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 Nedir ?

Türkiye’de ikinci el pazarında ve satıș ișlemlerinde yașanan riskleri en aza 
indirmek üzere yola çıkan  tüm marka ve model araçların alım 
satım öncesi ekspertizini bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesiyle son teknoloji 
cihaz ve ekipmanlarla gerçekleștirmektedir.
 

 tarafsız hizmet anlayıșı ve mükemmelliyetçi yaklașımı ile araç 
alım satımlarında yașanan problemleri çözmek ve insanların aracını 
bilerek almasını ve satmasını sağlamaktadır. 

 2.el profesyonel oto ekspertiz hizmetleri dahilinde 7.500 m2 
kapalı, 3.500m2 açık alan olmak üzere 120 kișilik personeli ile dev bir 
aileyiz. Mekanik, kaporta ve elektronik branșlarında otorite olan tecrübeli, 
donanımlı ve eğitimli personeli ile oto ekspertiz sektöründe söz sahibi 
olmaya devam etmektedir.

Bu ayrıcılığa siz de davetlisiniz 

Her geçen gün müșteri portföyü artan, bulunduğu lokasyonlarda lider 
olan kurumumuzda sizleri de aramızda görmek bizleri onurlandıracaktır. 

Sektörde rakipsiz hizmet anlayıșı sunan ’in; kurumunuza 
sunacağı bayilik fırsatlarını daha detaylı anlatmak için merkez 
șubemizde ağırlanmak üzere tesisimize davetlisiniz. 

  Birlikte çalıșabilmek dileklerimizle, 
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Güvenilir Marka İmajı

Uzmanlık ve Deneyim

Eğitim ve Denetimler

Pazarlama Desteği

 Neden                    ?



Ekspertiz Akademi

Teknolojik Altyapı ve 
Yazılım

Digital Rapor

Müșteri Memnuniyeti
Yönetimi
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 Neden                    ?



 Șube Destek Hizmetleri

KURULUM

Lokasyon Seçimi

Fizibilite

Dekorasyon

Seçilecek șube ile ilgili kriterler, uygun potansiyel 
bölgeler ve lokasyonlar girișimci ile paylașılır. 
Girișimci ile paylașılan bölgenin ikinci el satıș 
potansiyeli araștırılır. Toplanan veriler girișimci 
ile paylașılır. Verilerin ıșığında șube onayı verilir. 
Șube onayı verildikten sonra dekorasyon 
çalıșmalarına bașlanır. 
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 Șube Destek Hizmetleri

EĞİTİM

Personel Eğitimi

Makina Eğitimi

Rapor Eğitimi

Kurulumu gerçekleștirilen șubenin, kurulum 
esnasında seçilen teknisyenleri genel merkezde 
sertifikalı eğitim için hazırlanır. Bu eğitim süre-
cinde teknisyenlere; uygulamalı temel oto eksper-
tiz teknikleri, ekspertiz cihazlarının kullanımı ve 
rapor düzenleme eğitimleri verilir ve ihtiyaç 
duyulduğunda tekrar edilebilir. Verilen eğitimler 
sonunda teknisyenler test edilip onaylandıktan 
sonra, eğitim sertifikası ile șubede hizmet 
vermeye hazır hale gelir.
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 Șube Destek Hizmetleri

KURUMSAL
KİT

Kurumsal Görseller

Web Sitesi

Matbaa

Șube, web sitesinde yayınlanır ve kurumsal 
mail adresleri atanır. Çağrı merkezine șube 
telefonu eklenir. Kurumsal kimlik ile ilgili 
(broșür, antetli rapor kağıdı, cepli dosya, 
kartvizit, kalem, bayrak, personel kıyafeti) 
bütün ürünler hazırlanır. Kurumsal tabela 
görsellerimiz teslim edilir.
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 Șube Destek Hizmetleri
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YAZILIM

Araç Bilgi Havuzu

Araç Sorgulama

Üyeliği ve Hizmeti

Türkiye’nin en gelișmiș oto ekspertiz yazılımına 
sahip olan Otoexperim; üretilen raporları online 
sistem üzerinden müșterilerin cep telefonlarına 
mesaj olarak gönderir. Araç bilgi havuzunda, 
șubede ekspertizi yapılan tüm araçları cep tele-
fonunundan online olarak takip edilebilir ve 
yapılmıș olan tüm ekspertiz raporlarına erișim 
sağlanabilir.



 Șube Destek Hizmetleri

REKLAM

Google Adwords

Yazılı Görsel Basım

Sosyal Medya

Șubeye özel internette arama motoru google ad-
words’de bilgi ișlem departmanımız tarafından 
șubenin bulunduğu lokasyonda birinci sırada 
reklam düzenlenir. Yazılı ve görsel mecralarda 
haber niteliğinde advertorial reklamları basın 
danıșmanımız tarafından PR çalıșması ile uygu-
lanır. Sosyal medyada dijital reklam görselleri 
yayınlanır.
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 Șube Destek Hizmetleri
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PERSONEL

Duyuru Desteği

Mülakat

Seçim

Yazılı basın ve internet mecrasında personel 
arama ilanları verilir. İlanlara bașvurularda bulu-
nan teknisyen adaylarının CV’leri kontrol edilir. 
Uygun bulunan personeller mulakata çağırılır ve 
sonrasında seçim yapılır.



 Șube Kurulum Ekipmanları
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Dynometre Test Cihazı

Fren Test Cihazı

Süspansiyon Test Cihazı

Yanal Kayma Test Cihazı

Resepsiyon Lift

Uzaktan Kumanda Kontrol Ünitesi

Boya Kalınlık Test Cihazı

OBD Test Cihazı

Akü Test Cihazı

Lastik Kalınlık Ölçer Test Cihazı

Takım Arabası

Kompresör

Özel Ekspertiz Yazılım Sistemi

Kartvizit, Broșür, Personel Kıyafeti 



Basında                      
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Kamu İșbirliğimiz

“POSTA GAZETESİ” “CNN Türk” “HABER 7”

“STAR TV” “SABAH GAZETESİ” “KANAL D”



Sertifikalarımız
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EĞİTİM SERTİFİKASI

Oto Experim “Temel Oto Ekspertiz Teknikleri” eğitimini
15 Eylül 2018 tarihinde başarıyla tamamladınız.

Tebrik eder, başarılarınızın devamını dileriz.

Sayın,

Eğitmen Genel Müdür



Yol Haritamız
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İNSAN KAYNAKLARI
SEÇİMİ ve EĞİTİMİ

BAȘVURULARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ ve TANIȘMA

LOKASYON ZİYARETİ ve
FİZİBİLİTE ÇALIȘMASI

TADİLAT ve MAKİNE
KURULUMU

ORYANTASYON

BAȘVURU FORMUNUN
DOLDURULMASI

FRANCHİSE SÖZLEȘMESİNİN
İMZALANMASI

MİMARİ
PROJELENDİRME

AÇILIȘ
ORGANİZASYONU
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