
Pazar
Türkiye'de doğalgaz sektörüne ilişkin pazar sonyıllarda hızlı bir gelişme sürecine girdi. Pazarı;ısıtma, sıcak su, klima, havalandırma ve kontrolsistemlerine ait ürünlerle doğalgaz ve tesisatsektöründe faaliyet gösteren şirketleroluşturuyor. Bu pazarın büyüklüğünü ortayakoymak için yapılan hesaplamalarda, doğalgazkullanan kentlerdeki abone sayısı üzerindenyapılan değerlendirmeler esas alınıyor.Bu verilere göre,Türkiye'de şimdiye kadardoğalgazın konutlardaki kullanımı için, yaklaşık65 bin adet kalorifer kazanı, 85 bin adet doğalgaz brülörü, 1 milyon 825 bin adet kombi, 1milyon 205 bin adet doğal gaz sobası, 40 binadet kazan sayacı ve 2 milyon 750 bin adet dedaire sayacı satışı gerçekleştirildi.Bu tablo,Türkiye'de sadece evsel ekipmanüretim ve ithalatına ait toplam cironun yaklaşık2.5 milyar US$ olduğunu ortaya koyuyor. Pazarınyarattığı toplam istihdamın ise 36 bin kişiyibulduğu tahmin ediliyor.Vaillant Türkiye ise yaklaşık yılda 300 bin adetkombi cihazının satıldığı sektörde, 2004 yılında 60milyon Euro’luk ciroya ulaştı.
Baflar›lar
Türkiye'de sektörünün önde gelen şirketleriarasında yer alan Vaillant, performansı nedeniyle,ana şirketinin yanı sıra, pek çok kurum ve kuruluştarafından da çeşitli ödüllere layık görüldü.Vaillant merkezinin yılda bir kez on yedi kardeşşirketten en iyisine verdiği Vaillant KaliteÖdülü'nü, 1997 yılında Vaillant Türkiye aldı. Ertesiyıl da Tüketici Memnuniyeti Ödülü'nü kazandı.Aynı yıl Vaillant Kalite Ödülü ikinci kez Türkiye'yeverildi.1999 yılında ise Vaillant Türkiye, ana şirkettarafından, Son Beş Yılın En İyi Ekibi Ödülü'nelayık görüldü. Aynı yıl içinde Vaillant Türkiye,Almanya Vaillant'ın haricinde, tüm diğer kardeş

şirketler arasında European Foundation forQuality Management’ın (EFQM-Avrupa KaliteYönetimi Vakfı) ilk resmi üyesi oldu.2000 yılında bağımsız araştırma kuruluşuInfratest Burke tarafından Avrupa çapındagerçekleştirilen Tüketici MemnuniyetiAraştırması'nda, Avrupa'daki tüm sektörlermemnuniyet değeri 69 iken,Vaillant Türkiye 90'aulaşarak tüketici memnuniyetinde rekor kırdı.Böylece, En Yüksek Tüketici MemnuniyetiÖdülü'nü de kazandı.Vaillant Türkiye Servis Organizasyonu ise,Vaillant ülkeleri arasında yapılan Doğu AvrupaPazarlama Kalite Ödülü Yarışması'nda, 2000yılında birincilik, 2001 yılında ise ikincilik ödülüaldı.2002 yılında, Pazarlama %27.7, Servis ise%47.3 ciro büyüme oranıyla Vaillant Grubu içindeen başarılı bölümler olarak iki ayrı ödül kazandı.2003 yılında Vaillant Türkiye, grup içinde en iyimüşteri ilişkileri yönetimi (CRM) uygulamasına

sahip ülke seçildi.Aynı yıl VaillantTürkiye Servis,gruba bağlı yedibüyük ülkeninyönetici ve uzmanlarıtarafından yapılandeğerlendirmede,En İyi Servis ödülünüaldı.Ödül ve başarılarsonraki yıllarda dadevam etti. 2004yılında Vaillant GrupUluslararası İşletmeYönetimi Enstitüsü(Acquisa) tarafındanverilen En İyi CRMUygulamalarına SahipŞirket Ödülü'nüTürkiye kazandı. Aynıyıl içinde Türkiye Pazarlama Bölümü, toplu işlerve sistem çözümlerine yönelik başarılı çalışmalarınedeniyle Doğu Avrupa ve İhracat Ülkeleriarasında En İyi Proje Yarışması'nda üçüncülüködülünü aldı. Aynı yarışmada,Tüketici ClubBölümü, En İyi Proje birincilik ödülünü kazandı.
Tarihçe
Vaillant, 1874 yılında, kapalı devre banyoşofbeninin mucidi olarak bilinen Johann Vaillanttarafından, Almanya Remscheid'da kuruldu.Vaillant doğalgazlı, LPG'li, fuel-oil'li, elektrikli vegüneş enerjili sıcak su ve ısıtma sistemlerindekomple sistem sunan bir şirket olarak tanınıyor.1894 yılında dünyada ilk kapalı devre banyoşofbenini piyasaya sunan Vaillant sektörde pekçok yenilik ve ilki gerçekleştirmiş bir şirket.1905 yılında duvar tipi gazlı şofbeni geliştirdi.1961 yılında tüketicinin kullanımına sunduğuduvar tipi ilk ısıtma cihazı, sektörde büyük yankıuyandırdı. Bu ürünü, 1967 yılında ilk duvar tipikombi cihazının üretimi izledi. 2003 yılında iseprototip yakıt hücreli ısıtma cihazının Avrupaçapındaki saha testleri başladı.Vaillant Grup, Avrupa'nın ısıtma teknolojilerialanında lider şirketlerinden biri konumunda.Duvar tipi ısıtma ve kombi cihazlarında %26pazar payı ile Avrupa'nın, %21 pazar payı ile dedünyanın en güçlü grupları arasında yer alıyor.Sektörünün öncüsü Vaillant,Türkiye'ye Kasım1992'de %100 yabancı sermaye ile girdi. Kısasürede hızla büyüdü ve on üçüncü yılın sonundaİstanbul'un yanı sıra Anadolu'ya da yayıldı.2005 itibarıyla Ankara, Bursa, Eskişehir, Kocaeli veKayseri'deki ofislerinde çalışan 300 personeli iletüketicilerine hizmet veriyor. İl temsilciliklerinebağlı yetkili satıcı sayısı ise 100'ü aşıyor.
Ürün
Vaillant Türkiye, ülke çapında geniş bir ürünyelpazesi ile hizmet veriyor. Şirketin ana üretimalanlarını Likit Petrol Gazı (LPG) ve DoğalgazlıDuvar Tipi Kombi Cihazları,Yoğuşmalı Duvar TipiIsıtma Cihazları ve Kombiler,Yer Tipi KatKaloriferi, Atmosferik Brülörlü Dökme DilimliKazanlar, Elektrikli Şofbenler, Elektrikli Isıtıcılar,Boylerler, Oda Termostatları,TermostatikRadyatör Vanaları, Dış Hava Kompanzasyonlu
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Otomatik Kontrol Sistemleri, Güneş EnerjiSistemleri, Isı Pompaları, Split Klima Cihazları veFotovoltaik Sistemler oluşturuyor.
En Son Geliflmeler
Vaillant, 1874’ten bu yana başta şofben ve kombiolmak üzere geliştirdiği yenilikçi cihazlarla ısıtmasanayinde büyük dönüşümlerin öncülüğünüüstlendi. Bu özelliğini devam ettirmek isteyenVaillant, 21. yüzyıla daha geniş bir ürün gamı    veteknolojik yenilikler sunmayı hedefliyor. Bukapsamda “Geleceğin ev konforunda çığıraçacak” cihazlar üzerinde çalışıyor.Vaillant, mevcutkombi ve yoğuşmalı cihazlarla bunlara ait kontrolpanellerinin konfor ve iletişim teknolojisiözelliklerini geleceğe yönelik olarak geliştiriyor.Şirketin hedefindeki yeni cihazlar arasındayenilenebilir enerji ile çalışan cihazlar, akıllı sistemçözümlerine yönelik ürünler, çevreci ve yüksektasarruflu ürünler, klimalar ve güneş kollektörleribulunuyor.Vaillant, bu cihazlarda, farklı enerjikullanımını, ileri teknoloji ve modern tasarımıbirleştirmeyi hedefliyor.Vaillant'ın ürün yelpazesine kattığı yeniliklerarasında “Yenilenebilir enerji ile çalışan cihazlar”önemli yer tutuyor. Enerji maliyetlerindeki artışve çevreci teknolojiye sahip ürünlerin önemkazanması,Vaillant Grubu'nu yenilenebilir enerjicihazları yelpazesini genişletmeye yöneltti. Yeniborulu güneş enerjisi kollektörü ile sıcak su vetermal ısı sağlayan auroTHERM, bunlardan biri.Ayrıca, GeoTherm adlı ürün ise toprak ve sudakijeolojik enerjiyi ayrıştırarak sıcak su ve termal ısısağlıyor.Vaillant'ın bir başka yeniliği ise Yakıt HücreTeknolojisi (BZH) oldu.Vaillant, uzay ve otomotivsanayi araştırmalarında kullanılan BZH'yi, sıcak suve ısıtma cihazlarına adapte etmek üzerebaşlattığı çalışmalarını tamamladı. Pilot üretim vedeneme kullanımı yapılan bu teknoloji, piyasayasunulmaya hazırlanıyor.BZH kullanılan yeni kombi cihazı, doğalgazıniçindeki hidrojeni ayrıştırarak ortaya çıkan enerjiyielektrik enerjisine çeviriyor ve bunu kendiiçinde kullanarak kendi elektriğini kendi üretiyor.Bu cihazlar, kendi enerjisini üretecek ve düşük 

emisyon değerleri ile çevre korumasında çığıraçacak bir ürün olarak görülüyor.Yeni Zeolit Isıtma Cihazı’nın ana elemanı olanve çevreye herhangi bir zarar vermeyen maddeZeolith, su emici özelliği nedeniyle Vaillanttarafından ısıtma teknolojisinde de kullanılmayabaşlandı.Vaillant, su emerken ortaya yaklaşık 200 derecelik bir ısı enerjisi çıkaran Zeolith'den,ısıtma ve sıcak su temininde yararlanıyor.Vaillant'ın vrnetDialog sistemi ise, markanınakıllı sistem çözümleri arasında özel bir önemtaşıyor.Telefon hattı ve internet kullanımını,mükemmel ev konforu için değerlendiren buuzaktan kontrol sistemi, cihazda yapılabilecekayarların internet üzerinden gerçekleştirilebilmesineolanak sağlıyor. Ayrıca temel hidrolik şemalar ilesistemin ne gibi elemanlar içerdiği ve nasılbağlandığı konusunda da servis yerine gitmedenbilgi sahibi olunabiliyor.Sistemin bağlanabildiği kombi cihazlarındaolabilecek arızayı kullanıcıdan önce algılayan vesorunu Vaillant servise iletebilen vrnetDialogcihazları sayesinde internetten kombilerebağlanıp arıza hakkında detaylı bilgi alınabiliyorve gerekli ayarlamalar yapılabiliyor.
Promosyon
Satış sonrası hizmetler ve şikayet yönetimindeVaillant Türkiye Avrupa’da grup içerisindekıyaslama kabul edilecek kadar ileri seviyedeolup, aldığı ödüllerle bunu kanıtlamış durumda.Vaillant'ın ürünlerinde detaycılık, konfor, tasarrufve emniyet en üst düzeyde tutuluyor.Vaillant,yüksek kalite standartları kanıtlanmış ürünlerinin,ancak yine kalite standardı yüksek servishizmetiyle işletmeye alınmasının önemininbilincinde. Bu nedenle faaliyetlerini kendibünyesinde oluşturduğu güçlü servis örgütüylesürdürüyor. Hedefinde ise tüketici memnuniyetinien üst düzeye çıkarmak yer alıyor.Bu kapsamda Vaillant cihazlarının devreyealınma ve servis işlemleri, sadece özel eğitilmişservis elemanları tarafından 7 gün 24 saat(bayram dahil) gerçekleştiriliyor.Vaillant bünyesinde bulunan tüm servisaraçları, içi özel olarak tasarlanmış raf sistemi,

tüm ürün paleti ve ilgili yedek parçalarla, yürüyenbir servis istasyonu şeklinde faaliyet gösteriyor.Türk Standartları Enstitüsü (TSE) belgeli buservislerde sunulan cihazların her türlü orijinalyedek parça hizmeti de Vaillant güvencesi altındaveriliyor.Vaillant, servis kadar teknik elemanlarıneğitimine de önem veriyor. Bu nedenle de tümekip, Almanya'dan gelen uzmanlar tarafından, altıayda bir, 90 günlük teknik ve psikolojik eğitimdengeçiriliyor.Ücretsiz ilk çalıştırma, servis, yedek parça,bakım hizmetleri,Teknik Çözüm Merkezi veServis bölümünde çalışan personeliyle,Vaillant,tüketiciye verilen hizmette kalite çizgisini sürekliyüksek tutmayı hedefliyor.Vaillant kullanıcıları, 444 2 888'i arayarak     24saat kesintisiz teknik destek alabiliyor.Vaillant'ın marka değerleri arasında TüketiciClub (VTC) önemli bir yer tutuyor. 1994 yılında,“koşulsuz müşteri memnuniyetini” sağlamakamacıyla kurulan VTC, İstanbul, Ankara, Bursa,Eskişehir, Kocaeli ve Kayseri'deki ofisleriyle, 160bin üyesine hizmet veriyorVaillant, 1998 yılında Tüketici ŞikâyetBölümünü kurdu. Bu bölümde tüketicinin   tesisatdahil tüm ısıtma ve sıcak su sistemindenkaynaklanan şikâyetlerinin 12 saat içindeçözülmesi hedefleniyor. 2004 yılında şirkete gelenşikâyetlerin %98'i 12 saat içinde çözüldü.
Marka De¤erleri
Vaillant, ürünlerinin tüketicilerde yarattığı güvenduygusunu en önemli marka değeri olarakbenimsiyor. Konfor, hizmet, yenilik gibi özelliklerigüven duygusuyla pekiştiren Vaillant,tüketicilerden gelen memnuniyetiyle geleceğedoğru emin adımlarla yürüyor. Çağdaştasarımlarını çevreci özelliklerle birleştiren birmarka olarak tanımlanıyor.
www.vaillant.com.tr

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Vaillant'ın kombi cihazları, sadece Almanya'dakibeş fabrikasında üretiliyor.
vrnetDialog sistemi ve ürünlerindekimodem/PC bağlantısı sayesinde, On line servisolanağı da sunuyor.
Vaillant Teknik Çözüm Merkezi, telefonla iletilen sorunların %82'sini anında ve telefondaçözümleyebiliyor.
Vaillant personeli,Vaillant Akademi'de bir yıllıközel bir eğitim alarak yetişiyor. Personele teknikalanın yanı sıra Vaillant'ın ana felsefesi olan“tüketici memnuniyetini” tam olarak yerinegetirmek için insan ilişkileri, yönetim,organizasyon, toplam kalite ve davranış yeterliliğigibi konularda da eğitim veriliyor.
Vaillant, milyonda bir arıza yapma ihtimali olanmikro işlemciden elektronik kartta iki adetkullanarak bu olasılığı hemen hemen ortadankaldırıyor.

Vaillant
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