
DRY CAR CARE 

PROFESSİONAL CARWASH SYSTEMS 

DRY CAR CARE 2007 yılında Türkiye ye nano teknolojik araç temizliği sistemini kazandırmış olan öncü 
bir markadır. ABD ile yapmış olduğu master distribütörlük anlaşması ile ürünlerini bu işin dünyadaki 
mucidi olan ve 55 ülkeye bu sistemi ihraç eden firma üzerinden tedarik etmektedir aynı zamanda 
ürünler Türkiye şartları için özel olarak formülize edilip geliştirilmiştir.  

Dry Car Care 2007 yılından beri faaliyetlerini her geçen gün artan ve gelişen bir şekilde devam ettirip 
ülkemizde sektörünün lideri konumundadır. Gerçekleştirilmiş olan bireysel ve kurumsal hizmetlerle 
sistemini ve adını her geçen gün daha geniş kitlelere yaymakta hatta yurt dışından ithal etmiş olduğu 
bu sistemi gene yurt dışına Avrupa’ya ihraç ederek 2011 yılı içinde Avrupa temsilciğini de açmış 
bulunmaktadır.  

Profesyonel ve kurumsal hizmet anlayışımız ile genel merkezimiz Türkiye’ nin en büyük avm leri olan  

 ÖZDİLEK PARK İSTANBUL AVM 

 MALTEPE PİAZZA AVM 

 İSFANBUL (VİALAND) AVM 

 OPTİMUM İZMİR AVM 

 KENTMEYDANI AVM 

 BİZ CEVAHİR HALİÇ AVM’ de 

toplam 8000 metrekareyi aşan uygulama alanlarından çalışmalarını sürdürmektedir. Yenilikçi hizmet 
anlayışımız ile uygulama noktalarımızda; 

 Klasik sulu oto yıkama uygulamaları 

 Nano teknolojik araç temizliği uygulamaları 

 Buharlı oto yıkama uygulamaları 

 Detaylı iç temizlik ve araç içi sterilizasyon uygulamaları 

 Detaylı dış temizlik çizik giderme ve profesyonel boya koruma uygulamaları 

 Cam ve kaput koruma filmi uygulamaları 

 Araç folyo kaplama uygulamaları 

 Seramik kaplama uygulamaları 

 Anti bakteriyel ozonla sterilizasyon uygulamaları 

Hizmetlerini müşterilerimize sunmakta aynı zamanda bayilik çalışmalarını sürdürmekteyiz. 
Oluşturduğumuz avantajlı bayilik paketlerimiz ile yatırımcılarımızın minimum maliyetlerle car care 
sektörüne adım atmalarını sağladığımız gibi karlılıklarını maksimize ederek yüksek kazanç elde 
ettirmekteyiz. 

SEKTÖRÜNÜN ÖNCÜSÜ LİDER MARKANIN FRANCHİSE' I OLUN 
 
DRY CAR CARE ' in standart hizmet anlayışı, kimyasal ürünlerinin kalitesi ve çeşitliliği, kendini farklı 
kılan istasyon dekorasyonları, profesyonel işletme sistemleri, sektördeki yenilikleri, destek veren 
ekipleri ve kurumsal yapısıyla, müşteri memnuniyetine verdiği maksimum özen DRY CAR CARE' in 
franchise almak ve bayi olmak için mükemmel bir adres olduğunu gösteren nedenlerden sadece 
birkaçıdır. 



  
Amacımız başarılı franchisee’larla büyümek, sürekli gelişen sektördeki gelişmelerin yakın takipçisi 
olup, ürün ve hizmetlerle ilgili beklentinin üstünde fayda sağlayacak şekilde taleplerini %100 yerine 
getirmektir. 
  
Bu ilkelerle hizmet verdiğimiz sektörümüzde rakiplerinin de yol göstericisi olan DRY CAR CARE takip 
eden değil takip edilen ve örnek alınan bir markadır. Sektör içerisinde ki niş pazarlama anlayışı, dikkat 
çeken tasarım ve uygulamaları, kurumsal firma yapısıyla DRY CAR CARE yatırımcısının yüzünü 
güldüren ve her daim yüksek kazanç elde etmesini sağlayan sağlam temeller üzerine kurulmuş olan 
bir markadır. 

ÜRÜNLERİNİZİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ NELER? 

Kullanmakta olduğumuz araç temizliği ve profesyonel oto kuaför ürünlerinin tamamını yapmış 
olduğumuz master distribütörlük anlaşması çerçevesinde ABD’ den ithal etmekteyiz. Nano teknoloji 
kullanılarak üretilmiş olan ürünler Türkiye şartları için özel olarak formülize edilmiştir aynı zamanda 
ürünlerimiz dünyanın 55 ten fazla ülkesinde kullanılan tam profesyonel araç temizliği ve oto kuaför 
ürünleridir. Özellikle nano teknolojik susuz araç temizliği sisteminde kullanılan ürünlerimizin 
içeriğinde pasta cila yapımında kullanılan carnabua wax ve polimer maddeleri bulunmaktadır. Bu 
sayede ürünlerimiz uygulama yapılan araca belirgin bir parlaklık kazandırdığı gibi aynı zamanda yüzey 
ile kir arasına nüfus ederek arada koruyucu bir tabaka oluşturur. Sürtünme engellendiğinden dolayı 
uygulama sırasında aracın çizilmesi ve zarar görmesi %100 e kadar engellemektedir. Bu konuda 
İstanbul Teknik Üniversitesi’ nden almış olduğumuz çizilmezlik raporumuz dahi bulunmaktadır. 
Araçların sadece standart temizlik uygulamalarını değil aynı zamanda detaylı temizlik, sterilizasyon, 
pasta cila, boya koruma, seramik kaplama vb bir çok uygulamaları yapmakta kullandığımız 30 dan 
fazla ürün çeşidi ile hizmet vermekteyiz. 

UYGULAMA MERKEZİ KONSEPTİMİZ. 

DRY CAR CARE olarak uygulama noktalarımızın kendine özgü bir konsept çalışması bulunmaktadır. 
Uygulama alanlarını büyüklüklerine ve konumlarına göre dizayn edilerek minimum maliyetlerle 
yatırımcılarımıza sunmaktayız. Konsept uygulama noktalarımızda alanın hizmetlerimizin 
uygulanabilinmesi için en uygun şekilde dizayn edilmesi amaçlamaktadır. Yapılacak fayans, boya, 
aydınlatma, tesisat ve reklam çalışmaları DRY CAR CARE noktalarına özel olarak hazırlanmaktadır. 
Markamıza özel grafik departmanımızca hazırlanan görsel çalışmalar alanın ihtiyaçları doğrultusunda 
ölçülendirilmekte ve geliştirilmektedir. Dekorasyon çalışmalarında yatırımcımızın talebi 
doğrultusunda anahtar teslim uygulamada gerçekleştirilmektedir. Bu noktada yatırımcılarımız 
isterlerse yapılacak çalışmalar birebir konsepte uymak koşulu ile kendi imkanlarıyla dekorasyonu 
yaptırabilirler. Şu unutulmamalıdır ki uygulama noktalarımız farkımızı yansıtır. DRY CAR CARE 
kurumsal, profesyonel ve görselliğe önem veren konsept noktalar oluşturarak yatırımcısının diğer 
markalara karşı ön plana çıkmasını sağlar. 

DRY CAR CARE FRANCHİSİNG MODELLERİ 
 

1. İSTASYON TEMSİLCİLİĞİ FRANCHİSE SİSTEMİ 

DRY CAR CARE Professional Carwash Systems  Alt Bölge Franchise Sistemi’nde franchise talep eden 
kişinin talep ettiği bölge içinde cadde cadde sokak sokak bir sınır çalışması düzenlenmektedir.(ÖRN. 
İstanbul Bahçeşehir Bölgesi, Ankara Kızılay Bölgesi) Franchise alan sahip olduğu bu bölge içinde Dry 
Car Care araç temizleme sisteminin bütün yetkilerine sahip olacaktır. Genel merkezin uygun göreceği 
ve en az 120 ila 150 Metrekare olmak üzere sabit uygulama noktasından hizmete başlayarak aynı 
zamanda oluşturulacak motorize veya araçlı mobil ekipler ile mobil hizmet verebileceklerdir. Bu 



sistem ile aynı zamanda gerek bölge içi gerekse de bölge dışında kalan kurumsal firmalarla toplu araç 
temizliği anlaşmaları yapılıp bu anlaşmalar doğrultusunda kurumsal firmalara bölge dışında dahi olsa 
hizmet verilebilmektedir. Alt bölge franchise sistemine dahil olabilmek için bu sistem için özel olarak 
hazırlanmış olan istasyon temsilciliği paketlerinden birini temin etmek ve genel merkezin belirtmiş 
olduğu standartlara uygun uygulama noktası açmak ön şartlar arasında bulunmaktadır. 

BAYİLİK PAKETLERİMİZDE BİRLİKTE VERİLENLER 

1. TÜM KİMYASAL ARAÇ TEMİZLEME ÜRÜNLERİ VE MAKİNELER 
a. Makineler 
b. İç dış oto yıkama kimyasalları 
c. Detaylı iç temizlik oto kuaför kimyasalları 
d. Pasta cila  ve boya koruma kimyasalları 
e. Seramik kaplama ürün seti 
f. Personel kıyafetleri 
g. Matbaa ürünleri 
h. Oto yıkama ve kuaför yardımcı ekipmanları 

2. DRY CAR CARE İSTASYON İŞLETME LİSANSI. 
3. UYGULAMA ALANI İÇİNDE VE DIŞINDA YER ALACAK OLAN TABELA VE GÖRSEL REKLAM 

ÇALIŞMALARININ TASARIMLARI VE MONTAJLARI. 
4. DRY CAR CARE  İŞLETME TAKİP PROGRAMININ KURULUMU VE KULLANIM LİSANSI. 
5. UYGULAMA ALANI İÇİNDE VE DIŞINDA KULLANILACAK BAYRAK SÜSLEMELERİ. 

a. Yelken bayrak 
b. Kırlangıç bayrak 
c. Masa bayrak 
d. Sıralı bayrak 

6. SINIRSIZ VE SÜRESİZ İNTERNET REKLAM DESTEĞİ (GOOGLE ADWORDS VB.) 
7. UYGULAMA NOKTASININ BULUNDUĞU NOKTADA ÜRÜN,  EKİPMAN KURULUMU VE 

PERSONEL EĞİTİMLERİ. 
8. KURUMSAL TELEFON SANTRALİ KULLANIMI VE ÇAĞRI YÖNLENDİRME. 
9. ANLAŞMALI OLUNAN ŞİRKETLERİN VE KURUMSAL FİRMALARIN HİZMET ALIM 

YÖNLENDİRMELERİ. 
10. KURUMSAL WEB SİTESİNDE İŞLETMEYE ÖZEL SAYFA HAZIRLANMASI VE BANNER 

ÇALIŞMALARI. 
11. GOOGLE MAPS’ E LOKASYON EKLEME VE NAVİGASYON YÖNLENDİRME DESTEĞİ. 

Tüm bu ürünler ekipmanlar ve hizmetler için yatırımcılarımız KDV DAHİL 44,900 TL’ den başlayan 
fiyatlarla bayimiz olabilmektedirler. İstasyon temsilcilerimiz DRY CAR CARE’ e özel bütün profesyonel 
uygulamaları yapabilirken aynı zamanda bölge koruması sayesinde cadde cadde sokak sokak 
belirlenen alan içinde tek olmanın avantajını yaşarlar.   

2. İL TEMSİLCİLİĞİ FRANCHİSE SİSTEMİ 

DRY CAR CARE Professional Carwash Systems  İl Temsilciliği Franchise Sistemi’nde franchise talep 
eden kişiyle talep ettiği ilin bütününü kapsayan bir franchising anlaşması gerçekleştirilmektedir. 
Yapılan bu anlaşma doğrultusunda il temsilcisi ilin bütününde Dry Car Care standartlarına bağlı 
kalarak sabit hizmet noktaları açabilir ve aynı zamanda oluşturulacak mobil ekipler ile ilin bütününe 
mobil hizmet verilebilmektedir. 

Dry Car Care İl Temsilcisi olunarak Dry Car Care sisteminin bütün yetkilerine sahip olunmakta araç 
temizliği ve kuaförü hizmetleri verebilmekte aynı zamanda il genelinde bayilik verebilme hakkına 
sahip olunmaktadır. Yapılacak olan il geneli franchising anlaşmasından itibaren genel merkezde 



toplanan bütün franchising talepleri il temsilcilerine iletilmekte ve bu taleplerin değerlendirilmesi il 
temsilcilerine bırakılmaktadır. İl temsilcilerinin yapmış olduğu bütün franchising anlaşmalarından elde 
ettikleri gelirler kendilerine aittir. 

İl temsilciliğinin diğer bir avantajı ise vermiş olduğu bayilere ürün satışı gerçekleştirmeleridir. Bu 
noktada il temsilcileri il genelinde vermiş oldukları istasyon temsilciliklerinden topladıkları ürün 
siparişlerini kendi stoklarında bulunan ürünlerden yada genel merkezden temin edecekleri ürünlerin 
satışını yaparak gelir elde etme hakkına sahip olmaktadırlar. İl temsilcilerinin genel merkezin 
belirlemiş olduğu ürün liste fiyatları üzerinden %35’lik ıskontoları bulunmaktadır. 

BAYİLERE VERİLEN DESTEKLER VE HİZMETLER 

Reklam ve Pazarlama 

2007 yılından bu yana hizmet verdiğimiz car care sektöründe elde etmiş olduğumuz bilgi ve 
tecrübelerle oluşturduğumuz pazarlama aktivitelerini yerel ve ulusal yayın yapan dergi, gazete ve TV 
reklamlarıyla tüketici nezdinde bilinç yaratmakta vermiş olduğumuz hizmetler ve yaratmış olduğumuz 
yenilikleri duyurmaktayız. Oluşturmuş olduğumuz pazarlama politikalarıyla franchise’ larımıza destek 
vermekte bu reklam faaliyetleriyle kazançlarını arttırmayı hedeflemekteyiz. 

Pazarlama ve reklam çalışmaları yerel ve ulusal olmak üzere 2’ye ayrılmıştır. 

Yerel Pazarlama 

Her uygulama istasyonu  kendi servis bölgesi içerisindeki potansiyel müşteri portföyüne açılış, 
uygulamalar, promosyonlar gibi çalışmalarını tanıtmak ve duyurmak için kendilerine verilmekte olan 
broşür, kartvizit ve magnet dağıtımı çalışmalarda bulunurlar. Tüm tutundurma çalışmalarında 
kullanılan promosyon malzemelerinin tasarım ve tedariki genel merkez tarafından gerçekleştirilir. 

Yerel pazarlama olarak adlandırılan bu yöntemde broşür, kartvizit, magnet dağıtımı, yüz yüze sıcak 
pazarlama, tele marketing (önceden satış), sms gönderimi ve call back (müşteri memnuniyet ölçümü) 
promosyon tanıtım uygulamaları gibi pazarlama yöntemleri kullanılır. Genel merkez bu çalışmalarda 
bayilere destek sağlamaktadır. 

Ulusal Pazarlama 

Ulusal pazarlamada çalışmalarında ise; dükkan reklam fonu ve sponsor gelirleri ile oluşturulan 
bütçeden kitlesel pazarlama yapılır. Bu faaliyetlerde radyo, televizyon, billboard, gazeteler, internet, 
sosyal medya gibi her türlü iletişim aracı kullanılmaktadır. Bu çalışmalar tüm bayileri kapsayıcı olduğu 
için bayilerimizin iletişim bilgilerine de yer verilmektedir. Ulusal pazarlama faaliyetleri kapsamında 
gerçekleştirilen kampanyalar Bayilerimiz tarafından uygulanmakta ve bu uygulamalar için ürün 
desteği genel merkez tarafından sağlanmaktadır. 

Halkla İlişkiler 

DRY CAR CARE profesyonel olarak Halkla İlişkiler desteği almaktadır. DRY CAR CARE’ in tüm yazılı ve 
görsel basın ile olan ilişkilerini düzenlenmekte, röportajlar, basın bültenleri, gazete, dergi ve tv 
reklamları organize edilmekte, sosyal sorumluluk projeleri hazırlanmaktadır. 

Tüm bunlarla birlikte sosyal medya da aktif çalışmalar gerçekleştirilerek reklam ve tanıtım çalışmaları 
yapılmaktadır. Farklı dönemlerde birçok kurumsal firma ile sponsorluk çalışmaları düzenlemektedir. 
Ayrıca bu çalışmalara tüm bayilerin katılımları sağlanmaktadır. 

Google ile Kurumsal Anlaşma 



DRY CAR CARE | Google ile kurumsal olarak yapmış olduğu iş birliği sayesinde tüm yatırımcılarına 
bayiliklerinin başladığı andan itibaren ücretsiz ve sınır olmak üzere Google Adwords reklamları 
vermektedir. 

 

Google Adwords Reklamları 

Bu reklamlar bayinin bulunduğu lokasyona göre özel olarak eklenen key word ler sayesinde yapılan 
internet aramalarında müşterilerin direkt olarak kendilerine ulaşmasını sağlamaktadır. Bu key word 
lere örnekler şu şekildedir. 

Bayinin hizmet verdiği lokasyon: İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ  

Google Adwords' e eklenecek key word ler: 

o dry car care beylikdüzü 
o beylikdüzü oto yıkama 
o oto yıkama beylikdüzü 
o beylikdüzü oto kuaför 
o oto kuaför beylikdüzü 
o detaylı temizlik beylikdüzü 
o pasta cila beylikdüzü 
o seramik kaplama beylikdüzü 
o cam filmi beylikdüzü 
o beylikdüzü’ndeki oto yıkamalar 
o beylikdüzü’ ndeki oto kuaförler 

 

Google Maps Çalışmaları 

Google ile yapılan kurumsal iş birliği sayesinde bayilerimizin bulunduğu loksayonlar Google Maps' e 
eklenmekte herhangi bir onay sürecine takılmadan yayına alınmakta ve yapılan aramalarda öncelikli 
sıralarda gösterilmektedir. Bu sayede Google Maps' in navigasyon özelliği de kullanılarak müşterilerin 
bayilerimizin bulunduğu noktaya yönlendirilmesi çok daha kolaylaştırılmaktadır. Aynı zamanda 
Google Maps' e eklenen her bir lokasyon bayilerimize özel bir sayfa oluşturduğundan bu sayfa 
içerisinde bayinin tüm iletişim bilgileri, uygulama noktasının içinden ve dışından çekilmiş fotoğrafları 
ve verilen hizmetlerin detaylarına yer verilmektedir.  



 

Eğitim ve Denetim 

Genel merkezin bayii açılışlarında ücretsiz olarak sunduğu hizmetlerden birisi de DRY CAR CARE 
istasyonu açılmadan önce eğitim ve geliştirme departmanımız tarafından standart olarak sağlanan 
eğitim programıdır. 

 Standart olarak uygulanan bu programda uygulamalı olmak üzere verilen tüm eğitimler bayimizin 
bulunduğu lokasyonda gerçekleştirilmektedir. DRY CAR CARE  olarak hizmetini vermekte olduğumuz 
tüm profesyonel uygulamaların ayrıntılı ve detaylı eğitimleri, eğitim sorumlusu personellerimiz 
tarafından verilmektedir. 

 Kullanılan tüm ürünlerin tanıtımı ve uygulanmasıyla ilgili eğitim, hizmet kalitesi, istasyonun temizliği, 
makinelerin kullanımı, bakımı ve temizliği, müşteri odaklı satış, pazarlama ve finans gibi konularda 
çok ayrıntılı bir eğitim programı uygulanır.Uygulama İstasyonu açıldıktan sonra da eğitim departmanı 
servis, bilgi ve hizmet kalitesinin standartlarını koruması için belirli periyotlarla kontrollere ve 
eğitimlere devam eder. 

DRY CAR CARE | İşletme Takip Programı (CRM) 

DRY CAR CARE Professional Carwash Systems' ın satış, pazarlama, stok ve tahsilat ihtiyaçları göz 
önünde alınarak hazırlanmış olan özel bir CRM programı bulunmaktadır. Bu program "İşletme Takip 
Programı" olarak isimlendirilir. İşletme Takip Programı DRY CAR CARE işletmelerine özeldir ve sadece 
yetkili bayilerin kullanımına sunulur. 

Bu program sayesinde işletmeye gelen her araç tabletle karşılanır, araç ve müşteri bilgileri pc 
ortamında kayıt altına alınır. Bir nüshası müşteride diğer nüshası işletmede kalmak suretiyle termal 
yazıcıdan barkodlu 2 fiş çıktısı alınır. Artık fiş çıktısında yer alan borkodta araç, müşteri ve verilecek 
olan hizmet ile ilgili bilgiler kayıt altına alınmıştır. İşletme takip programında yer alan sms modülü 
sayesinde aracın işlemi bittiğinde müşteriden alınan cep telefonu numarasına işlemin tamamlandığını 
bildiren otomatik bir sms gönderimi sağlanmaktadır. Bu sayede müşterimiz kendisine verilen fişi 
kasadaki yetkilimize vererek aracını teslim alabilir. Programda yer alan tahsilat modülü yardımı ile fiş 
üzerindeki barkod okutulur bu sayede pc ekranında araç, müşteri ve verilen hizmetlere yönelik 
detaylar belirir. Ekranda beliren ve manuel olarak değiştirilemeyecek olan tahsil edilmesi 
gereken tutar kredi kartı yada nakit seçeneklerinden biri seçilerek işlem tamamlanır. 

 Tahsilatı gerçekleşen yada gerçekleşmeyen tüm işlemler bir çok raporlama seçeneği sayesinde 
istenilen tarih aralıkları girilerek her daim kontrol edilebilir. Borkodlu çalışma sistemi sayesinde aynı 
zamanda işletmede satışı gerçekleştirilen çeşitli aksesuarların da stok takibi ve satışı gibi çalışmalarda 
gerçekleştirilir.   

 Eğitimlerin Devamlılığı 

Bayii açılışlarında verilen kapsamlı eğitimlerin yanı sıra DRY CAR CARE arge çalışmaları doğrultusunda 
teknolojik yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip etmekte ve buna bağlı olarak ta ürün, hizmet ve 



uygulamalarda yenilikler yaratmaktadır. Her yeni ürün ve uygulamanın tanıtım ve eğitim çalışmaları 
da bayilere verilen eğitimlerle gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte bayii kontrol ve denetimleri 
sıklıkla gerçekleştirildiği gibi eksik görülen hususlarda titizlikle giderilmektedir. 

Ürün Ve Lojistik Desteği 

DRY CAR CARE uygulama istasyonlarında otomobillerin iç ve dış yüzeyi bakım koruma temizlik 
sitemleri ve aksesuar uygulamaları dışında bir uygulama yapılmaz. Kullanılan tüm yüksek kalitedeki 
profesyonel kimyasallar ABD ile yapılmış olan master distribütörlük anlaşması ile ABD’ den ithal 
edilmektedir. Yeni bayii açılışlarında tüm ürün, makine ve ekipmanların kurulum ve lojistiği genel 
merkez tarafından gerçekleştirilmektedir. Bayilerimizin her nevi ürün ve ekipman ihtiyacı kalite 
standardımız gereği tek merkezden yönetilmekte tedariki ve gönderimi sağlanmaktadır. 

 

FRANCHİSE’ LARA SAĞLANAN AVANTAJLAR 

 Türkiye' de 2007 yılından beri faaliyette olan DRY CAR CARE, Nano Teknolojik Susuz araç Temizliği 
Sistemini Türkiye' ye kazandırmış olan öncü ve lider markadır. 

 Türkiye' de 2007 yılından beri başarı ve kalite ile tamamlanan marka değeri. 
 Türkiye'de Nano Teknolojik Susuz araç Temizliği sektörünün kurucusu ve lideri olan marka bilirliğine 

sahip olmak. 
 Mevcut ve yeni ürünler üzerinde Amerika'daki merkezde yapılan araştırma ve geliştirme ile sürekli 

yenilenen ileri Amerikan teknolojisi. 
 Oto koruma, detaylı işlemler ve aksesuar uygulamaları alanlarında geniş ürün yelpazesi. 
 Tüm koruma ve geliştirme sistemleri için özel olarak tasarlanarak üretilmiş uygulama yöntemleri ve 

teçhizatı. 
 DRY CAR CARE' in kendi özel formülleriyle üretilen ve yalnızca DRY CAR CARE' in bayilerinin 

kullanımına verilen en kaliteli ve en profesyonel ürünleri. 
 Verimli ve düzenli çalışan, profesyonel görünümlü bir istasyon kurulması için yer seçimi 

danışmanlığı, yerleşim plânı ve dekorasyon rehberliği. 
 Personel seçiminde danışmanlık ve destek. 
 Bayinin hem yöneticilerinin hem de teknik ve satış elemanlarının genel merkezde ve pilot istasyonda 

kapsamlı eğitimi. 
 Teknik uygulama, kalite ve pazarlama konularında sürekli denetim ve yardım programı. 
 Pazarlama stratejisi ve uygulamaları desteği. 
 Yerel ihtiyaçlara kolayca uyarlanabilen broşür, poster, gazete ve dergi grafik çalışmaları gibi reklâm 

malzemeleri, tüm bayilerin katılımıyla en aza indirgenmiş reklâm maliyetleri. 
 Memnun ayrılan müşterilerin sağlayacakları daha başka birçok avantaj... 

İsim hakkı, franchising veya bayilik bedeli ödemeden size özel hazırladığımız istasyon paketleri ile car 
care sektörüne adım atın. DRY CAR CARE güvencesi ile kendi işinizin patronu olurken aynı zamanda 
yüksek kazanç elde edin. 2007 yılından beri kurumsal hizmet anlayışı, ABD’ den ithal edilen 
profesyonel ürün gamı ile sektörde birçok ilki başarmış DRY CAR CARE ailesinin sizde bir üyesi olabilir, 
keyifli ve karlı bir işe yatırım yapabilirsiniz.   


