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MÜŞTERİLERİMİZ, TİCARİ  
FAALİYETLERİMİZİN 
MERKEZİNDE  

Teknolojiye yönelik talepler sürekli 
büyümekte, buna bağlı olarak araçlar ve 
parça pazarı da olmak üzere, teknik karmaşa 
artmakta. Bu durum, geride kalan onlarca 
yıl içerisinde HELLA'nın rolünü de değiştirdi: 
Biz kendimizi toptancı şirketlerin işlerini 
kolaylaştıran ve daha verimli hale getiren 
bir iş ortağı ve aracın hızı bir şekilde tekrar 
yollara çıkabilmesi için, onların destekleri 
sayesinde iş süreçlerinizi daha hızlı ve 
kazançlı bir şekilde gerçekleştirebildiğiniz 
bağımsız servislerin dostu olarak 
görmekteyiz!



Günlük işleriniz zaten yeterince karmaşık; bu nedenle, işleri sizin için mümkün olduğunca kolay 
hale getirmeyi kendimize bir görev ve gayet doğal bir sonuç olarak görüyoruz. Bizde bu süreç 
özenle hazırlanmış lojistiğe sahip mükemmel bir ürün bulunurluğu ile başlamakta, birinci sınıf veri 
yönetiminden, hedefe odaklı satış desteğine kadar uzanmakta ve uzun süre son bulmamaktadır.

BAŞARINIZ İÇİN BİRÇOK GÜÇLÜ MARKA

Tüm alanlarda yanınızda güçlü bir iş ortağınız olabilsin diye HELLA sizlerin 
yararlanabileceği güçlü ortaklıklar  
kurmuştur:

 ➔ BEHR HELLA Service: Sıcaklık Yönetim Uzmanı 
 ➔ HELLA PAGID Brake Systems: Frenler konusunda en iyisi
 ➔ HELLA GUTMANN Solutions: Çok amaçlı arıza tespiti, klima servisi ile test ve 

ayarlama aletleri konusunda, servis ekipmanları uzmanı

Böylece, aydınlatma, elektrik ve elektronik alanlarında öncü olan HELLA markası 
ile birlikte, sizin ve müşterilerinizin güvenebileceği güçlü dört marka daha 
yanınızda yeralır.

TOPTANCI ŞİRKETLERIN İŞ ORTAĞI OLARAK HELLA

SİZE GENİŞ BİR YELPAZEDE TEKLİF SUNUYORUZ

HELLA, ışıktan çok daha fazlası demektir - hiçbir müşteri isteğini karşılıksız 
bırakmayan 45.000'den fazla ürünü bizden temin edebilirsiniz. Tekniğine uygun 
onarım ve bakım işleri için, profesyonel arıza tespit, klima servisi ve servis 
çözümlerini kullanımınıza sunarız. Bunların dışında HELLA, birinci sınıf bir teknik 
servisin yanı sıra yüksek esnekliğe ve parça bulunurluğuna sahip mükemmel bir 
lojistik sunmaktadır. Bizde her şeye tek elden ulaşabilirsiniz.

BIZIM IÇIN IYI BIR LOJISTIK HER ŞEY DEMEK DEĞILDIR

HELLA sizlere sadece yüksek bulunurluğa sahip üstün nitelikli ürünlerden 
oluşan büyük bir bant genişliği sunmakla kalmamaktadır: Yedek, aşınır ve 
karoser parçalarından, sarf malzemelerine, aksesuarlardan profesyonel servis 
donanımlarına kadar. Optimum bilgi yönetiminden, esnek lojistik çözümlerine 
kadar: Onlara nerede ve ne zaman ihtiyacınız olursa, ürünlerimizin daima orada 
olmasını da sağlarız.



YALNIZCA BIR TIK UZAKTA:  
İŞ ORTAKLARI PORTALIMIZ

Kapsamlı ticari bilgiler mi arıyorsunuz? O zaman çevrimiçi 
portalimiz HELLA PARTNER WORLD içerisinde bir tıklama 
yeterlidir. Birkaç tıklama ile ihtiyacınız olan her şeyi burada 
bulabilirsiniz – gereksinimleriniz için basit ve anlaşılır bir şekilde 
hazırlanmış.

BİZ SİZİN İÇİN BURADAYIZ

Doğrudan Müşteri Servisimiz (Direct Customer Service), size güncel program  
ve ürün çeşidi bilgilerini sağlar; sipariş ve teslimat danışmanlığı için bu servisten 
yararlanabilirsiniz. Lojistikle ilgili sorular olması durumunda, sorular  
bu serviste ele alınır.

SİZİN İÇİN "PAZARA YAKIN" OLMAYI ANLIYORUZ

100 yılı aşkın bir tecrübe ve 35'in üzerindeki ülkede 125'den fazla merkezle 
HELLA, kelimenin gerçek anlamıyla müşterilerine çok yakındır ve otomotiv 
parçaları, arıza teşhis ve servis hizmetleri konusunda en büyük ticari 
organizasyonlardan birine sahiptir - sizin yakınınızda da. Bu pazara yakınlık 
sayesinde, sizin ve müşterilerinizin ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde belirleyebilmekte 
ve bunları hızla uygulamaya koyabilmekteyiz.  
Sizin için bunları gelecekte de yapmaya devam etmek için sabırsızlanıyoruz!

VERİ YÖNETİMİ ARTIK DAHA KOLAY

Veri yönetimine ilişkin talepler sürekli büyümektedir. Uygulama verileri 
ve çapraz başvurular ile birinci sınıf bir ikmal sayesinde sistemlere 
entegrasyon için kapsamlı bilgilerle veya iş yaşamınızı daha kolaylaştıran 
pazarlama metinleri ve 360° görüntüler gibi katma değer bilgileriyle Ve bu 
taleplere daha fazla cevap vermek istiyoruz. 
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HELLA, serbest çalışan servislerin dostudur ve günlük işleri daha hızlı, daha kazançlı ve gelecek için güvenli bir hale getirir.

TOPTANCI 
ŞİRKETLERİN İŞ  

ORTAĞI



Otomobili mümkün olduğunca hızlı şekilde tekrar yola çıkarmak 
- her servisin amacı budur. Böylece süreçlerimizi ve 
hizmetlerimizi tam olarak bu konuya odaklamış ve servis 
işletmesinde uzun yıllara dayanan deneyimlerimiz sayesinde 
optimize etmiş bulunmaktayız: Servisleri tüm onarım 
süreci boyunca destekliyor, onları daha hızlı ve kazançlı hale 
getiriyoruz. 

ARAÇ KABULÜNDE

Profesyonel arıza teşhis cihazlarımız sayesinde, henüz 
araç kabul aşamasında kolay bir araç ve arıza tanımlaması 
gerçekleştirirsiniz. Bu işlemler sırasında servis olarak tüm 
HELLA OE ve arıza teşhis uzmanlığına başvurabilirsiniz. 
Özel olarak geliştirilen arıza teşhis yazılımı, sadece arıza 
nedenlerinin yerlerini belirlemede değil, aynı zamanda 
bu durumdan etkilenen bileşen ve bağlantıları da tespit 
etmektedir.

PARÇA TANIMLAMADA

HELLA, servis olarak size doğru yedek parçaya ulaşmanız 
için rehberlik etmektedir. Veri yönetimi alanındaki HELLA 
uzmanlığı sayesinde, tüm ürün alanlarındaki yedek parçalar 
hızlı bir şekilde tanımlanabilmektedir: Elektrik/elektronik, 
sıcaklık yönetimi, frenler ve aydınlatma. Böylece bizimle hızlı 
bir şekilde (onarım) başarısı elde edersiniz!

ARIZA TEŞHİSİNDE

Servislerin dilinden konuşuyoruz: 50'nin üzerinde eğitimli 
motorlu araç ustasının bulunduğu özel olarak sizin için 
kurulan yardım hattımız, arıza teşhisi konusundaki tüm 
sorularınızda size hızlı ve yetkin bir şekilde yardımcı 
olmaktadır. Bu şekilde uluslararası düzeyde yılda 500.000'den 
fazla çağrıya cevap vermekteyiz. Teknik merkezimiz veri 
değerlendirme konusunda sizi desteklemektedir. Kapsamlı 
arıza teşhis ve onarım veritabanımızda, 35.000'nin üzerinde 
araç için onarım yardımlarını, çözüm yollarını ve teknik 
verileri bulabilirsiniz. Buna ek olarak, HELLA TECH WORLD 
gibi kapsamlı teknik hizmetler çevrim içi olarak kullanılabilir 
durumdadır.

YENİLEME PAZARI SERVIS DOSTU OLARAK HELLA

YENİLEME 
PAZARI
SERVIS  
DOSTU
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HELLA, serbest çalışan servislerin dostudur ve günlük işleri daha hızlı, daha kazançlı ve gelecek için güvenli bir hale getirir.

Yenileme Pazarı servis dostu:  
Bu eğlenceli videoda  
daha fazlasını öğrenin.



Servis alanındaki uzun yıllara dayalı deneyimlerimiz 
sayesinde, bu alandaki süreç ve hizmetlerimizi sürekli 
optimize etmeyi ve servislerin özel taleplerine 
odaklanmayı başarabildik. Tüm onarım sürecine 
destek veriyor ve bu sayede servislerin işini 
daha hızlı ve aynı zamanda kazançlı hale 
getiriyoruz.
HELLA – Bağımsız servis dostu.

SATIŞ DESTEĞİNDE

Etkileyici ürünler ve hizmetler, aynı zamanda etkileyici 
şekilde satılmalıdır: Servis olarak sizi bu konuda bir dizi 
pazarlama teknik bilgisiyle desteklemekteyiz: Örneğin 
kapsamlı satış belgeleri, profesyonel bir satış noktası 
donanımı ve kampanya desteği.

İLERLETME EĞİTİMİNDE

Servis olarak, başarılı olabilmek için otomotiv pazarındaki 
güncel gelişmelere ve yeniliklere her zaman ayak 
uydurmanız gerekir. Bu nedenle HELLA, kendilerini en 
güncel durumda tutabilmeleri ve gelecek için donanımlı 
olmaları amacıyla, servislere profesyonel (yerinde) eğitimler 
ve çevrimiçi seminerler sunmaktadır.

PARÇA BULUNURLUĞUNDA

Parça bulunurluğu konusunda HELLA zirvededir ve servis 
olarak sizin bundan doğrudan faydalanmanız için gayret 
göstermektedir. Çünkü geniş HELLA ürün yelpazesi 
doğrudan bayilerde mevcuttur ve kısa süre içerisinde size 
teslim edilir.

ONARIMDA

Asıl onarım sürecinde size sadece parça yönetim sistemimiz 
değil, aynı zamanda ücretsiz hizmetlerimiz de yardımcı 
olmaktadır: Örneğin HELLA TECH WORLD'da 1.500'ün 
üzerinde araca özgü onarım bilgisini, sayısız videoyu, 
ipucunu, püf noktasını ve örneğin klima bakımına ilişkin daha 
fazla teknik bilgiyi bulabilirsiniz.



HERKES İÇİN  
OE UZMANLIĞI
Tüm müşterilerimizin ortak özelliği: 
Tıpkı dünyanın dört bir yanın daki 
tanınmış otomotiv üreticileri gibi, 
siz de sahip olduğumuz teknoloji ve 
orijinal yedek parça uzmanlığımıza 
güvenebilirsiniz.  
Ayrıca, ürün yenilikleri,  
OE ticaretimizde günlük planın bir 
parçasıdır – bu uzmanlığı sizin için 
yan sanayi teknik bilgi birikimiyle 
birleştirmekteyiz. Böylece size 
daima tam olarak ihtiyaçlarınıza 
göre belirlenmiş ve daha bugünden 
geleceğin taleplerini karşılayan yeni 
çözümler sunabiliyoruz. Başka bir 
deyişle: HELLA ile tavsiye, eylem 
ve parçalarıyla sizi destekleyen 
yetkin ve güvenilir bir uzman daima 
yanınızda.
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