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FRANCHİSE DÜNYASI

FRANCHİSE SİSTEMİ
Markanın imtiyaz hakkı sahibinin, belirli süre, koşul ve sınırlar
içinde, işin yönetim ve organizasyonuna ilişkin sürekli disiplin ve destek sağlayarak,
belirli bir bedel karşılığında, yatırımcılara sistem ve markasını kullandırmasına dayanan,
uzun vadeli ve sürekli bir iş ilişkisidir.

FRANCHİSE SİSTEMİNİN FAYDALARI
1 - Tanınan bir markanın parçası olmak
2 - Kurulu bir sistem üzerinden çalışmak
3 - Eğitim, hukuk ve tanıtım desteklerinden faydalanmak
4 - Belirli bir standarta ve kaliteye kavuşmak
5 - Tanınmış markanın sağladığı sürekli müşteri imkanı’na kavuşmak
6 - Sadece işinize odaklanmak, diğer birçok işleyişin bir merkezden yürütülmesi

GÜÇLÜ
MARKALARLA
MARKALARLA ÇALIŞIN
ÇALIŞIN

www.hedefotoekspert z.com

H
KABİLİYETİNİZ

TECRÜBELİMİSİNİZ

ÇEVRESEL FAKTÖR

BAYİLİK BİLGİLENDİRME

Oto Ekspertiz sektöründe tecrübeniz var mı?
Oto Ekspertiz içi teknik donanıma sahip misiniz?
İşinizde sizi doğru bir çalışma standardına kavuşturacak
( idari, personel yönetimi, evrak takibi vb. )
opsiyonlarına sahip misiniz?

Benzer bir iş tecrübeniz ( otomotiv ) var mı?
Geçmiş dönemde kendi iş yeriniz yada yöneticilik durumu içerisinde bulundunuz mu ?
İleriye dönük kendinizi nerede görüyorsunuz!

Otomotiv sektörü ile alakalı işletmenizi tavsiye edebileceğiniz potansiyel bir çevreniz mevcut mu?
Oto Ekspertiz sektöründen kazanmayı beklediğiniz ortalama aylık meblağ ne kadar olarak düşünüyorsunuz?
Mevcut açacağınız oto ekspertiz işletmesi tek gelir kaynağı mı yoksa farklı bir işlerinizde mevcut mu?

Bulunduğu
Lokasyonlarda Lider Marka

HEDEF OTO EKSPERTİZ
Yepyeni Bir Fırsat Sunuyor.
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FRANCHİSE UYGULAMA TEST CİHAZLARI

GEREKLİ OLAN PROFOSYONEL TEST CİHAZLARI
Fren Test Cihazı
Süspansiyon Test Cihazı
OBD Beyin Test Cihazı
Boya Kalınlık Cihazı
Kompresör Hava Makarası
Hava Tabancası
Akü Test Cihazı
Lastik Kalınlık Ölçer
Dynometre + Kumanda Panosu
Yanal Kayma
Lift

FRANCHİSE PAKETİMİZDE; yukarıdaki belirtilen cihazlar ve ekipmanlar
bulunmakta olup bu cihazların seçiminde Türkiye'de kendini kanıtlamış,
son teknolojiye sahip, sorunsuz ve hızlı raporlama yapabilen ürünler tercih edilmektedir.

TARAFSIZ İŞLEM
DOĞRU TESPİT
EN TEMEL
İLKEMİZDİR...
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BAYİLİK ŞARTLARI

ŞUBE İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR
Sizleri Türkiye'nin En İyi, En Genç Dinamik ve İddialı Markasında Karlı Bir Yatırıma,HEDEF OTO EKSPERTİZ ailesinde yerinizi almaya davet ediyoruz.

ALAN BİLGİLERİ
Hedef oto Ekspertiz; Ekspertiz bayisi TSE-HYB şartı ve kontrolü üzerine,
iş yeri en az 100 m2 ve en az 3,00 metre (bulunan yere değişiklik gösterebilir) tavan yüksekliğine sahip olmalıdır. Bayiinin araç girişine engel bir durumun
olmadığı, kolay ulaşılabilir bir lokasyon da olması tercih edilir.

BÖLGE KORUMA SİSTEMİ
Yer seçimi bayilik müşterisi ve HEDEF OTO EKSPERTİZ uzmanları ile birlikte gerçekleşir.
HEDEF OTO EKSPERTİZ her bölgede tek şube ile hizmet verecek olup, şube karlılığı açısından aynı bölgeye farklı şube açılmayacaktır. Bu kapsamda şehirlerin il merkezinde bir adet, ilçe merkezlerinde bir adet, büyük şehirlerde ise her bir ilçe için 1 adet şube açılacaktır.

Türkiye'deki bir çok oto ekspertiz merkezi bireysel olarak kurulmuştur ve herhangi bir yeterliliğe sahip değildir. Yakın zamandaki yasal düzenlemeler sonrasında işlevliğini kaybedecektir.
HEDEF OTO EKSPERTİZ kurmuş olduğu kurumsal yapı ile kendini sürekli geliştiren ve her türlü yasal düzenlemeye hazır bir sisteme sahiptir.

H
HEDEFE ODAKLAN
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HEDEF OTO EKSPERTİZ

Bu Ayrıcılığa
Sizde Davetlisiniz
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