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DÜNYA MARKALARININ BAYİLİĞİNİ YÜRÜTÜYOR

DN grubu, başta otomotiv olmak
üzere sigorta ve enerji sektöründe
faaliyet gösteriyor. Şirket, kaliteli
ve kusursuz hizmet anlayışını ön
planda tutarak uluslararası başarı
kazanmayı hedefleyen FDN Grubu, otomo tiv sektöründe Fiat, Renault, Dacia bayilik lerinin yanında, Europcar’ın Türkiye hizmetlerini yönetiyor. FDN Grubunun dördüncü,
Medos Otomotiv’in ise “ilk” plazası şu anda
Kartal E5 yolu üzerinde yer alıyor. Şirket;
toplam alan olarak; 4 bin 500 metrekare
satış sonrası, 2 bin metrekarede satış faa liyetlerini yürütüyor. Medos Otomotiv, Fiat
marka araçlara satış, servis ve yedek parça
hizmetlerini veriyor. Dünyanın önde gelen
otomotiv firmalarının bayiliğini ve franchiselığını yapan FDN Grubu şirketlerinden
biri olan Medos Otomotiv 2009 yılında ku rulmuş olup Fiat markasıyla hizmet veriyor.
Medos Otomotiv Genel Müdürü Fırat Fidan,
“MEDOS Otomotiv; daima liderliğe ve yüz de yüz memnuniyete odaklanmış bir personel kadrosu ile koymuş olduğu misyondan
asla sapmayarak, globalleşen ekonomi ve
her gün zorlaşan rekabet içinde, bulunduğu
sosyal yapıyı da unutmadan çizmiş olduğu
rotadan gidiyor” diyor. Fidan; kaliteli ürün leri, işçiliği ve müşterilerine verdikleri güvenle sürekli gelişimi ve başarıyı amaçlayan bir
ekiple kaliteli ve kusursuz hizmet anlayışını
ön planda tuttuklarını söylüyor. Fidan, devamlılığın ve büyümenin temel şartının müşteri memnuniyeti olması anlayışıyla müşterilerinin her türlü beklentilerini karşılayarak,
son derece memnun müşteriler yaratma
hizmet anlayışlarının her zaman ön plana
çıktığını söylüyor.

Birçok markanın distribütörü
Fidan, Medos Otomotiv bünyesindeki
FT Tuning’in araç estetiği ve motor sistemleri
üzerine uzmanlaşmış bir ekipten oluşan modifiye şirketi olduğunu dile getiriyor. Fidan; FT
Tuning olarak, Avrupa’nın lider yay ve amor tisör üreticisi KW, Weitec ve AP süspansiyon

sistemlerinin distribütörlüğü ile yukarı doğru
açılan patentli LSD DOORS kapı sistemlerinin
distribütörlüğüne ve Renault, Fiat, Dacia markalarının orijinal aksesuarları satış yetkisine
sahip olduklarını açıklıyor. Fidan, tüm bunların
yanında, Amerikan markası olan ve Türkiye’ye
“ilk” defa yine FT Tuning tarafından getirilecek
olan VOSSEN USA jant markasının da Türkiye
resmi distribütörü olduklarını sözlerine ekliyor.
Teknolojiyi ve gelişmeleri yakından takip etmek adına fuarları önemsediklerini belirten Fidan, gerek yurtdışı gerekse yurtiçinde düzenlenen hemen hemen bütün otomobil fuarlarına
gittiklerini belirtiyor. Fidan; Medos Otomotiv
olarak FT Tuning ile araç sahiplerine perfor mans ve modifikasyon konusunda da hizmet
verdiklerini ifade ediyor.

lerinin bulunduğunu ifade ediyor. Fidan, böylelikle müşterilerinin herhangi bir yardıma ve
desteğe ihtiyaç duymaları halinde kendileri
ile bire bir ilgilenen ekiplerinin bulunduğunu
sözlerine ekliyor. Özellikle binek araç seg mentinde yoğun talepler aldıklarını belirten
Fidan, araçlarının yüzde 95’inin kiralama
dönüşü olan bir yıllık araçlar olmakla bir likte garantilerinin devam ettiğini söylüyor.
Fidan, ayrıca tüm araçlarının bakımlarının
kendi servislerinde yapıldığını vurguluyor.
Uzman eksperlerinin takas alımları ve satışlarda müşterilere en iyi hizmeti sunduğunu
söyleyen Fidan, bu durumun müşterilerinin
kendilerine güven duymasını sağladığını
ifade ediyor. Fidan; Carros dışında FDN
Grubu olarak Fiat, Renault markaları başta
olmak üzere garantili ikinci el satış ve takas
hizmetleri ile piyasayı yönlendirebilecek bir
İkinci el hizmeti veriyor
güce sahip olduklarını söylüyor. Şirketlerinin
Fidan, ikilci el araç konusunda Medos
Otomotiv’in, kendi bünyesinde oluşturduğu dört plazasında toplamda 600 araçlık stok
Carros markası ile piyasaya hakim bir ko - bulunduğunu ifade den Fidan, bu araçların
numda olduğunu söylüyor. Fidan, hem satış aylık sirkülasyonlarının 400-450 civarında
hem ikinci el konusunda ayrı müşteri hizmet- seyrettiğini açıklıyor.
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