.
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İsviçre’de
gururlandıran
başarı
D-Auto Suisse SA, iki yıllık bir
projelendirme süreci sonucunda,
Eylül 2009 tarihinde, yeni Porsche
bayii olarak Lausanne kentinde
faaliyete başlamıştır.

D-Auto Suisse SA, tüm dünyayı etkileyen elverişsiz ekonomik
şartlara rağmen, hizmete açıldığı 2009 Eylül ortasından yıl
sonuna kadar imzalanan 49 adet sözleşme ve teslim edilen
30 adet yeni araçla güçlü ve kararlı bir satış performansı
sergilemiştir. D-Auto Suisse SA, yalnızca 3 aydır faaliyette
olmasına karşın bölgedeki segment payını %13,33’ten
%17,37’ye yükseltmiştir.
Modellere göre performans
İlk aylardaki satış performansı yeni Porsche Panamera’nın
lansmanından önemli ölçüde etkilenmiş ve bu nedenle
özellikle Panamera modelinde oldukça yüksek bir satış
başarısı elde edilmiştir. Teslim edilen otomobillerin modellere
göre dağılımı şu şekildedir:
Model
Boxster
Cayman
Cayenne
911
Panamera

Adet
2
2
10
9
7

Payı (%)
7
7
33
30
24

Faaliyetler/Etkinlikler
Lausanne’daki D-Auto Suisse SA’da trafik yaratmak ve
müşteri kitlesini geliştirmek için ana faktör etkinliklerdir.
Eylül ayında düzenlenen açılış ve lansman etkinliği yaklaşık
1.500 ziyaretçi çekerken, potansiyel müşterilerle irtibat
kurulması ve geliştirilmesi açısından da son derece başarılı
olmuştur.
D-Auto Suisse SA, müşteri ilişkilerini güçlendirmek ve teşhir
salonu trafiği yaratmak amacıyla her ay satış ve satış sonrası
etkinlikleri düzenlemeyi planlamaktadır.

Bu çok önemli bir başarı!
İki yıl süren hazırlık döneminin
ardından Doğuş Otomotiv,
900 m²’lik teşhir salonu ile
İsviçre’nin en geniş, ferah ve
modern Porsche satış noktasını
Lausanne kentinde kurdu.
Marco Feser
D-Auto Suisse SA
Genel Müdürü
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p DOĞUŞ OTOMOTİV İSVİÇRE’DE
Doğuş Otomotiv’in Lausanne kentinde açtığı
Porsche bayii, aynı zamanda İsviçre’nin en büyük
Porsche satış noktası olma özelliğini taşıyor.

Aynı zamanda çapraz pazarlama faaliyetleriyle şirketin lüks
segment müşteri veri tabanı her geçen gün genişletilmektedir.
Harley Davidson, Porsche Design ve Hublot gibi markalarla
beraber yapılan etkinlikler sayesinde irtibat sayısı daha da
artacaktır.

Personel
Faaliyete geçiş döneminde 20 personelin istihdam edildiği
şirket, 2010 yılında tam kapasiteye ulaştığında 25 uzman
personel ve 3 stajyerden oluşan bir personel altyapısıyla
hizmet verecektir.

2010 yılında yeni araç satış hedefi 195 adet
2010 yılı, şirketimizin tam kapasiteyle çalışacağı ilk yıl
olacaktır. D-Auto Suisse SA’nın tamamen faaliyette olacağı
bu yıl içindeki satış hedefi 195 yeni araç satmaktır. Satışı
hedeflenen 195 aracın ağırlıklı kısmını, yüksek donanımlı
premium ürünler olan 911, Panamera ve yeni Cayenne gibi
modeller oluşturacaktır.
D-Auto Suisse SA, pazardaki yavaş gelişime rağmen İsviçre
ortalamasının üzerinde segment paylarını yakalayarak 2010
yılında mali başabaş noktasına ulaşmayı hedeflemektedir.
Bu hedeflere ulaşmak için güçlü bir büyüme stratejisi
izlenecektir.
u GÖRKEMLİ AÇILIŞ
D-Auto Suisse SA’nın eylül ayındaki açılışı, elit
bir müşteri topluluğunun ağırlandığı görkemli
bir davetle gerçekleştirildi.

p İSVİÇRELİLERE PORSCHE SATIŞI TÜRKLERE EMANET
Lausanne’da açılacak Porsche Showroomu’nun Volkswagen Grubu tarafından bir Türk firmasına emanet
edilmesi, Doğuş Otomotiv için 2009’un en gurur verici gelişmelerinden biriydi. Yapılan törende kurdeleyi
Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Aclan Acar kesti.
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10 yıldır güvenle
büyüyoruz
Bir Doğuş Otomotiv A.Ş. markası
olan DOD, ikinci el araç alım satım
ve takas hizmetlerini Türkiye
genelindeki Yetkili Satıcı teşkilatı
ile gerçekleştirmektedir. Türkiye’nin
ilk, tek ve en büyük kurumsal ikinci
el markası olan DOD, 1999’dan bu
yana sektörde güvenin sembolü
haline gelmiş, geliştirdiği yeni
projeler ve çalışmalarla kurumsal
ikinci el sektöründeki liderliğini
sağlamlaştırmıştır.

Açık artırma organizasyonları
DOD, 2009 yılında düzenlediği 31 farklı açık artırmada
1.031 adet araç satmış ve kuruluşundan bu yana yaptığı
toplam açık artırma satışlarının %56’sını 2009 yılında
gerçekleştirmiştir. Her 84 saniyede bir araç satışının yapıldığı DOD açık artırmaları 2009 yılında İstanbul dışına çıkarak
İzmir’den sonra Adapazarı, Ankara, Mersin ve Samsun’daki
DOD Yetkili Satıcılarında da ilk kez düzenlenmiştir.
Sektörde bir ilk: “İkinci Elde Sertifikalı Eğitim
Programı”
DOD, 2009 yılında sektörde bir ilke imza atarak, Türkiye
genelindeki Yetkili Satıcı personelini, düzenlediği eğitimlerle
bir araya getirmiştir. Satış, pazarlama ve 101 Nokta Ekspertizi
alanlarında verilen eğitimlere “temel” seviyede başlanmıştır.
Bu eğitimi başarıyla tamamlayıp sertifikalarını almaya hak
kazanan Yetkili Satıcı personelinin eğitimine bundan sonra
“geliştirilmiş” ve “profesyonel” seviyelerde düzenlenecek
eğitimlerle devam edilecektir.
ParkDOD ve PrimeDOD’dan ilk yılında 1.100 adet araç
satışı
DOD’un müşteri ihtiyaçları çerçevesinde şekillendirdiği
ParkDOD ve PrimeDOD ürünleri, 2009 yılında da
müşterilerinin beklentilerine cevap vererek hedeflerine
ulaşmıştır.
Aracını satmak isteyen, ancak satış noktasına aracını sü
rekli bırakamayan tüketiciler için geliştirilmiş bir sistem olan
ParkDOD sayesinde tüketiciler, hafta içi ya da hafta sonu

İkinci el araç alım satımında
en büyük kurumsal şirket olma
misyonuyla hareket eden DOD,
2009 yılında 10.746 adet araç
satışı ile sektöründeki liderliğini
sürdürmüş, geliştirdiği yeni proje
ve altyapı çalışmalarıyla sektöre
damgasını vurmuştur.
İlhami Eksin
DOD, Thermo King, VW-Scania Endüstriyel
ve Deniz Motorları Marka Genel Müdürü

50

p İKİNCİ ELDE KURUMSALLIK
Yetkili Satıcı teşkilatı ile Türkiye çapında ikinci el
araç alım satım ve takas hizmetleri veren DOD,
Türkiye’nin ilk ve en büyük kurumsal ikinci el
markasıdır.

satış sistemleri dahilinde DOD Yetkili Satıcılarının mevcut
satış noktalarına araçlarını bırakarak ParkDOD hizmetinden
faydalanmaktadır. İkinci el sektöründe karşılarında
kurumsal bir muhatap görmek isteyen müşterilerin önemli
bir ihtiyacına cevap veren ParkDOD sistemiyle 2009 yılında
1.005 adet araç satışı gerçekleştirilmiştir.
DOD sistemi üzerinde farklı bir ürün/hizmet konumlandır
masına gidilerek geliştirilen PrimeDOD, lüks segmentte yer
alan araçların ikinci el alım satımını özel bir fiziki yapılanma
ve ayrı bir web sitesi yoluyla gerçekleştirmektedir. Satışa
sunulan araçların standart olarak bir yıl süreli PrimeDOD
Garantisi’ne sahip olduğu sistem üzerinden 2009 yılında
99 adet araç satışı gerçekleştirilmiştir.
DOD Mobil Sitesi yayında
Türkiye’nin ilk kurumsal web sitesi olan www.dod.com.tr’ye,
mekân ya da bilgisayar sınırı olmaksızın mobil telefonlar
vasıtasıyla erişim imkânı sağlayan DOD Mobil Sitesi,
Kasım 2009’da faaliyete geçmiştir. Kullanıcıların araçlarının
piyasa fiyatını öğrenebildikleri, araç satın almak isteyenlerin
DOD’un Türkiye genelindeki Yetkili Satıcılarında bulunan
stokları inceleyebildiği ve araç satmak isteyenlerin Satış
Formu ile Yetkili Satıcılara ulaşabildikleri site, http://m.dod.
com.tr/ adresinden ziyaret edilebilmektedir.

SensatDOD 2010 yılında yayında
Araç alıp satmak isteyenleri doğrudan bir araya getiren
web siteleri, ikinci el otomotiv sektöründe önemli bir pazar
oluşturmaktadır. Bu alanda farklılık yaratma misyonuyla
yaklaşık bir yıldır altyapı çalışmalarını sürdüren DOD, Aralık
2009’da SensatDOD web sitesini test kullanımına açmıştır.
SensatDOD, alanında lider olma misyonuyla 2010 yılının ilk
çeyreğinde faaliyete geçecektir.
DOD, 10 yıldır güvenle büyüyor
DOD, 2010 yılında faaliyete geçişinin 10. yılını müşterileriyle
birlikte kutlamaya hazırlanmaktadır. 10 yıldır sektörde
yarattığı ”ilk”lerle adından sıkça söz ettiren ve güvenle
büyüyen DOD, 2010 yılında çeşitli etkinlik ve faaliyetlerle
müşterilerine ulaşarak iletişimini bu strateji üzerine
kuracaktır.

q 84 SANİYEDE BİR ARAÇ SATIŞI
DOD, 2009 yılında düzenlediği 31 farklı
açık artırmada 1.031 adet araç satışı
gerçekleştirdi.

p 10 YILDA YARATILAN BİR MARKA
2010 yılında faaliyete geçişinin 10. yılını müşterileriyle birlikte
kutlamaya hazırlanan DOD, 10 yıldır sektörde yarattığı “ilk”lerle
gündemden inmiyor.
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Yatırımlara ve
büyümeye devam
vdf Grubu, müşterilerine otomotiv
finansmanı alanında her türlü
hizmeti en iyi şekilde sunmak üzere
kurulmuştur. Volkswagen Financial
Services A.G.’nin uluslararası bilgi
donanımı ve Doğuş Grubu’nun
otomotiv ve finans sektörlerindeki
deneyimlerinin birleşimi ile vdf,
tüketicilere yeni ve farklı finansal
ürün ve hizmetler sunmaktadır.

vdf Otomotiv Finansmanı (Volkswagen Doğuş Tüketici
Finansmanı A.Ş.)
vdf Otomotiv Finansmanı, tüketici finansmanı şirketleri
arasında %30’luk pazar payı ile 2009 yılında da zirvedeki
yerini korumuştur. Tüm finans kuruluşları içinde bireysel
kredilerde %12’lik bir pazar payına sahip olan vdf, Doğuş
Grubu markaları içerisinde %38 gibi yüksek bir penetrasyon
oranına sahiptir. Özellikle 2009 yılında piyasalarda yaşanan
belirsizliklere rağmen vdf, yıl sonu itibariyle tüm alanlarda
hedeflerine ulaşmıştır.
2009 ile benzer özelliklere sahip bir yıl olması beklenen
2010’da da vdf’nin hedefi aynı başarıyı sürdürmek ve faaliyet
gösterdiği tüm alanlarda rakiplerinin önünde yer almaktır.
Marka portföyü ve kampanyalar
vdf, 2009 yılı içerisinde de mevcut marka portföyünü korumuş
ve çalıştığı markalara yönelik kampanya ve etkinlikleri
desteklemeyi sürdürmüştür. Audi A3 araçlar için kredi ve
kredi koruma sigortasının bir arada sunulduğu “Audi A3
Planguard Hediye” kampanyası ile VW Binek Araç alanlara
krediyle birlikte kasko ve uzatılmış garantinin beraber
sunulduğu “Hep Yeni” kampanyası bunun örnekleridir.
vdf Sigorta Hizmetleri (vdf Sigorta Aracılık Hizmetleri
A.Ş.)
Yenilikçi ürünleriyle sigorta sektöründe faaliyet göstermekte
olan vdf Sigorta Hizmetleri, 2009 yılında müşterilerine
farklı sigorta ürünleri sunmayı sürdürmüştür. 2008 yılında
lansmanı gerçekleştirilen Planguard (Kredi Koruma
Sigortası) ve Fulllife (Uzatılmış Garanti Sigortası) ürünleri

Otomotiv finansmanının her
alanında faaliyet göstermeyi
ilke edinen vdf, 2009 gibi zor bir
yılda da bu hedef doğrultusunda
yatırımlarını sürdürmüş ve vdf
Faktoring Hizmetleri A.Ş. şirketini
kurarak değer zincirinin bir
halkasını daha tamamlamıştır.
Kemal Ören
vdf Grubu Genel Müdürü
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p TÜKETİCİ FİNANSMANINDA LİDER
vdf Otomotiv Finansmanı, tüketici finansmanı
şirketleri arasında %30’luk pazar payı ile 2009
yılında da zirvedeki yerini korudu.

ile Komboplan (Uzun Dönemli Kasko) ürününün satışına,
vdf Otomotiv Finansmanı ile birlikte tek bir ödeme planı
içerisinde 2009’da da devam edilmiştir.
Bu çerçevede 2009 yılı içerisinde Volkswagen Binek
Araç sahiplerine yönelik olarak gerçekleştirilen “Hep
Yeni” kampanyası, söz konusu ürünlerin müşterilerimizce
tercih edilmesinde, tanınmasında ve Yetkili Satıcılarımızın
servis giriş adetlerini korumasında önemli bir rol oynamıştır.
2007 Aralık ayından bu yana toplamda 6.400 aracın garanti
süresini uzatan ve satış adedine göre %8’lik bir penetrasyona
ulaşan vdf Sigorta Hizmetleri, diğer yandan Doğuş Otomotiv
ile birlikte, Audi A3 modeli satın alan müşterilere 2009
yılının Eylül ve Ekim aylarında Planguard ürününü hediye
etmiş ve bu kampanyanın da etkisiyle 1 yılını henüz
dolduran Planguard ürününde %16’lık bir penetrasyona
ulaşmıştır. Şirket, 2009 yılını tüm sigorta ürünlerinin toplam
satışında 40.000 poliçe barajını yakalayarak tamamlamıştır.
vdf Sigorta Hizmetleri, yenilikçi ürünlerine 2010 yılının ilk
aylarında Doğuş Grubu markalarına özel olarak piyasaya
sunacağı “Markalı Kasko” ürününün lansmanı ile devam
edecektir.

vdf Faktoring Hizmetleri A.Ş.
Distribütör ve Yetkili Satıcılara faktoring ve finansman
hizmetleri sağlayacak olan vdf Faktoring Hizmetleri A.Ş.’nin
kuruluş izni BDDK tarafından Ocak 2009’da verilmiş ve
şubat ayı içerisinde kuruluş işlemleri tamamlanarak şirketin
tescili gerçekleştirilmiştir. Haziran-temmuz aylarında süren
denetimlerin ardından BDDK tarafından Kasım 2009’da
yeni şirketimize faaliyet izni verilmiştir. Faktoring Hizmetleri
A.Ş.’nin 2010 Ocak-Mart dönemi içerisinde hazırlıklarını
tamamlayarak distribütör ve Yetkili Satıcılara hizmet
vermeye başlaması planlanmaktadır.

q TÜKETİCİ DOSTU KAMPANYALAR
vdf, 2009 yılı içerisinde çalıştığı markalara
yönelik kampanya ve etkinlikleri desteklemeyi
sürdürdü. VW Binek Araç alanlara sunulan
“Hep Yeni” kampanyası bunlardan biriydi.
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Kalite işimizin
temeli; bağımsızlık,
tarafsızlık ve
dürüstlük temel
ilkemizdir.
Türk sermayesinin uluslararası
şirketlerle aktif işbirliğinin başarılı
bir örneği olan TÜVTURK, aynı
zamanda Türkiye’nin hizmet
sektöründe gerçekleştirdiği en
büyük özelleştirmedir.

TÜVTURK, Türkiye çapında uluslararası standartlarda araç
muayenesi hizmeti vermek üzere 2005 yılında kurulmuş ve
15 Ağustos 2007 tarihinde T.C. Ulaştırma Bakanlığı ve T.C.
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile imzalanan
imtiyaz sözleşmesiyle faaliyetlerine başlamıştır.
Türk sermayesinin uluslararası şirketlerle aktif işbirliğinin
başarılı bir örneği olan TÜVTURK, aynı zamanda Türkiye’nin
hizmet alanında gerçekleştirdiği en büyük özelleştirme olma
özelliğine sahiptir. TÜVTURK’ün 2009 yılı cirosu 550 milyon
TL, FAVÖK’ü (EBITDA) 51 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
TÜVTURK İstanbul’un operasyonları konsolide cironun 106
milyon TL’sini kapsamaktadır.
Türkiye’nin tamamında uluslararası standartlarda
hizmet
2009 yılı sonu itibariyle 81 ilde toplam 190 sabit araç
muayene istasyonu mevcuttur. Sabit istasyon bulunmayan
800’ün üzerinde ilçeye gezici istasyonlarla hizmet götürül
mektedir. Şirket merkezi ve Türkiye coğrafyasına yayılmış 47
alt işleticisi ile birlikte 1 milyar ABD doları yatırım harcaması
yapılmış olup, yaklaşık 3.000 kişinin üzerinde istihdam
yaratılmıştır.
Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK tarafından TS EN
ISO/IEC 17020 “Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşlarının
Çalıştırılması İçin Genel Kriterler” standardı çerçevesinde
yapılan denetimler 2009 yılında başarıyla tamamlanmış
ve tüm istasyonlar Akreditasyon Sertifikası’na sahip
olmuştur. TÜVTURK Araç Muayene İstasyonları projesinin
planlama, inşaat ve işletiminin çevre dostu ve evrensel İş
Sağlığı Güvenliği kurallarına uygunluğu, Ekvator Prensipleri
temelinde
gerçekleştirilen
Çevre
Değerlendirmesi

Şirketimiz, araç muayenelerine
yönelik zorunluluğu müşteri
memnuniyeti sağlayacak şekilde
yapılandırmakta ve hizmet
kalitesini artırmaya yönelik
yatırımlarını sürdürmektedir.
Naci Başerdem
TÜVTURK
Genel Müdürü
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p YURT ÇAPINDA HİZMET
Türkiye’nin her noktasına hizmet götürmeyi
amaçlayan  TÜVTURK, 2009’da istasyon sayısını
81 ilde 190’a ulaştırdı.

(Environmental Assessment) denetimlerinde tespit edilerek
belgelenmiştir.
TÜVTURK, modern ve tek tip istasyonları, muayene cihazları,
ileri teknolojiye sahip operasyonel süreç yönetim sistemi
ve müşteri memnuniyetine yönelik çağdaş uygulamalarıyla
uluslararası alanda araç muayene sektörünün önde gelen
kuruluşlarından biridir.
5,1 milyon araca muayene hizmeti
2009 yılında TÜVTURK istasyonlarında 5,1 milyon araç
muayene edilmiş, ücretsiz muayene tekrarı ve ücretsiz tespit
muayenesi ile beraber 10 milyon muayene gerçekleştirilmiştir.
2010 yılında araç sayısının 5,6 milyona, muayene adedinin
de ücretsiz muayene tekrarı ve ücretsiz tespit muayenesi ile
beraber 11 milyona yükselmesi beklenmektedir.
Yatırımlara devam
2009 yılı içerisinde İstanbul-Samandıra ve Kocaeli-Gebze’de
ek istasyon, Edirne-Keşan, Kırklareli-Lüleburgaz ve AntalyaManavgat’ta ise ek kanal yatırımları tamamlanmıştır. BoluGerede’de inşa edilen yeni istasyonun 2010’da faaliyete
geçmesi, Ankara, Bursa ve Kırıkkale için de birer ek istasyon
inşa edilmesi planlanmıştır.
Yeni muayene sistemi
2009 yılı Ekim ayından itibaren TÜVTURK, Garanti Teknoloji
ile birlikte geliştirilmiş, en yeni teknolojiye sahip operasyonel
süreç yönetim sistemi “VIAonline”ı kullanmaya başlamıştır.
Yetkili tüm kurum ve kuruluşlara internet üzerinden erişim
imkânı sunan bu yazılım sayesinde bütün muayene
süreçleri gerçek ve eşzamanlı olarak yürütülebilmekte ve
izlenebilmektedir.

q HIZLI HİZMET İÇİN RANDEVU SİSTEMİ
2009 yılında başlatılan randevu ile muayene
hizmetiyle yarım saat içinde müşterilerin muayene
işlemlerinin tamamlanması hedeflenmektedir.

Yola Elverişlilik Muayenesi
T.C. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü
tarafından yetkilendirilmiş 17 ildeki 21 istasyonda, Avrupa
Birliği ülkelerine yük taşımacılığı yapan araçların taşıması
gereken “Yola Elverişlilik Belgesi”ni alabilmek için gereken
muayene hizmeti verilmektedir. Bu hizmet, periyodik
muayene ile birlikte ya da tek başına alınabilmektedir.
Egzoz gazı emisyon ölçümü
2009 yılı sonu itibariyle T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı
tarafından yetki belgesi almış 35 ildeki 46 istasyonda egzoz
gazı emisyon muayenesi hizmeti verilebilmektedir. 2010 yılında
bu sayının 150’ye yükseltilmesi hedeflenmektedir.
Çağrı Merkezi
Ağustos 2008’de hizmete giren “TÜVTURK Çağrı Merkezi”
haftanın her günü 08:00-20:00 saatleri arasında hizmet
vermektedir. Randevu, bilgi alma ve şikâyet amaçlı olarak
ayda ortalama 110 bin çağrı alınmaktadır.
Randevu sistemi
13 Mart 2009 tarihinde başlayan randevu ile muayene hizmeti
43 ildeki 91 istasyonda uygulanmaktadır. 2009 yılı içinde 1
milyondan fazla araç sahibinin yararlandığı bu hizmetle, yarım
saat içinde müşterilerin muayene işlemini tamamlamaları
hedeflenmektedir. Büyük şehirlerde araç muayenelerinin
%80’i artık randevu ile gerçekleştirilmektedir.
Kafeteryalar
Sosyal ihtiyaçların karşılanması amacıyla kurulmaya
başlanan ve 2009 yılı sonu itibariyle 6 noktada hizmet
veren kafeterya sayısının 2010 yılında 30’a çıkarılması
hedeflenmektedir.

p ULUSLARARASI STANDARTLARDA HİZMET
2009 yılında tüm TÜVTURK istasyonları TS EN ISO/
IEC 17020 standardı çerçevesinde denetlenerek
sertifikalandırıldı.
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Küçülen pazarda
büyüyen bir
marka
LeasePlan’in global deneyimi ile
Doğuş Otomotiv’in dinamizmini
birleştirerek, operasyonel
kiralama hizmetini yeni ürünlerle
zenginleştirmeyi, yaygınlaştırmayı ve
müşterilere ulaştırmayı amaçlıyoruz.

2007 yılında %51 LeasePlan ve %49 Doğuş Otomotiv
ortaklığıyla kurulan LeasePlan Türkiye, LeasePlan’in global
deneyimi ile Doğuş Otomotiv’in dinamizmini birleştirerek
hem yabancı, hem de büyük ve küçük ölçekli yerel firmalara
operasyonel kiralama hizmetini yaymayı amaçlamaktadır.
Operasyonel kiralamada Avrupa lideri olan LeasePlan,
6.200 çalışanı ile 4 kıtada ve 30 ülkede 1 milyon 400 bin
adetlik 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.
Operasyonel kiralama çözümlerini uluslararası deneyim ve
yerel bilgi birikimine dayanarak sunan LeasePlan Türkiye,
müşterilerinin ihtiyaçlarına bütünlük içinde, proaktif yakla
şım ve uzmanlığın yanı sıra dürüstlük ilkesiyle eğilmektedir.
2009’da operasyonel kiralama pazarı
Global krizin derinleşmesiyle birlikte, 2009 yılında birçok
sektörde yaşanan daralma nedeniyle şirketler yeni kiralama
yapmak yerine mevcut kontratlarını uzatmayı tercih etmiş
ya da eleman sayısındaki düşüş nedeniyle şirket araçlarını
erken iade etme eğilimine girmiştir. Bu durum, operasyonel
kiralama pazarında %10’luk bir küçülmeye yol açmıştır.
Daralan pazarda artan pazar payı
LeasePlan Türkiye, 2009 yılında filo kiralama pazarında
yaşanan küçülmeye rağmen sunduğu yeni ürünler, proaktif

2009 yılında pazara sunduğumuz
yeni ürün ve uygulamalarla
sektörümüzde standartları
yükselttik ve sürdürülebilir
müşteri memnuniyeti sağladık.
Aynı başarılara 2010 yılında da
imza atmayı hedefliyoruz.
F. Türkay Oktay
LeasePlan
Genel Müdürü
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p HER İHTİYACA UYGUN ÇÖZÜM
Tüm dünyada geliştirdiği öncü uygulamalarla bilinen
LeasePlan, Türkiye’de de operasyonel filo yönetimi
hizmetlerini müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarını
analiz ederek oluşturmaktadır.

çözümler ve kaliteli hizmet anlayışı sayesinde pazar payını
%7’ye yükseltmeyi başarmıştır.
2009 yılı sonu itibariyle 2.483 adet yeni kontrat yaparak
yönettiği toplam araç portföyünü 6.227 adede yükselten
LeasePlan, 783 farklı müşteriye hizmet vermektedir.
Operasyonel kiralama alanında çok markalı araç portföyü
stratejisi ile hareket eden LeasePlan’in 2009 yılı sonu
itibariyle portföyünde Volkswagen, SEAT, Audi, Skoda,
Renault, Ford, Fiat ve Toyota gibi, filo pazarında önemli
paya sahip araçlar yer almaktadır.
LeasePlan Türkiye, 2009 yılında DOD Yetkili Satıcıları
kanalıyla 2.302 adet ikinci el satışı gerçekleştirmiştir.
Yılın başında Doğuş Oto ile yapılan anlaşma doğrultusunda,
filoda bulunan VW, Audi, SEAT ve Skoda marka araçlar için
sadece Doğuş Oto servis noktalarından hizmet alınmaya
başlanmıştır. LeasePlan’in filosunda bulunan tüm araçların
bakım ve onarımları Yetkili Servislerde yapılmaktadır.

Yeni ürün ve hizmetler
LeasePlan Türkiye, kaliteli hizmet anlayışı ve sürekli müşteri
memnuniyeti anlayışı doğrultusunda geliştirdiği öncü
profesyonel çözümleri 2009 yılı başından itibaren hayata
geçirmeye başlamıştır. Filo yönetiminde ve giderlerin
kontrol altında tutulmasında müşterilere önemli kolaylıklar
sağlayacak olan Filo Raporlama - Online Raporlama
Sistemi ocak ayında, OGS Yönetimi hizmeti de nisan
ayında devreye girmiştir. Küçük filoların temel ihtiyaçlarını
karşılamaya yönelik HazırPlan ürünü ise kasım ayında
pazara sunulmuştur.
Hedefler
LeasePlan Türkiye, 2010 yılında pazara sunacağı yeni
ürünler, hizmetler ve öncü uygulamalar sayesinde
sağlıklı büyümesini sürdürerek pazar payını ve marka
bilinirliğini artırmayı ve bununla paralel olarak müşteri
memnuniyetinde elde ettiği üstün başarıyı daha da
geliştirmeyi hedeflemektedir.

q SEKTÖRÜNDE AVRUPA LİDERİ
Operasyonel kiralamada Avrupa lideri olan LeasePlan, 6.200
çalışanı ile 4 kıtada ve 30 ülkede 1 milyon 400 bin adetlik dev
bir araç filosunu yönetmektedir.
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Dünyanın
en prestijli
markalarına değer
yaratan hizmet
Yedek Parça ve Lojistik, 2009
yılında 45.754 adet aracın ithalatını
ve Yetkili Satıcılara sevkıyatını
gerçekleştirerek 2009 yılını yedek
parça ve aksesuvar satışından
elde edilen 264,8 milyon TL ciro ve
%34,2 brüt kâr marjı ile kapatmıştır.

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 VW-Scania Endüstriyel ve Deniz Motorları,
Thermo King Mobil Isı Kontrol Sistemleri ve yedek
parçalarının ithalatı, depolanması ve Yetkili Servislere sevk
edilmesi faaliyetlerini yürütmektedir.
2009 yılında otomotiv sektöründe yaşanan dalgalanma
ya karşın Yedek Parça ve Lojistik başarılı bir faaliyet yılı
geçirmiştir.
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 politi
kalarının yanında %60’a yaklaşan ortak parça kullanım
oranı, Yedek Parça ve Lojistik bünyesinde önemli bir sinerji
oluşturmaktadır.

Yedek Parça ve Lojistik,
sinerjinin modern ve en iyi
uygulamalarını geleceğin
teknolojisiyle birleştirmekte
ve Doğuş Otomotiv’in çoklu
marka yapısı için sürekli değer
üretmektedir.
Mustafa Karabayır
Yedek Parça ve Lojistik
Genel Müdürü
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p DOĞUŞ OTOMOTİV’E KESİNTİSİZ DESTEK
Yedek Parça ve Lojistik, Doğuş Otomotiv’in
temsilciliğini yaptığı markaların ve yedek parçalarının
ithalatı, depolanması ve Yetkili Servislere sevk
edilmesi faaliyetlerini yürütmektedir.

Sunulan ürün ve hizmetler
Yedek Parça ve Lojistik, Yetkili Satıcı ve Servislerin ihtiyaç
duyduğu mal ve hizmetleri yüksek kalitede sunarak
nihai müşteri mutluluğuna katkı için aşağıdaki hizmetleri
vermektedir:

• VW, Audi, SEAT, Porsche, Bentley, Lamborghini, Scania
ve Thermo King markalarının yedek parça ve aksesuvar
larının yurtdışına sipariş edilmesi, ithalatı, depolanması,
stok yönetiminin yapılması ve Yetkili Servislere siparişle
rine istinaden dağıtılması
• VW, Audi, SEAT, Porsche, Bentley, Lamborghini,
Scania, Krone ve Meiller marka araçların antrepo ve stok
sahalarında korunması ve Yetkili Satıcılara ulaştırılması
• Tüm grup markası araçların ithalat ve homologasyon
operasyonlarının marka temsilcileri adına yürütülmesi
• Krone ve Meiller markalarının yedek parça ve
aksesuvarlarının ithalatı ve siparişlerine istinaden Yetkili
Servislere dağıtılması

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 artmasın
da katma değer yaratmak,
• Yedek parça işletim sistemlerinin sürekli iyileştirilme
sine yönelik projeler üretmek,
• Teşkilatın daha düşük stok maliyetleriyle çalışabilme
sine 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.

q 2009 YILINDA 45.754 ARAÇ
VW, Audi, SEAT, Porsche, Bentley, Lamborghini,
Scania, Krone ve Meiller marka araçların antrepo
ve stok sahası hizmetleri Yedek Parça ve Lojistik
tarafından verilmektedir.
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En iyi
sigortacılık
hizmeti
Doğuş Holding
güvencesiyle
bir arada
1984 yılında kurulan Doğuş Sigorta
Aracılık Hizmetleri, tecrübeli
ve güvenilir bir kurum olarak
müşterilerine sigortacılık alanında
hizmet vermektedir.

Doğuş Grubu şirketlerine,
çalışanlarına ve diğer
müşterilerine en iyi sigortacılık
hizmetleri sunmayı kendine
misyon edinmiş olan Doğuş
Sigorta Aracılık Hizmetleri,
2009 yılında da çalışmalarını bu
doğrultuda sürdürmüştür.
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Tecrübeli bir aracı kurum
Bir Doğuş Holding kuruluşu olan Doğuş Sigorta Aracılık
Hizmetleri, 26 Mart 1984 tarihinde kurulmuş, tecrübeli bir
aracı kurumdur.
Doğuş Sigorta, Doğuş Grubu şirketlerine ve diğer
müşterilerine en iyi hizmeti sunma hedefi doğrultu
sunda 2009 yılında da çalışmalarını sürdürmüştür. Şirket,
Doğuş Otomotiv’in büyümesine paralel olarak sigorta
hizmet yelpazesini çeşitlendirmiş, yıl boyunca yapılan
tüm çalışmalarında risk değerlendirme ve pazarlamaya
odaklanmış, gelişen teknolojilerden yararlanarak risk
analizlerini en doğru şekilde yapmış ve oluşan hasarların en
kısa zamanda ödenmesini sağlamıştır.
5 Ekim 2007 tarihinde Garanti Sigorta’nın %80’inin Eureko B.V.’ye
satılmasıyla çalışmalarına Eureko Sigorta acentesi olarak
devam eden Doğuş Sigorta, 2009 yılında tüm ürünlerinde
toplam 12,7 milyon YTL’lik prim üretimine ulaşmıştır.

Geniş çalışma alanı
Doğuş Sigorta Aracılık Hizmetleri’nin Anadolu Sigorta,
Ergoisviçre Sigorta ve Axa Sigorta ile 2003 yılında başlamış
olan acentelik anlaşmaları devam etmektedir. Şirket, 2008
yılında Allianz Sigorta’nın da yetkili acenteliğini almıştır.
2010 yılında gelişmeye devam
Doğuş Sigorta 2010 yılında gelişmeye ve büyümeye
odaklıdır. Eureko Sigorta ile işbirliği kapsamında en yeni
sigorta ürünlerini, en yüksek verimliliği sağlayacak şekilde
müşterilerine sunmaya devam edecek olan Doğuş Sigorta,
Doğuş Holding’in güvenilirliğini sigortacılık sektöründe de
perçinlemeyi hedeflemektedir.

