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2002 yılından bu yana Continental VDO’nun Türkiye’deki tek temsilcisi ve distribütörü olan İntermobil; VDO’nun
portföyünde bulunan ürünleri Türkiye’deki kullanıcıların hizmetine sunmaktadır. Türkiye’nin önde gelen araç
üreticilerine parça tedariği sağlayan VDO, yedek parça sektörüne yaptığı satışla da önemli bir pazar payına
sahiptir. 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 tamamlanmaktadır. 

VDO ile "Geleceğe Dokunduk!"

Yalnızca hizmetleriyle değil, etkinlikleriyle de sektöre hareket katan İntermobil bu kez de 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
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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” 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. 
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Etiketler: Yedek parça rıfat perahya intermobil vdo intermobil toplantı intermobil bayi servis toplantısı
Continental VDO Egon Warkentin Volker Gut Özkorkmaz Takograf Savaş Korkmaz Abdullah Taşlıca dijital takograf

Kategoriler: Yedek Parça

Türkiye’nin ilk kapsamlı Otomotiv Yedek Parça haber sitesi olan www.autoparts.com.tr Auto Parts Teknoloji Yayıncılık San. Tic. Ltd. Şti
tarafından yayınlanmaktadır. Her gün yeni haber, röportaj, araştırma-değerlendirme online katalog, iş ilanları, köşe yazıları ile güncellenen
Auto Parts, Oto Yedek Parça sektörünü bir araya getirerek firmaların tanıtımına katkıda bulunmayı hedefliyor.
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