	
  

Basın Bülteni

03.02.2014

HANN Otomotiv Sektöre İddialı Girdi
•

Satış, pazarlama ve dağıtım ağında geniş ürün çeşitliliği ve
kaliteli hizmet anlayışıyla Bursa’da faaliyete başlayan HANN
Otomotiv, dünya pazarında yerini alma hedefiyle çıktığı
yolda, yan sanayi sektörüne yepyeni bir soluk getirmeye
hazırlanıyor...

•

Bursa’da Direksiyon ve Süspansiyon Sistemleri, Debriyaj
Sistemleri ve Fren sistemlerinin satış ve dağıtım konusunda
hizmet vermeye başlayan HANN Otomotiv, insan odaklı
anlayışıyla hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarda fark
yaratmayı hedefliyor.

Otomotiv sektörünün başkenti Bursa’da, yenilikçi ve insan odaklı hizmet
anlayışını geniş ürün çeşitliliğiyle bütünleştiren, ulusal ve uluslararası pazarda
fark yaratma amacıyla yola çıkan yepyeni bir firma daha doğdu.
Rot-rotil-çeki kolları, hava süspansiyon körükleri, debriyaj ve fren sistemleri,
çamurluk, amortisör, hava hortumları satış ve dağıtımı konusunda geniş ürün
gamıyla Bursa’da faaliyete başlayan HANN Otomotiv, sektörde fark yaratmak
amacıyla yola çıktı.
Satış, pazarlama ve dağıtım şirketi olmanın yanı sıra; yönetim, üretim,
pazarlama ve finans danışmanlığı konusunda da hizmet veren HANN Otomotiv,
Nilüfer Ticaret Merkezi’nde faaliyetlerini sürdürüyor.
Kısa süre önce hizmet vermeye başlayan HANN Otomotiv, yurtiçi pazarda
şimdiden 35 müşteriye ulaşırken, yurtdışında da Avrupa, Afrika ve Ortadoğu
bölgelerinde sayısı giderek artan müşteri portföyüne sahip konumda bulunuyor.
Marka Vaadi Kalite
Marka ve teknolojileri ile insan hayatını daha konforlu, daha güvenilir, daha iyi bir
hale getirme vizyonuyla yola çıkan HANN Otomotiv; A kalite ürün, iyi hizmet, hızlı
teslimat, birebir iletişim, ulaşılabilirlik, pazara stratejik yaklaşım ve müşteriyi
müşteriden önce anlama prensiplerini ana hedefler olarak belirledi.
Güçlü markaların şans eseri oluşmadığını belirten HANN Otomotiv Yönetim Kurulu
Başkanı Burhan KURT; planlı ve uzun dönemli marka - pazarlama stratejilerinin

	
  

önemine dikkat çekerek, bu stratejilerin pazara yayılmasında doğru satış
stratejilerinin oluşturulması, tutarlılık ve disiplin önceliğine vurgu yaptı.
Hem Bursa Hem Ülke Ekonomisine Katkı Sağlamayı Hedefliyoruz
Sektörde fark yaratmak amacıyla yola çıktıklarını belirten KURT;
“HANN
Otomotiv olarak güçlü pazar deneyimimiz, dinamik ve deneyimli ekibimizle
birlikte, iyi ve hızlı hizmet sunabiliyoruz. Ayrıca kaliteli, çeşitli ve birbirini
tamamlayan ürün gamımız sayesinde, dinamik pazar reaksiyonu verebiliyoruz.
Çevreye duyarlı ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla yola çıktık. Bursa’nın
dünyaya açılan kapılarından biri olmayı amaçlıyoruz. Hem Bursa hem de ülke
ekonomisine katkılar sağlamak, tüm paydaşları ile çevresine duyarlı, sosyal
sorumluluk sahibi bir ekip olmak en büyük hedefimiz. Umarım bu düşüncelerle
başarılı sonuçlar elde edip, hep birlikte Bursa’mızın ve HANN Otomotiv’in adını
dünyaya duyuracağız” dedi.

