Hikayemiz

Vizyonumuz

Yönetim ekibimiz

Hikayemiz hayallerle başladı. Bizler, hayal etmenin ancak; bize
güzel bir dünya yaratacağına inanan ve bugünün hayallerinin
yarının gerçekleri olduğunu bilen bir ekibiz.

Hann; marka ve teknolojileri ile insan hayatını daha konforlu, daha
güvenilir, daha iyi bir hale getiren lider bir konumdadır.

Bizler, farklı sektördeki tecrübeleri, otomotiv yan sanayisine
taşıyarak, yedek parça sektöründeki standartları ve dinamikleri
yeniden düzenleyen, başarı odaklı, amaca inanmış, stratejik
bakış açısına sahip, her zaman müşterinin tarafında olan,
onlarla konuşan ve onları anlayan bir ekibiz.

Yola çıktık çünkü;
asıl olan insandır diyerek, insan ve müşteri odaklılığımızın yanı sıra
dürüstlük ilkesini benimsemiş, ticaretin her ne olursa olsun ahlaki
değerlerine sahip çıkan, bu ahlaki değerler içinde eğitilirken eğiten,
müşterilerine bütünleşmiş çözüm üreten, tedarikçilerini geliştiren,
ülke ekonomisine katkı sağlayan; ürün ve hizmet kalitesini en üst
seviyede tutarken, vizyoner bakış açısı ile stratejik yaklaşım
gösteren, hedefleri olan, tüm paydaşlarıyla bir takım olabilen,
sorumluluk alabilen, takım çalışmasına inanan buna göre dünya
standartlarında yönetim modeli oluşturan; iletişimde açıklık ilkesini
benimseyen, değişime açık, kalitede mükemmeli amaçlayan,
çevreye duyarlı ilerici ve inovatif bir firmayız.

Auto parts and solutions

Farklı olduğumuza inanıyoruz çünkü; bizler sizlerden biriyiz…
hizmetimiz, kalite anlayışımız, insan odaklılığımız ve ticaret yapış
biçimimiz sinerji yaratıyor ve tüm paydaşlarımız ve çevremiz için
güzel sonuçlar ortaya çıkarıyor.

Our story
Our story began with dreams. We believe in that only dreaming is
able to create a beautiful world and we believe in that today’s
dreams are tomorrow’s realities.
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We are off the road because;
We are a company that what really matters is being a human.
We focus on people and customer; adopt the principle of honesty;
take the responsability of all moral values in the trade in every
condition. While we are being educated, we educate our staff and
customer; improve our suppliers, find integrated solutions for our
customers and contribute to the country's economy;
While we’re keeping the highest level of product and service
quality, we make up a world-class management model which
shows visionary, strategic approach; believes in team work and
being a team with all stakeholders and taking the responsibility
of all our behaviours;
We believe in open communication, we are open to change, we
aim at excellence in quality, we are environment-friendly,
progressive and innovative company.
We are different because; we are one of you…
our service, quality approach, human focus and our trade
behaviour create the sinergy and trigger good results for all our
stakeholders and our environment.

Our vision
Hann; Auto parts and solutions is in a leader position with its brand
and technology which makes human life more comfortable, more
reliable, better and easier.

Misyonumuz
Tüm paydaşları, hissedarları ve çalışanları ile çevresine duyarlı,
sosyal sorumluluk sahibi insana değer veren ilerici, yenilikçi,
sektöründe öncü bir kuruluş olmaktır.

Our mission
To be a progressive and innovative-forerunner company in the
automotive industry with all stakeholders who is social responsible,
giving value to human being and sensitive to the environment.

Bizim ana felsefemiz; sadece en iyi kalitedeki ürünleri
müşterilerimizle buluşturmak değil aynı zamanda
en iyi servisi de sunmaktır.

Management team
As a team we have worked in very different sectors and
brought these valuable many years of experiences to the
automotive spare parts industry to re-regulate the industry
standards and dynamics.
We are always on the client side, talk to the clients and
understands them moreover we have strategic mindset, we
are success-oriented, and our main philosophy is to offer not
only high-quality products but also top-quality service.

Ürün grupları
Hava süspansiyon sistemleri
Debriyaj sistemleri
Amortisörler
Fren sistemleri

Product groups
Air suspension systems
Clutch systems
Shock absorbers
Brake systems

Değerlerimiz
Müşteri odaklıyız,
İlericiyiz,
Kalitede mükemmeli amaçlarız,
Değişime açığız,
İletişimde açıklık ilkesi ile hareket ederiz,
Başarımızı insanlarımıza borçluyuz,
Yerel kıymetlere değer veririz,
Çevreye duyarlıyız.

Our values
We are customer-oriented,
We are forward-thinking,
We target the perfection in quality,
We are open to change,
We communicate open and honestly,
We owe our success to our people,
We value the local diversities
We are sensitive to the environment
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