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HAKKIMIZDA
20 yılı aşkın süredir , otomotiv sektöründe faaliyet gösteren EFT ailesinin ürünü bieksper.com ; Türkiye’ de 2.el oto alım / satım sırasındaki
ilişkiyi kurumsal temeller üzerine yeniden düzenleyip, alışıla gelmiş alım / satım deneyimlerini teknoloji ile senkronize ederek güvenli bir
alım / satım zemini oluşturmaktadır.
2012 yılında İstanbul’ da başlayan oto ekspertiz hizmeti serüvenimiz, bugün Türkiye’ nin her köşesinde hızlıca büyümeye devam ediyor.
Yüzde yüz yerli yatırım ile Bieksper Oto Ekspertiz Merkezi zinciri, bugün başta İstanbul , Ege ve Anadolu olmak üzere tüm Türkiye’ de güçlü bir
konuma sahiptir. İştirakimiz daha ilk yılında Online Platform Sistemimizin gücü ve sizlerin desteği ile Türkiye’nin 67 ilinde 123 farklı noktada
iş ortaklığı sistemiyle hizmet vermeye devam etmektedir. Bu doğrultuda Sektörde Ülkenin en yaygın otomobil ekspertiz hizmet sağlayıcısı
konumuna ulaşmış durumdadır. bieksper.com sektörde ilklere imza atıp, Online Platform da müşteri desteğini de alarak, bayi kanalımızı
büyümesini sağlamaktadır. Bunlarla birlikte, kurumsal müşterimize bayi kanallarımızın desteği ile alternatif kaliteli çözümler üretip, bu
sisteme destek sağlamaktadır.
bieksper.com
Çözüm sağladığımız ve stratejik iş ortaklığı yaptığımız kurumsal müşterilerimize yenilerini ekleyerek Online Sistemimizin de kullanım oranını
artırmaktır. Bu strateji doğrultusunda, yatırım yapmak isteyen tüm girişimcilere “kurumsal, kazançlı, avantajlı ve güvenilir” franchising
fırsatları sunmaya devam edeceğiz.
Sektörde Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla iş ortaklığı imzalamış olan Bieksper, güvenirliğini ve kalitesini ISO 9001-2008 Hizmet Kalite
Belgesi ve ISO 10002-2004 Müşteri Memnuniyet Standardı ile tescil ettirerek , sürekli gelişimi şirket politikası olarak benimsemiştir.
Bieksper, müşteri memnuniyetini maksimumda tutmak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla servis ağlarını gizli/gölge müşteri sistemiyle
sürekli denetlemekte; bu sayede müşteri memnuniyeti esaslı çalışmalarına devam etmektedir.
Siz de bizim gibi Otomobil tutkunuysanız, otomobil sevenleri kaliteli ve güvenilir bieksper.com hizmetiyle buluşturmak, sevdiğiniz işi yaparken geleceğiniz için karlı bir yatırıma imza atmak istiyorsanız….
Mutlaka Tanışalım.

Değerli Franchise Adayımız,

Genel Müdür
Fotoğraf
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Sevgi ve Saygılarımla
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www.bieksper.com ‘u ziyaret edin...

Franchise Almanın Avantajları
Daha önce denenmiş, başarısı kanıtlanmış ve tanınmış bir marka ile birlikte, işletme sistemine ait teknikleri ve prosedürleri kullanmak
mümkün olmaktadır.
Marka ile birlikte ulusal veya uluslararası standarda ve kaliteye sahip olunmaktadır.
Franchise veren işletme tarafından, franchise alan işletmeye eğitim hizmetleri ve uzman personel desteği sağlanmaktadır.
Kaliteli personel bulma, işe alma ve yetiştirme konularında franchise veren işletmenin tekniklerinden yararlanılmaktadır.
Mali, ticari ve personel konularında sağlanan destekle, teknik işlevlere ağırlık verilip başarı şansı arttırılmaktadır.
Ortak hareket edilerek küçük işletmelerin karşılaşacakları risk ve işletmecilik sorunları minimize edilmektedir.
Franchise veren işletmenin mali ve hukuk danışmanlarından yararlanılmaktadır.

Franchise veren işletmenin sürekli olarak yaptığı araştırma ve geliştirme çabalarından yararlanılmaktadır.
İşletmenin kuruluş aşamasında ve kuruluş yerinin seçiminde bilimsel tekniklerin kullanılması mümkün olmaktadır.
Kuruluş aşamasında leasing vb. kaynaklardan finansal destek sağlanması mümkün olmaktadır. Reklam ve tanıtım giderlerinden tasarruf sağlanmaktadır.
Franchising sistemi, girişimcinin yalnızlığını ortadan kaldırarak, kendi işini kurmanıng etirdiği riskleri azaltmaktadır.
Franchise veren işletmeye yapılan ödemeler, başlangıçta, yeni bir işin ön yatırımından daha fazla olmasına rağmen, denenmemiş
bir iş için yapılacak hata bedellerinin toplamından azdır.
İşletmeler için standart yönetim, muhasebe, satış ve stoklama fonksiyonları mümkün olmaktadır.

bieksper.com Franchise Olmak İçin Aranılan Özellikler
Girişimci ruhu ve başarma tutkusu,
İnsan yönetimi ve finansal yönetim tecrübesi,
Başarılı bir iş tecrübesine sahip olma,
Zamanını ve gücünü bieksper.com’a harcama imkanı ve isteği.

Neden bieksper.com franchise sistemini tercih etmelisiniz ?

Hızlı ve pazarın ilk profesyonel firması olması,
Marka gücü ve güvenilirliği,
Denenmiş ve kanıtlanmış başarısı,
Oto Ekspertiz pazarının büyüme potansiyeli,
Hizmet sektörü olması, hammadde ve tedarik ihtiyacı olmaması,
Yatırımın kısa vadede geri dönüyor olması,
Hazır ve memnun müşteri kitlesi,
Sektördeki kar marjının üzerinde kar edebilme olanağı.
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bieksper.com ‘un Franchise’larına verdiği destekler:
Beş yıl boyunca online platform üzerinden müşteri desteği,
Tek kanaldan reklam desteği,
Kurumsal bir kimlik,
Yer seçimi konusunda mevcut yer var ise potansiyelin fizibilitesinin yapılması,
Personel işe alma sürecinde danışmanlık yapması,
Açılış öncesi ve açıldıktan sonra belirli periyotlarda personelin sürekli eğitilmesi,
Faaliyeti süresince sürekli olarak danışmanlık alabilmesi,
Genel ve lokal pazarlama desteği,
Mal ve hizmet standartlarının sağlanması,
Bölge koruma sistemi,
Tüm yazılım ve web desteği,

Bayi Ürünlerimiz
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Bİ FREN TEST CİHAZI

BOYA KALINLIK ÖLÇER

Bi AMORTİSÖR TEST CİHAZI

ECLIPS KARIŞIK BİLGİSAYARLI
ARIZA TESPİT CİHAZI

1 ADET PC,YAZICI, EKRAN, KABİN

Bİ YANAL KAYMA CİHAZI

Bİ ERCO LIFT

Görsel Malzeme Desteği
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HOŞ
BOYA KAPORTA
KONTROL

ALT KONTROL
TESTİ

GELDİNİZ
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İÇ MEKAN GÖRSEL UYGULAMALARI

KURUMSAL KİMLİK ÇALIŞMALARI

PERSONEL KIYAFETLERİ

Reklam ve Tanıtım Desteği

123456

0850 7 400 500
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GOOGLE REKLAMLARI
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BÖLGESEL GALERİM KART MÜŞTERİ
SADAKAT PROGRAMI
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SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ

AÇILIŞ FÖY VE REKLAM DESTEĞİ

Müşteri Yönlendirme Sistemi ve PC Alt Yapı Desteği

MÜŞTERİ TAKİP PROGRAMI

RANDEVULU MÜŞTERİ YÖNLENDİRME SİSTEMİ

BÖLGESEL FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI
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