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Mondial , Kurumsal Web Sitesini Yeni Tasarımıyla 

Kullanıcılarının Beğenisine Sundu. 

Uğur Motorlu Araçlar’ın lokomotif markası Mondial, 

www.mondialmotor.com.tr web adresini ziyaretçileri, 

kullanıcıları ve iş ortakları için yeniledi. 

Kullanıcı dostu olan Mondial daha iyi hizmet verebilmek 

adına web adresini güncelledi. Daha dinamik ve zengin 

yapıya sahip olan web sayfasında ürünler ve bayiler 

hakkında edinmek istediğiniz tüm bilgilere daha kolay 

ulaşabilme imkanı sunuyor. Mondial marka ürünlerinin 

(Touring, Scooter, Cub, Atv, Cross, Enduro) teknik 

özellikleri ve ürün tanıtımlarına ulaşabilir aynı zamanda 

ürünler hakkında detaylı bilgiye sahip olabilrsiniz. Aynı 

zamanda E-Mon markası elektrikli scooter modellerine 

ve CF Moto modellerine yönlendirme alanı da site 

içerisinde mevcuttur. 

Her daim müşterilerine daha iyi hizmet vermek için 

çalışan, 10 yıldır kesintisiz Motosiklet Sektöründe Satış 

Lideri olan Mondial, kullanıcılarına hakkında daha 

detaylı bilgi vermek için zengin içeriğe sahip Kurumsal 

bölümü, satış, servis ve bayilik için gerekli formlara 

ulaşabilmek için Satış&Servis bölümü,  motosiklete dair 

gerekli bilgiler edinebilmek, talep ve önerilerinizi 

bırakabileceğiniz Müşteri Hizmetleri bölümleri ile ve  

daha bir çok ayrıntıya ulaşabilmek için yenilenen 

yüzüyle www.mondialmotor.com.tr web adresine 

bekliyor. 

Ayrıntılı bilgi için; www.mondialmotor.com.tr  
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E-Mon Web Sitesi Açıldı. 

Türkiye’nin motosiklet satış lideri Uğur Motorlu 

Araçlar A.Ş (UMA) çatısı altında faaliyete başlayan 

çevreci, enerji tasarruflu ve gürültü kirliliğine yol 

açmayan elektrikli scooter markası E-Mon’un,  

www.e-mon.com.tr web adresi açıldı. 

Kullanıcılarının yakıt ve bakım maliyetlerini neredeyse 

ortadan kaldıran, yüksek müşteri memnuniyeti 

sağlayan teknolojik, kaliteli ve ekonomik ürünler 

sunan Uğur Motorlu Araçlar A.Ş. E-Mon markasının 

elektrikli modellerini www.e-mon.com.tr adresinde 

kullanıcılarının beğenisine sunuyor. 

Yeni açılan web sitesi Ana Sayfasında; E-Mon 

hakkında,modeller, bayi&servis, müşteri hizmetleri ve 

iletişim gibi zengin içerikli menülere ulaşmanız 

mümkündür. 

İçerisinde çevreci ve çevreye duyarlı modellerimizi 

bulunduran E-Mon markası hakkında detaylı bilgi 

almak için E-Mon hakkında bölümünü ziyaret 

edebilirsiniz. İhtiyacınız olan E-mon’u belirlemek ve 

zevkinize uygun modeli seçmek için Modeller 

menüsünü kullanabilirsiniz. Bu kullanışlı ve pratik E-

Monlar’ın bayi ve servislerine ait bilgileri Bayi&Servis 

bölümünde paylaşılmaktadır. Öneri, talep ve 

istekleriniz için, konusunda uzman müşteri hizmetleri 

bölümüne ulaşabilmek, Uğur Motorlu Araçlar ile 

iletişime geçebilmek için Müşteri Hizmetleri sekmesini 

kullanabilirsiniz. 

UMA (Uğur Motorlu Araçlar A.Ş) her daim arttırarak 

devam ettiği kalitesini ve üstün başarı anlayışını daha 

çevreci daha dinamik ürünleri ile size hayatın her 

alanında yardımcı, çevreci ürünler sunarak www.e-

mon.com.tr  adresine sizleri bekliyor. 

 

http://www.uma.com.tr/
http://www.e-mon.com.tr/
http://www.e-mon.com.tr/
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Teşekkürler Türkiye!  

MONDIAL 2014 Yılında Da Satış Lideri! 

 

CF Moto  Türkiye Web Sitesi Açıldı. 

Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen Motosiklet 

markasına bünyesinde bulunduran UMA (Uğur 

Motorlu Araçlar A.Ş.) çatısı altında, yenilikçi, üstün 

kalite anlayışına sahip CF Moto Türkiye’nin, 

www.cfmoto.com.tr web sitesi açıldı. 

Her türlü yol ve yol dışı şartlarına uygun ATV, UTV 

modelleri, motosiklet ve scooter üreticisi olan CF 

Moto, sürekli geliştirdiği teknolojisini ve yenilikçi 

yapısını Türkiye yollarına UMA aracılığıyla taşıdı. CF 

Moto, 26 yıllık global kalite anlayışı ile ürettiği 

ürünlerini UMA güvencesiyle yeni açılan sitesinde 

sizlerin beğenisine sunuyor. 

CF Moto’nun renkli dünyasına girip ayrıntılı 

bilgilere ulaşabilmek için Ana Sayfadan ilgili 

sekmeleri tıklayabilirsiniz. Atv, Utv ve Touring 

modellerini daha yakından incelemek için 

zevkinize uygun ürünün bölümünü tıklayarak 

ürünler hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. 

Web sitesinin alt bölümlerinde ise CF Moto 

ürünlerinin videolarını izleyebilir, ürünlere ait 

haberler hakkında bilgiler alabilirsiniz. Teknolojik 

olarak hazırlanmış sitenin İletişim bölümünü 

kullanarak istek ve önerileriniz için Uğur Motorlu 

Araçlar’a ulaşabilir, talep ve dileklerinizi 

iletebilirsiniz. 

CF  Moto, 2011 yılından itibaren Türkiye’nin 

motosiklet sektörü satış lideri UMA( Uğur Motorlu 

Araçlar A.Ş) bünyesinde Türkiye pazarına girmiştir. 

CF Moto, güçlü ATV ve UTV modelleri, yaygın 

yedek parça ve servis ağı, satış sonrası hizmet ve 

pazarlama faaliyetleri, kaliteli ve güvenilir ürünleri 

ile tüm motosiklet severleri www.cfmoto.com.tr 

adresine bekliyor. 

 

http://www.uma.com.tr/
http://www.cfmoto.com.tr/
http://www.cfmoto.com.tr/
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Uğur Motorlu Araçlar Fabrika 

Motosiklet piyasasındaki pek çok bileşen 

konusunda yaklaşık 10 yıldır etkili bir duruş 

sergileyen Uğur Şirketler Grubu bünyesindeki UMA 

(Uğur Motorlu Araçlar), sürekli geliştirdiği modern 

teknoloji, satış kabiliyeti ve müşteri memnuniyetini 

önemseyen bakış açısı ile bulunduğu yeri 

sağlamlaştırdı. 

2013 yılında motosiklet aksesuar ve yedek parça 

ürünlerini tek bir çatı altında toplayarak Motovento 

markasıyla aksesuar piyasasına da hızlı bir giriş 

yapan UMA, 2014 yılının ikinci yarısında www. 

kaskcim.com web adresi üzerinde, online satış 

mağazası oluşturarak farklı marka ve model kask 

çeşitlerini tüketicilerle buluşturmak amacıyla, 

dünya çapında tanınmış kask markalarını, 

distribütörlük anlaşmaları ile bir araya getirdi. 

Sektörde lider ve öncü konumunu devam ettirme 

hedefi ile hizmet veren UMA’dan Yönetim Kurulu 

Üyesi ve Genel Müdürü olan Faysal Takmaklı ile 

yaptığımız röportajda, geçmişe dair 

değerlendirmelerini aldık ve gelecek planları 

hakkında konuşuldu. 
 

http://www.uma.com.tr/
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UMA Genel Müdürü Faysal Takmaklı: 

“Başarımızın en temel nedeni müşteriye 

verdiğimiz değerdir.” 

10 yıldır satış adetleriyle liderliğinizi 

koruyorsunuz, bu başarının altında yatan 

gerçek sebep nedir? Sizi rakiplerinizden 

ayıran özellikler nelerdir? 

  

Bizce başarımızın temeli, müşterilerimize 

verdiğimiz değer ve onlara duyduğumuz saygının 

bileşeni olan “Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti” 

anlayışı oluşturuyor. Müşteri odaklı 

yaklaşımımızın yanı sıra ürünlerimizi ve 

kendimizi, sürekli gelişim ilkesi ile 

desteklememiz de önemli bir etkendir. 

  

Fiyat politikası bu başarıda ne ölçüde etkin? 

  

Sürekli gelişim ilkemiz ile ürünlerimizin 

kalitesini artırmak ve makul fiyat politikasını her 

zaman benimsedik. 10 yıldır satış lideri 

olmamızın da, benimsemiş olduğumuz ilkeler 

doğrultusunda yerinde kararlar verdiğimizin bir 

göstergesi olduğunu düşünüyoruz. 

  

Satışlarınızı artırmak için yıl içinde 

düşündüğünüz kampanyalar nelerdir? 

  

Bankalar ile yapılan anlaşmalar sonucu 

hazırladığımız ve tüm yıl devam etmesini 

planladığımız 9 taksit fırsatı ile müşterilerimizin 

motosiklet sahibi olma imkanını artırdığımızı 

düşünüyoruz. 

 

 

 

Uzakdoğu’nun ithalata dayalı istilasından 

sonra üretim merkezli yayılma politikasını 

nasıl değerlendiriyorsunuz? Dünya 

markalarının Türkiye’de üretim üsleri 

kurmaları, kısa ve uzun vadede ne gibi 

sonuçlar doğuracaktır? 

  

Bir ülkeyi kalkındırmanın en önemli faktörden 

http://www.uma.com.tr/
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Pazarda büyümenin hangi segment 

dahilinde (cc ve type) olacağını 

düşünüyorsunuz? 

  

Ülkemizde motosiklet pazarı hala hak ettiği 

seviyeye gelememiştir. Beklenen seviyenin 

altında seyir etmesi sebebiyle, Türkiye için 

motosiklet pazarını yeni gelişmekte olan bir 

pazar olarak söyleyebiliriz. Bu sebeple de ilk 

başlangıç ürünleri olan 100cc ve 125cc 

ürünler hala ön planda. UMA olarak 

yaptığımız yatırımlar ile motosiklet pazarının 

büyümesine katkı sağlayarak daha iyi 

seviyelere taşıyacağımız inancındayız. 

  

Müşterilerinizi nasıl tanımlıyorsunuz, 

müşterileriniz nelerden etkileniyor? 

  

Biz müşterilerimizi, marka ve ürünlerimize 

bağlı olan, UMA’nın sunduğu tüm hizmet ve 

ürünlere sahip olmayı tercih eden 

paydaşlarımız, paylaşımcılarımız olarak 

görmekteyiz. Müşterimiz yani 

kullanıcılarımız en çok UMA ailesinin 

kendilerine gösterdiği ilgi, alaka ve 

yakınlıktan etkileniyor. 

  

 

http://www.uma.com.tr/
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Motovento olarak motosiklet ve sürücü 

ekipmanları getirmeye başladınız, başlangıç 

hedefleriniz ile önümüzdeki yıla ilişkin 

hedefleriniz ve planlarınız değişti mi? 

Aksesuar ve ekipman konusunda gelecek 

planlarınız neler? Motosikletten sonra bu 

konuda da liderliği hedefliyor musunuz? 

  

Motovento, uzun yıllar yapılmış araştırma ve 

fizibilite çalışmaları sonucu ortaya konmuş bir 

projedir. Öncelikle hedefimiz sürücülerin 

güvenliğini ve rahatlığını ön planda tutarak, 

keyifli bir sürüş yapmalarını sağlamaktır. Bu 

hedeften yola çıkarak motosiklet 

kullanıcılarının beklenti ve taleplerine kolayca 

ulaşabilmelerini sağlamak için motosiklete dair 

her şeyi Motovento çatısı altında topladık. Ve 

her geçen gün ürün gamımızı, müşterilerimizin 

istek ve talepleri doğrultusunda arttırmaya 

devam ediyoruz. İnanıyoruz ki vermiş 

olduğumuz “Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti” ve 

“Üstün Hizmet Kalitesi” politikalarımızla ve her 

geçen gün artan distribütörlüğünü aldığımız 

farklı markalarla da motosiklet sektöründe 

varlığımızı katkılarımızla arttırmayı 

hedefliyoruz. 

  

 

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

