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ENTERPRISE TÜRKİYE’YE ‘EN İYİ 
PAZARLAMA TAKIMI’ ÖDÜLÜ

D ünyanın en büyük araç kiralama 
şirketi Enterprise Rent-A-Car’ın 
Türkiye iştiraki Enterprise Tür-
kiye, hayata geçirdiği çalışmala-

rı ve projeleri kapsamında yeni bir ödüle 
daha layık görüldü. Araç kiralama sektö-
rünün öncü ismi, ülkemizdeki şirketlerin 
pazarlama alanındaki ekip başarısını öl-
çümleyen ilk ödül organizasyonu olan The 
Hammers Awards’tan ödülle döndü.

Türkiye’de bir ilke imza atarak; pazarla-
ma ekiplerinin başarısını ölçümlemek adı-
na, pazarlamasyon.com tarafından yapılan 
Marketing Meetup etkinliği içerisinde dü-
zenlenen The Hammers Awards kapsa-
mındaki ödüller; online olarak gerçekleşti-
rilen törenle sahiplerini buldu. Türkiye’nin 
tanınan pazarlama üst düzey yöneticileri-

nin de jüri koltuğunda yer aldığı yarışma, 
“Sector Hammers”, “Channel Hammers” ve 
“Special Hammers” olmak üzere üç ana ka-
tegori ve 29 alt kategoride gerçekleştirildi. 
“Sector Hammers” kategorisindeki “Araç 
Kiralama Sektöründe En İyi Pazarlama Ta-
kımı” ise araç kiralama sektöründe faaliyet 
gösteren firmaların dijital veya geleneksel 
pazarlama faaliyetlerini üstlenen ekiple-
rin yıllık performansına göre seçildi. Ekip-
ler değerlendirilirken; bir ana proje bir de 
yardımcı proje olmak üzere ekip faaliyet-
leri ve ekibin yıllık genel performansı dik-
kate alındı. Enterprise Türkiye de değer-
lendirmelerin ardından “Sector Hammers” 
kategorisinde; “Araç Kiralama Sektörün-
de En İyi Pazarlama Takımı” seçildi. Ha-
yata geçirdikleri öncü çalışmalarının söz 

konusu birincilik ödülünü getirdiği vurgu-
layan Enterprise Türkiye CEO’su Özars-
lan Tangün, “Enterprise dünyanın açık ara 
en büyük araç kiralama şirketi ve bu bü-
yüklüğü borçlu olduğu temel unsur müş-
teri memnuniyeti. Türkiye’de de var oldu-
ğu günden bu yana da bu unsuru her daim 
odağına koydu. Türkiye’de ilk kez düzenle-
nen bir organizasyonda; müşteri memnu-
niyeti odaklı çalışmalarımızın ödüllendiril-
mesini son derece değerli buluyoruz. Layık 
görüldüğümüz ödül, elde ettiğimiz başarı-
ların bir takım çalışmasının sonucu oldu-
ğunu ve doğru yolda ilerlediğimizi bir kez 
daha gösterdi. Öncü çalışmalara imza at-
maya ve müşteri memnuniyetini her za-
man bir adım ileriye taşımaya devam ede-
ceğiz” dedi.
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Enterprise Türkiye, ülkemizdeki şirketlerin pazarlama alanındaki ekip başarısını 
ölçümleyen ilk ödül organizasyonu olan ‘The Hammers Awards’tan ödülle döndü. 
Enterprise Türkiye’nin pazarlama ekibi, ‘The Hammers Awards’ta ‘Araç Kiralama 

Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı’ seçildi.

ÖZARSLAN TANGÜN: “Türkiye’de ilk 
kez düzenlenen bir organizasyonda; 

müşteri memnuniyeti odaklı 
çalışmalarımızın ödüllendirilmesini 
son derece değerli buluyoruz. Layık 
görüldüğümüz ödül, elde ettiğimiz 
başarıların bir takım çalışmasının 
sonucu olduğunu ve doğru yolda 

ilerlediğimizi bir kez daha gösterdi.”
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