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Müşterilerimiz, marka çarkında da 
gösterildiği gibi ticari 
faaliyetlerimizin ortasında yer alır.
Müşterilerimize verdiğimiz 
performans sözümüzü kapsayan  
net bir vizyonumuz var.
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HELLA, toptancı şirketlerin iş 
ortağıdır. Verimliliği artırmak için 
işleri hızlandırır ve pratikleştirir.

HELLA, serbest çalışan servislerin dostudur. 
Günlük işleri daha hızlı, daha kârlı ve gelecek 
dönemler için güvenli bir hale getirir.
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Yıllar süren deneyimimiz sayesinde 
servislerin neye ihtiyacı olduğunu 
biliyoruz:

Otomobil, mümkün olduğunca hızlı 
şekilde yola çıkmalıdır.

Müşteri odaklı

Fark yaratan 
servis donanımı

Böylece araç ve hata hızlı aynı zamanda da güvenli şekilde 
tanımlanabiliyor. Bu yeterli olmazsa uzman yardım hattımız ayrıca 
yardımcı olacaktır.

Bu konuda süreçlerimize ve hizmetlerimize 
odaklanıyoruz. Profesyonel arıza tespit 
cihazları ile araç kabulünü kolaylaştırıyoruz.
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Yüksek veri kalitemiz sayesinde doğru yedek parçanın 
hızla tanımlanmasını ve sipariş edilmesini temin 
edebiliyoruz.

Orijinal yedek parça uzmanlığımız sayesinde müşteri 
memnuniyeti artarak devam eder.

Profesyonel servisler OE uzmanlığı
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Servisleri tüm onarım süreci boyunca destekliyor, daha 
hızlı ve kazançlı hale getiriyoruz!

Bu, markalarımızı 
güçlendiriyor ve talep artışı 
sağlıyor.

Geniş yelpaze
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Aynı zamanda veri yönetimi kapsamındaki  
sürekli olarak artan gereksinimilere de  
uyum sağlıyoruz.

Yüsek erişilebilirlik ve esnek lojistik 
çözümlerle işlerinizi daha başarılı 
hale getirmek istiyoruz. 

Yüsek erişilebilirlik ve 
esnek lojistik çözümlerle. 

Doğru
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Pazara yakınlığımız 
sayesinde daha fazla 
ihtiyacı hızla karışılıyor ve 
uygulamasını 
gerçekleştiriyoruz

Pazara yakınlık
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Tüm müşterilerimiz HELLA'nın teknoloji yetkinliği ve kalitesi hakkında 
hemfikir. 

Ürün yenilikleri, orijinal yedek parça 
ticaretinde günlük uğraşımızdır, bu 
konudaki bilgiyi serbest parça piyasasına 
aktarıyoruz.

Otomobil parçası piyasasının yetkin ve 
güvenilir uzmanları olarak müşterilerimizi 
daima destekliyoruz.

Yetkin ve güvenilir
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Servislerin birçok araç  
modelinin giderek artan karmaşıklığı 
konusunda ustalaşması için proaktif  
olarak yeni çözümler arıyor ve 
toptancı şirketlerin işini daha  
kolay hale getiriyoruz.

Mutlu müşteriler için. 
Dünya çapında.

Erişilebilir ve destekleyici
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HELLA sadece parça tedarikçisi değil, aynı 
zamanda servislerin ticaret ortağı ve dostudur.

Ve bu dostluk sonsuza 
kadar sürecek...

Gelecek odaklı
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Bu vizyon bizi rekabette 
rakiplerimizden farklı bir 
yere konumlandırır. 
Vizyonumuzu daima 
sürdürme niyetindeyiz.

HELLA,  
toptancı şirketlerin  

iş ortağıdır. Verimliliği artırmak  
için işleri hızlandırır ve pratikleştirir.

HELLA IAM

HELLA, serbest çalışan servislerin  
dostudur. Günlük işleri daha hızlı,  

daha kârlı ve gelecek dönemler  
için güvenli  

bir hale getirir.
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