
Pazar
Doğuş Otomotiv,Türkiye'deki olumlu değişimsürecine paralel olarak, 2004 yılı içinde otomotivsektöründe aktif rol oynamayı başardı.2005 yılına ise sektördeki daralma beklentisinerağmen iyi başladı. Bu dönemde 21 yeni aracıntanıtımını gerçekleştirerek rekabetçi ve iddialıtutumunu sürdürmeyi hedefliyor.Doğuş Otomotiv, 2005 yılında 350 bin adetcivarında olması beklenen toplam binek araçpazarının Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci vevergilerdeki olası değişmeler gibi kritikfaktörlerden etkileneceğini dikkate alarakgelişimini sürdürmeyi planlıyor.
Baflar›lar
Doğuş Otomotiv, müşteri memnuniyetini esasalan hizmet yaklaşımı ile 2004 yılında 1.240'ı aşanpersonel, 170'i aşan bayi örgütü ve servisnoktasıyla 21. yüzyılın otomotiv sektörünedamgasını vuran bir “süpermarka” olmayıhedefliyor.Otomotiv sektöründeki değer zincirinin enson halkası muayene istasyonları ihalesine deDoğuş Otomotiv,TÜVSÜD ve AKFEN gruplarıile oluşturduğu konsorsiyum ile katıldı ve verdiği613.5 milyon US$'lık teklif ile kazanan tarafoldu. Bu sayede,Türkiye'deki tüm araçlarınmuayenesini 20 yıl süreyle bu konsorsiyumunortaklarıyla kuracağı şirket vasıtasıylagerçekleştirecek.

Tarihçe
Türkiye'nin önde gelen gruplarından DoğuşGrubu'nun bünyesinde yer alan Doğuş OtomotivServis ve Ticaret A.Ş., temsil ettiği dünyamarkalarıyla, toplam pazarda Türkiye'nin birincibüyük otomotiv ithalatçısı ve üçüncü büyükdistribütörü konumunda.Müşteri odaklı ve Doğuş Otomotiv Servis veTicaret A.Ş (DOAŞ) hizmet standardıylaTürkiye'de “süpermarka”lardan biri olarak bilinenDoğuş Otomotiv'in başarı hikâyesi, 1994 yılındaVW markasının ithalat ve distribütörlüğününalınması ile başladı.VW AG'nin yüksek satışoranına sahip markalarını bünyesinde bulunduranDoğuş Otomotiv'in başarı grafiği, 1994 yılındaAudi, 1996 yılında ise Porsche markalarınınithalatına başlanmasıyla daha da yükseldi. DoğuşGrubu, Doğuşmotor Servis ve Ticaret A.Ş.'yi1998 yılı Ocak ayında kurarak Audi ve Porschemarkalarının Türkiye GenelindekiDistribütörlüğünü bu çatı altında yürütmeyebaşladı. 1996 yılında AB'den araç ithalatındakigümrük vergisinin kaldırılmasını takiben %6'yaçıkan pazar payı, Doğuş Otomotiv'in başarıdüzlemindeki yükselişine  ivme kazandırdı.Doğuş Otomotiv Grubu, 1994 yılında iseGenoto İmalat ve Sanayi A.Ş. adı altında dünyanınönde gelen ağır ticari araç üreticilerindenScania'nın kamyon ve çekicilerinin, 1995 yılındaendüstriyel ve deniz motorlarının, 1996 yılındaise Scania şasi esaslı Irizar otobüslerinin TürkiyeDistribütörü oldu. 1998 yılı sonunda DoğuşAğır Vasıta ve Ticaret A.Ş. kuruldu. Genoto İmalatve Sanayi A.Ş'nin distribütörlük yetkisini devralanDAV, Scania'nın distribütörü iken 2003 yılındaKrone'nin de distribütörlüğünü üstlendi. Aralık1999'da   Doğuş Otomotiv Holding A.Ş’nin(DOHAŞ) kurulmasıyla, bağımsız faaliyetgösteren tüm marka ve iş kolu şirketleri,DOHAŞ'ın bağlı ortaklığı ve iştirakleri halinegetirildi.Doğuş Holding-Yüce Auto ortaklığı ile kurulanKatalonya Oto, SEAT Türkiye distribütörü olarak,1997 Aralık ayında faaliyete geçti.Yaklaşık üç yıllıkaradan sonra tekrar Türkiye pazarına kazandırılanSEAT otomobilleri, yeni çizgileri, modernteknolojisi ve geniş model yelpazesi ile kısazamanda büyük ilgi gördü.1992 yılında Volkswagen Grubu'na dahil olarakglobal pazara giriş yapan ve her geçen gün dahada gelişerek tüm dünyada tercih edilen bir markahaline gelen Skoda, 1989 yılında Türkiyedistribütörlüğünü yürütmek üzere kurulan YüceAuto A.Ş. ile Doğuş Otomotiv ailesine katıldı.Böylelikle, 1999 yılında Doğuş Otomotiv ile

SEAT markasında başlatılan ortaklık, Skoda iledevam etti. Bugün Yüce Auto ve DoğuşOtomotiv Skoda ve SEAT markalarında %50ortak olarak faaliyetlerini sürdürüyorlar.30 Aralık 1999 tarihinde ise,Volkswagen FinancialServices AG'nin %51 ve Doğuş Grubu'nun %49ortaklığında Volkswagen Doğuş TüketiciFinansmanı A.Ş. (vdf) kuruldu. 2002 sonundafarklı faaliyet alanlarının şirket bünyesine katılmasıile birlikte vdf Holding A.Ş. ve Volkswagen DoğuşTüketici Finansmanı A.Ş. faaliyet göstermeyebaşladı. vdf Holding'in iştirakleri arasında vdfSigorta ve vdf Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.yer alıyor.Vdf Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.bünyesinde ikinci el araç alım-satım faaliyetlerinibaşlatan DOD'un yanı sıra, şirketlerin araç filokiralama ve danışmanlık hizmetlerini yürütenEuropcar Fleet Services bulunuyor.2003 yılında, Doğuş Grubu markalarımüşterilerini spor etkinlikleri platformundabuluşturmak amacı ile Doğuş Motor SporlarıOrganizasyon Pazarlama Servis ve Ticaret A.Ş.kuruldu. Sponsorluk ve etkinlik yönetimi, yayın,yarış organizasyonları ve tuning gibi faaliyetlerihedefleyen Doğuş Motor Sporları, aktivitelerine2004 yılında SEAT Cup Türkiye organizasyonu ilebaşlayarak bir ilke imza attı.1963'ten beri  Türk otomotiv sektöründe"koşulsuz müşterimutluluğu" için çalışanGenoto, 2004 yılındaticari kimliğinideğiştirdi ve DoğuşOto adı altında satışve satış sonrasındakaliteli ve müşteriodaklı hizmetanlayışını sürdürerek yeni bir gelişim ve değişimsürecine girdi. Doğuş Oto, 2003 yıl sonu itibarıylaİstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa illerinde olmaküzere toplam altı bölgede Volkswagen, Audi,SEAT ve Porsche markalarına ait satış ve satışsonrası hizmetlerini yürütürken, 2004 yılısonunda Skoda markasını da yelpazesineekleyerek yine aynı illerde toplam yedi bölgedehizmet vermeye başladı.Bu gelişmelerin sonucunda, 19 Mart 2004tarihinde Doğuş Motor Anonim Şirketi, DoğuşOtomotiv Holding Anonim Şirketi, Doğuş AğırVasıta Anonim Şirketi ve Genpar OtomotivAnonim Şirketi ile birleşmesini tamamlayan vetüm faaliyetlerini aynı çatı altında toplayan Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. 2004 yılındaDoğuş Otomotiv hisselerini halka arz etti.
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Ürün
Doğuş Otomotiv, çatısı altında yer alan VWBinek,VW Ticari, Audi ve Porsche markalıaraçların, Scania ve Krone markalı ağır ticari araçve TIR dorselerinin ithalat ve distribütörlüğünüve Şekerpınar'da kurulu lojistik merkezi kanalıylaorijinal yedek parça lojistik destek fonksiyonlarınıyürütüyor.Doğuş Otomotiv, bağlı ortaklıklarındanDoğuş Oto Pazarlama A.Ş. vasıtasıyla,VW, Audi,Porsche, SEAT ve Skoda marka otomobil ve hafifticari araçların perakende ticaretini yapıyor.Doğuş Otomotiv, 2005 yılı itibarıyla, ithal ettiğitüm araçları 37 şehirde 174 satış noktasıaracılığıyla satışa sunuyor. Bu yapısıyla, büyümestratejisine uygun olarak rekabet gücünüartırmak ve gelir kaynaklarını çeşitlendirmekamacıyla, ana faaliyetlerini tüketici finansmanı,yedek parça ve aksesuar ticareti, müşterihizmetleri, sigorta hizmetleri ve ikinci el araçticareti ve filo kiralama gibi yan hizmetlerledestekliyor.Ayrıca, Doğuş Otomotiv, Doğuş MotorSporları aracılığı ile kullanıcılara otomobilsporlarını sevdirmek ve yaygınlaştırmak içinsportif organizasyonlar gerçekleştiriyor.Bunun yanında, Doğuş Sigorta aracılığı ile deotomotiv değer zincirinin önemli bir parçası olansigorta acenteliği hizmeti sunuyor.

En Son Geliflmeler
Doğuş Otomotiv, 2005 yılını, satış sonrası vemüşteri memnuniyetine odaklanacağı bir yılolarak görüyor. Bu amaçla da satış sonrasındaen yüksek standartlarda hizmet vermek içinyenilikler yapmayı, satış ağını daha da güçlendirmeyiplanlıyor. Bu sayede, başarı grafiğine, yeni ve farklıbir ivme kazandırmayı hedefliyor.Doğuş Otomotiv, her kesime, hayat tarzına vebütçeye hitap eden geniş ürün yelpazesi veyüksek hizmet anlayışıyla, 2005 yılında pazargelişimi ile birlikte yeni bir yükselme döneminegirmeyi amaçlıyor.
Promosyon
Doğuş Otomotiv, Doğuş Grubu'nun “Dahayapacak çok işimiz var” sloganından aldığı güç vegüvenle marka bilinirliğini artırmak ve hizmet vedeğerlerini doğru anlatabilmek amacıyla farklıetkinlikler düzenleyerek çeşitli mecralarda etkiliprojelere imza attı.Volkswagen, Audi, Porsche, SEAT, Skoda, Scaniave Krone gibi dünya markalarının satış ve satışsonrası faaliyetlerini yürüten Doğuş Otomotiv, budünya markalarının aynı çatı altında bulunduğumesajını iletmek ve şirketin hisselerin halka arzedilmesiyle yeni bir değişim ve gelişim sürecinegirdiğini yansıtmak için farklı kampanyalar yürüttü.Dünya markaları ile verdiği hizmetlerintanıtımının yanı sıra, toplumsal dönüşümetkinlikleri, sosyal sorumluluk projeleri, kültür-sanat, konser, sponsorluk ve organizasyonlarla damarka kimliğini ve değerlerini kitlelerlepaylaşmayı başardı; özellikle son dönemde sosyalpaydaşlar nezdinde Doğuş Otomotiv markasıbilinirliğinde artış görüldü. (Antalya Altın PortakalFilm Festivali sponsorluğu,VW ile müzik aşkınakonserleri, vb.)Ayrıca Doğuş Otomotiv, çeşitli tanıtımaktiviteleri ve Autoshow 2004 gibi ticari fuaretkinlikleriyle marka değerlerini doğru ve etkinbir şekilde iletmek ve temsil ettiği geniş ürüngamını kullanıcılarla buluşturmak için girişimlerdebulundu.Doğuş Otomotiv, bünyesine kattığı DoğuşÇocuk markasıyla da çocuklara yönelik yeni veeğitici projeler üreterek çocukların gelişiminihedefliyor.Trafik Kulübü, “Trafik Temalı Rap MüzikYarışması”, “Eğitim Otobüsü”, çocuk gözüyletrafiğin anlatıldığı “www.trafiler.com” sitesi ileçocukları sosyal alanlarda bilinçlendirmek içinetkinlikler düzenliyor. 2004 yılı son çeyreğindeİstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü veMilli Eğitim Bakanlığı İl Eğitim Müdürlüğü ile0-12 yaş grubu çocukları Trafik konusundabilinçlendirme projelerini başlatan DoğuşOtomotiv, “Arka koltuk benim” kampanyasınınyanı sıra, İstanbul'daki tüm ilköğretim okullarınaasılan “Trafikte Ortak Dil İşaretleri” posterleriylede trafik ve çocuk güvenliği konularına dikkatçekmeyi amaçlıyor.Doğuş Otomotiv bünyesinde spororganizasyonlarıyla adını duyuran DoğuşMotorsports, ilk projesi SEAT Cup yarışlarıylamotorsporları dünyasına yeni bir soluk getirdi.Yarış tutkusunu zirveye taşırken, çeşitli konser,şov ve gösterilerle de Türkiye'nin popülerleşensporunu rekor sayıda izleyiciyle buluşturdu. 2005yılı içerisinde Türkiye'de gerçekleşecek    ilk

bayanlar kupası olmasının yanı sıra dizel araçlarlakoşulan ilk yarış olma özelliğine de sahip olanVW Polo Ladies Cup'ı yarış severlerin beğenisinesundu.
Marka De¤erleri
Tüm faaliyet alanlarında müşteri odaklı hizmet,takım ruhu ve sinerji, Doğuş Otomotiv'initeleyen en önemli değerler.Temsil ettiği dünya markalarının pazarlanmasındantüm satış sonrası faaliyetlerine kadar heraşamada Doğuş Otomotiv'in marka değerleri“koşulsuz müşteri mutluluğu, yüksek hizmetkalitesi, güvenirlilik, sinerji ve takım ruhu” olarakbelirlendi.
www.dogusotomotiv.com.tr

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Doğuş Otomotiv 27-29 Haziran 2004 tarihleriarasınnda İstanbul’da yapılan NATO Zirvesi’neçok sayıda VW Transporter ile destek verdi vezirve sonrasında da NATO liderlerine yeni   Audi46 modellerini sundu.
2004 yılında Doğuş Otomotiv,VW Ticariaraçların dünya ölçeğindeki satışlarındaAlmanya’dan sonra en büyük pazar payınıelde etti.
Doğuş Otomotiv, 2004 yılında Porschekullanıcılar ve hayranları arasında etkin birdiyalogun sağlanabilmesi amacıyla “PorscheClub”u kurdu.
Amerikan Marketing Association lisansıyla,Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneğiortaklığıyla ilk defa düzenlenen Reklam EtkinliğiÖdülleri Yarışması’nda, Doğuş-Otomotiv-VWTransporter kampanyası, 2004 yılında “BronzEffie” Ödülü’ne layık görüldü.
Doğuş Otomotiv,VW markası ile 2002 yılında“Türkiye Yollarında Bir Virtüöz” Projesikapsamında, Fazıl Say konserleriyle, dünyaca ünlüpiyanisti Türkiye’nin her köşesindenmüzikseverlerle buluşturdu.
2002 yılında Volswagen AG ile Doğuş Otomotivarısındaki görüşmeler sonunda “yalnızcainternet’ten satılan ilk ve tek otomobil !” sloganıile lanse edilen ve geniş bir tanıtım kampanyasıyladuyurulan “VW Lupo” projesi büyük başarıkaydetti.
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