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UMA (Uğur Motorlu Araçlar A.Ş)                               

Kurumsal Web Sitesi Yenilendi. 

Uğur Şirketler Grubu bünyesindeki UMA (Uğur Motorlu 

Araçlar A.Ş), www.uma.com.tr adresini kullanıcıları için 

yeniledi. 

Sürekli gelişim felsefesini ve kalite anlayışını geliştirerek 

her daim müşteri odaklı hizmet sunan UMA, yenilenen 

görünümüyle iş ortaklarına ve ziyaretçilerine kullanım 

rahatlığı sunuyor. Hem tasarım hem de içerik olarak 

yenilenen web sitesi, bir çatı altında birleştirdiği 

Mondial, Kymco, E-Mon, CF Moto, Motovento, Kaskcim 

markalarına daha kolay erişim sağlarken, markaların 

kendi kurumsal web sitelerine de daha hızlı bir şekilde 

ulaşma imkanı sunuyor. 

Kurumsal misyon ve vizyonun içeriğini yansıtan, doğaya 

verdiği önemi her daim belirten UMA, web sitesinin 

tasarımında da kullandığı renk ve görselleri ile bu 

duyarlılığını bir kez vurguluyor. Dinamik ve zengin içeriği 

ile Kurumsal Bölümden Markalara, Müşteri Hizmetleri 

Bölümü’nden Medya’ya, İnsan Kaynakları ve İletişim 

Bölümü’ne kadar aradığınız her şeyi kolaylıkla 

erişebilme imkanı sunan web sitesi, sosyal medya 

entegrasyonuyla da interaktif bir kimliğe sahip. 

Yeniden dizayn edilen www.uma.com.tr web sitesini 

ziyaret eden kullanıcılar Medya Bölümünden markalar 

ile ilgili son haberler ulaşabilir, markaların kataloglarını 

inceleyebilir, ürünler ile ilgili videoları izleyebilir ve aylık 

olarak yayınlayan E-Bültenleri okuyabilir. Bütün bu 

özellikler ve daha fazlası için UMA’nın renkli dünyasını 

katılıp “Motosiklete Dair Herşey”e kolaylıkla 

ulaşabileceğiniz  www.uma.com.tr adresine bekliyoruz. 

 

http://www.uma.com.tr/
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Kymco Ürün Tanıtım ve Stand Aktivitesini Gerçekleştirdi. 

Türkiye motosiklet pazarına UMA güvencesiyle 2014 yılı 

Temmuz ayında hızlı bir giriş yapan Kymco, 2015 yılının sıcak 

yaz aylarında motosiklet severleri serinletmek için Kymco 

Standlarına davet etti. 

Scooter ve maxi scooter modellerini daha yakından tanıma 

fırsatı sunan Kymco, 24 Temmuz-16 Ağustos tarihleri 

arasında Akdeniz ve Ege sahil şeridi boyunca stand 

aktivitelerini gerçekleştirdi. Stand aktivitesinin ilk durağı 

olan Manavgat’ta motosiklet tutkunlarını ağırlayan Kymco, 

Antalya, Alanya, Dalyan, Fethiye, Bodrum (Turgutreis) ve 

son olarak Didim’de yaptığı stand aktivitelerinde 

kullanıcılarına modelleri hakkında bilgiler vererek ürünleri 

daha yakından tanıma fırsatı sundu. Stand alanında 

promosyon ürünlerinin de dağıtımı yapılırken, Kymco 

Etkinliği ilk günden itibaren yoğun ilgi gördü. 

 

http://www.uma.com.tr/
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Mondial  Çalışanlarına                                                    

“Bilgi Güvenliği Farkındalık” Eğitimi Verildi 

Günümüzde verimliliğin artırılması, iş akışlarının 

hızlandırılması, çalışanlar ve diğer kurumlarla daha 

hızlı iletişim kurulabilmesi, günlük yaşantımızı 

kolaylaştırması gibi birçok sebepten dolayı bilişim 

sistemleri hızla yaygınlaşmaktadır. 

İş yaşamımızın internet ile büyük ölçüde bütünleşik 

hale gelmesi, kurumsal bilgileri de aynı ölçüde 

tehlikeye sokmaktadır. Şirketlerin veri tabanları ve 

gizli bilgilerden, iletişim ağlarına kadar birçok bilgi 

tehlike altına girmektedir. İnternet kullanımının ve 

teknolojik gelişmelerin hızla ilerlediği günümüzde her 

an kişisel bilgisayarlarda ve kurumlarda yer alan 

bilgilere, banka hesaplarına kadar ciddi saldırı ve 

tehditler gündeme gelmektedir. İnternet ortamında, 

olayların saniyelerle ifade edebilecek zaman dilimleri 

içerisinde meydana geldiği de göz önünde 

bulundurulursa etkin ve güçlü savunma sistemlerinin 

inşa edilmesi, farkındalık ve bilinç oluşturulmasının 

önemli ortaya çıkacaktır. Bilgi güvenliğini tehdit eden 

risklerin başında çalışanların güvenlik konusundaki 

farkındalık eksikliği gelmektedir.  

Bu sebeple, Uğur Motorlu Araçlar A.Ş olarak, 

çalışanlarına bilgi güvenliğinin farkındalığını arttırmak, 

gelebilecek tehlikelere karşı bilinçlendirilmelerini 

sağlamak amaçlı “Bilgi Güvenliği Farkındalık” eğitimi 

verildi. 

 

http://www.uma.com.tr/
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Teşekkürler Türkiye!  

MONDIAL 2014 Yılında Da Satış Lideri! 

 

’’Araç Değerlendirme Garajı’’ 

UMA (Uğur Motorlu Araçlar A.Ş.) bünyesinde ‘’Koşulsuz 

Müşteri Memnuniyeti’’ ilkesiyle 10 yıldır sektörde satış 

lideri olan Mondial, ‘’Araç Değerlendirme Garajı’’ 

hizmeti  ile tüm Mondial motosiklet kullanıcılarını talep, 

beklenti ve önerileri için 

www.facebook.com/Mondialturkiye sayfasına 

bekliyor. 

Geniş ürün yelpazesi ve sektörünün en büyük müşteri 

potansiyeline sahip olan Mondial, siz değerli 

müşterilerine daima kaliteli ürün ve üstün hizmet 

sunma anlayışı ile başvurularınız uzman kadromuz 

aracığıyla değerlendirilmeye almaktadır. 

Değerlendirme garajına ilettiğiniz tüm mesajlarınıza 

iletişim numaralarınızdan ya da adreslerinizden 

ulaşılarak memnuniyetinizi en üst düzeyde sağlamak 

adına, en kısa zamanda ve en hızlı şekilde çözüm 

önerilerimiz ile geri bildirim sağlamaktayız.  Yapılan 

görüşmelerimizden sonra başvurularınız titizlikle 

değerlendirilmekte ve sürekli iyileştirme çalışmalarımız 

kapsamında deneyimli ekibimiz ile birlikte çözüm 

aşamalarına gidilmektedir. 

Müşterilerimize en iyi hizmeti verebilmek ve müşteri 

beklentilerini en yüksek düzeyde karşılamak adına 

‘’Mükemmelliğin Markası’’ olarak her zaman 

kullanıcılarımızın yanındayız. 

 

http://www.uma.com.tr/
file:///D:/Seher%20APAK/Desktop/www.facebook.com/Mondialturkiye
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 Şimdi Mondial Sahibi Olmanın Tam Zamanı… 

Mondial, hız kesmeden devam ettiği yaz fırsatlarına 

Ağustos ayı boyunca da devam ediyor. 

Türkiye’nin en çok tercih edilen motosiklet markası 

Mondial, kullanıcılarına daha rahat ödeme imkanı ile 

motosiklet sahip olma fırsatı sunuyor. 01.08.2015-

31.08.2015 tarihleri arasında anlaşmalı bankaların 

kredi kartlarına özel 9 aya varan, %0 faizli taksit 

fırsatlarını motosiklet severler ile buluşturuyor.  

Ağustos ayı fırsatlarından yararlanıp, sizde bir Mondial 

sahibi olmak istiyorsanız Mondial Bayilerine 

uğramakta acele ediniz. 

 

 

http://www.uma.com.tr/
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 “Mükemmeliğin Markası” 

Mondial sürpriz hediyeler ile kullanıcılarını 

memnun etmeye devam ediyor. 

“Haftanın Mükemmeli Olun!” 

Mondial motosikletinizle beraber çekilmiş bir 

fotoğrafınızı veya yalnızca Mondial’inizin fotoğrafını 

“Mondial resmi facebook hesabına göndererek 

Haftanın Mükemmeli yarışmamıza katılın, sürpriz 

hediyeler kazanın!” 

 

“Peki ya Ayın Mükemmeli Olmak İstemez 

misiniz?” 

Bir ay boyunca Haftanın Mükemmeli seçilen 

fotoğraflar yeniden Mondial resmi facebook 

hesabında paylaşılıyor ve en fazla beğeni alan 

fotoğraf ise Ayın Mükemmeli seçilerek 1 adet Kask 

hediye ediliyor. 

Sizde Mondial marka motosiklet kullanıcısı iseniz 

fotoğrafınızı çekip 

www.facebook.com/mondialturkiye  hesabına 

gönderin, sürpriz hediye fırsatlarını sakın 

kaçırmayın! 

 

 

http://www.uma.com.tr/
http://www.facebook.com/mondialturkiye

