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Toyota Teknolojisi Şimdi
Otobüslerde Kullanılıyor

 

 

  

 2015 ve …  

VDO ile “Geleceğe Dokunduk!”
2002 yılından bu yana Continental
VDO’nun Türkiye’deki tek temsilcisi ve
distribütörü olan İntermobil; VDO’nun
portföyünde bulunan ürünleri
Türkiye’deki kullanıcıların hizmetine

 

 

Nuray PEKCAN

 

2015 ve …
Yoğun bir kar yağışı ve soğuk ile

2015’i karşıladık.  Bu durum

hayatımızı zorlaştırsa da her şey

kendi doğal akışında olmalı
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Türkiye’deki kullanıcıların hizmetine
sunuyor.

 Tweet

29 Aralık 2014 Pazartesi - 11:28

Türkiye’nin önde gelen araç üreticilerine parça

tedariği sağlayan VDO, yedek parça sektörüne

yaptığı satışla da önemli bir pazar payına sahip.

VDO’nun tüm dünyada etkili olan satış sonrası hizmet anlayışı, İntermobil’in Türkiye genelinde

kurduğu 150'yi aşkın takograf servisi ve 15 dizel tamir servisi ile devam ediyor.

Yalnızca hizmetleriyle değil, etkinlikleriyle de sektöre hareket katan İntermobil bu kez de 6-8 Kasım

tarihleri arasında Orange County Antalya’da VDO Servis Toplantısı organize ederek, dijital takograf

çözümleri ile otomotiv dünyasının geleceğine dokundu. Bilgi paylaşımının sektörel gelişimdeki en

önemli unsur olduğuna inanan öncü şirketlerden biri olan İntermobil, VDO dijital takograf

teknolojisine ait detayları iki gün boyunca katılımcılarla paylaştı.

Continental VDO Satış Müdürü Egon

Warkentin, Continental VDO Servis Ürünleri

Uzmanı Volker Gut, Özkorkmaz Takograf

Genel Müdürü Savaş Korkmaz, İntermobil

Genel Müdürü Rıfat Perahya, VDO Satış

Müdürü Abdullah Taşlıca ve VDO Teknik

Müdürü Ferhat Korkmaz yaklaşık 150

katılımcının dijital takografa dair sorularını

cevaplandırdı.

İki gün boyunca devam eden toplantı için dijital takografın önemini vurgulayan özel bir konsept

çalışıldı: Geleceğe Dokunun!

Konsept; katılımcılara gönderilen dijital davetiyeden toplantı alanındaki giydirmelere, katılımcılar

için özel olarak hazırlanmış event kutusundan kutunun içindeki her ürüne,  toplantı alanına yapılan

yönlendirmelerden yaka kartlarına kadar her alanda uygulandı. Böylece toplantı bütünlüğü sağlanmış,

katılımcıların konsantrasyonu ve aidiyet duygusu da desteklenmiş oldu.

VDO Servis Toplantısı’nın teknik bilgi aktarım bölümü; Adnan Elektronik Takograf Servisi’nin “Yılın

Birincisi”, Günindi Takograf Servisi’nin “Yılın İkincisi”, Ayar Takograf Servisi’nin “Yılın Üçüncüsü”

  KAMYONUM'DA BU AY

  ÇOK OKUNANLAR

Goodyear'da İki Yeni Atama!
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plaketlerini aldığı ödül töreni ile sona erdi. Katılımcılara verilen ödüllerin yanı sıra  UTD, Uluslararası

Takografçılar Derneği ve Özkorkmaz Takograf’a da verilen “Altın plaketler” ile sektöre yaptıkları katkı

ve uyumlu iş birlikleri için teşekkür edildi.

İki gün boyunca yoğun biçimde bilgi aktarımı yapılan ve VDO markasına dair yeni mesajlar verilen

katılımcılara yorgunluklarını attırmak ve bu kez de fiziksel becerilerini kullanarak takım

olabileceklerini esprili bir şekilde gösterebilmek için düzenlenen eğitici çalışma ile de toplantının

ikinci günü tamamlanmış oldu.

Toplantının son günü Antalya’nın Kemer bölgesinde

bulunan otelden, doğa ile iç içe yapılacak bir

aktivite için yola çıkıldı. Liderlik, problem çözme,

stresle başa çıkma ve takım olma özelliklerini

geliştiren bir outdoor takım oyunu olan Battle Game

hep birlikte oynandı. Yapıları, görünümleri ve

ağırlıkları itibariyle gerçek silahlara çok benzeyen,

farklı özelliklerde, uzun menzillerde modelleri

mevcut Infrared silahlar ile oynanan ve mavi takımın galibiyetiyle sonuçlanan oyun sırasında askeri

kamuflaj giysileri giyen katılımcılar kendilerini bir bilgisayar oyunun içinde hissettiler.

Üç gün boyunca birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı bulan katılımcılar; aldıkları bilgiler ve

yaşadıkları deneyimler sayesinde hem eğlenmiş, hem dinlenmiş hem de güçlenmiş birer VDO takım

oyuncusu olarak evlerine döndüler.

 

 Arkadaşına Gönder    Yazdır    Önceki sayfa    Sayfa başına git  

 

 
Brisa, Kış Lastiğinin Farkını
Test Sürüşüyle Kanıtladı!  

Akünüzün Şarjını Cep’inize
Sorun  

 

FACEBOOK YORUM Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...

Tırsan Müşterilerinin Rekabetçiliği Tırsan
Finans ile Artacak

Volvo Kamyon'un Spor Otomobil
Şanzımanına Inovasyon Ödülü

Düzce Cam, filosunu yeniledi

Detroit Auto Show'da Michelin çıkarması

Tırsan 2015'te yurt içi satışlarını %20
artıracak

  FACEBOOK'TA KAMYONUM

 

1.679 kişi bunu beğendi. Arkadaşlarının neler beğendiğini görmek için Kaydol.BeğenBeğen

Yorum ekle...

Kamyonum

1.679 kişi Kamyonum'u beğendi.

Facebook sosyal eklentisi

BeğenBeğen
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YORUMLAR     Onay bekleyen yorum yok.

 

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan;
yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve
tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar
yayınlanmayacaktır. 
 

 Adınız :

Yorumunuz :

 

  
 

Bu haber henüz yorumlanmamış... 
 

DİĞER HABERLER

 

Brisa, Kış Lastiğinin
Farkını Test Sürüşüyle
Kanıtladı!
Kış lastiklerini trafikte
sürüş emniyetinin bir
parçası olarak gören Brisa,
...

Iveco’dan Ars-Pet’e ilk
Stralis Euro 6 çekici
Iveco Araç yetkili satıcısı
Günlas Otomotiv
düzenlediği tören ile
Uluslararası ...

Keskinoğlu, Filo
yönetiminde Profleet’i
Seçti
Türkiye lastik sektörünün
lideri Brisa ile Keskinoğlu
Şirketler Grubu, ...

Vdf ve Scania güçlerini
birleştirdi
Volkswagen Doğuş Finans
A.Ş., ağır ticari araç
sektöründe finansal
hizmetler ...

 

 

Allison Transmission
ve Cummins ARB onayı
Allison Transmission ve

ZF Transist 2014’te
Yerini Aldı
İETT tarafından bu yıl

Total'den 1 Yıllık
Bedava Yakıt
Kazananlar Belli Oldu

Motorine İndirim!
Motorin fiyatlarına bu gece
yarısından (25 Aralık)

 

  YAZARLAR

  
ŞOFÖRLÜK ÖLMEZ…

 

Göktan GÜÇLÜ

  
Yükseklik Bahane Rant Şahane

 

Nizamettin KARADAĞ

  
Bu eşitsizliği eninde sonunda
bozacağız!..  

Caner Tan

  
KAYSERİ FACİASI, 24 SAAT SİYASET,
KİM SORUMLU?  

İhsan MEMİŞ

  
BULGARİSTAN TÜRKİYE’NİN
KARAYOLU TİCARETİNE GÖZ DİKTİ  

Taner Ankara

  
Yetki Belgesiz Taşımacılık

 

Şerafettin Aras

  
Yeşil Lojistik ve PAS 2050

 

Dr. Jur. Tunay Köksal

  
İSTİKRAR VE LOJİSTİK

 

K.Serdar TÜRKAY

  ANKET
   

Şantiyenizde hangi markanın inşaat kamyonunu
kullanıyorsunuz? 

Facebook sosyal eklentisi

Şununla yorum yap...
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Allison Transmission ve
Cummins, ISB6.7 ve ISL9
motorlarının entegre
edildiği ...

İETT tarafından bu yıl
yedincisinin düzenlendiği
toplu ulaşım haftası ...

Kazananlar Belli Oldu
Dünya akaryakıt devi
Total, Club Total Card ile
kazandırmaya devam
ediyor. ...

yarısından (25 Aralık)
itibaren geçerli olmak
üzere indirim yapıldı.

 

Yeni Mercedes-Benz
Vito Türkiye’de
Yakıt ekonomisi ve yüksek
kalite standartları ile
segmentinin en iddialı ...

2014’TE MAN’I Tercih
Edenler Daha Çok
Kazandı
Cevat Logistics 40 MAN’la
filosunu güçlendirdi
2015’e de yeni siparişlerle
iddialı giriyor.

Anadolu Isuzu'nun Yeni
Nesil Araçları Transist
2014 Fuarında
Türkiye’nin lider otobüs
üreticisi Anadolu Isuzu, 19-
20 Aralık 2014 tarihleri ...

Karsan, Geniş Ürün
Gamıyla 7.Transist
Fuarı’nda Yerini Aldı
Alçak tabanlı engelsiz
erişim sunan tasarım
ödüllü minibüs JEST ve ilk
...

 

 

MERCEDES

MAN

RENAULT

SCANIA

FORD

IVECO

VOLVO

DAF

BMC

Sonuçlar Anket arşivi

 

   

 
 

  • Künye

  • İletişim

  • Reklam

  • Sitene EKle

 

 
• Dünyada Taşımacılık

• Dikkat!

• Test Sürüşü

• Bunları biliyor musunuz?

• Dosya

• Yakın Plan

• Son Yasal Düzenlemeler

• Şoförsem Günahım Ne

• Konuk Yazarlar

 

 
• Ağır Vasıtalarda Yeni
Modeller
• Hafif Ticarilerde Yeni
Modeller

• Özel Tasarım Araçlar

• Modifiye Kamyonlar

• Treyler Galeri

• Üstyapı Galeri

• Otobüslerde Yeni Modeller

• Kamyon Magazin

• Güzeller

 

 
• Yeni Araç Tanıtımları

• Kamyon Magazin

• Yeni Teknolojiler

• Otobüs Simülatörleri

• Kamyon Simülatörleri

• Monster Truck Yarışları

• Kamyon Yarışları

• Test Sürüşleri - Hafif Ticari

• Test Sürüşleri - Kamyon

 

 
• kamyonum

• teslimat

• 2014

• man

• benz

• Allison

• krone

• continental

• osd
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