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MICHELIN’DEN
600 TL’YE VARAN SERVİS VE
ARAÇ BAKIM FIRSATI!*

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt,                        
‘’Kış lastikleri + 7 derece altındaki sıcaklıklarda sertleşmez, yola tutunma özelliğini 

koruyarak trafiğin akıcı ve güvenle akmasına katkı sağlar. Kış lastiği kar lastiği değil, 
kış lastiğine geçmek için karın yağmasını beklemeyin” dedi.

L
astik Sanayicileri ve İthalatçıları 
Derneği (LASİD) güvenli ve akıcı 
bir trafik için kış lastiğini önerdi. 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ka-

rarıyla, 1 Aralık’ta başlayarak 1 Nisan 2022 
tarihine kadar sürecek zorunlu kış lastiği 
uygulaması kapsamında şehirlerarası ka-
rayollarında yolcu ve eşya taşımasında kul-
lanılan taşıtlarda kış lastiği takılması zorun-
lu. LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, araç 
sahiplerine kış lastikleri değişimini son ana 
bırakmamalarını hatırlatarak şu açıklama-
yı yaptı: ‘’Kış aylarında araç kullanımı zor ve 
risk taşır. Kış koşullarında gerekli önlemler 
alınmazsa, trafikte risk artar. Kış lastiği kışın 
lastiği. Kış lastiği, + 7 derece altındaki sıcak-
lıklarda sertleşmeyerek yere tutunma özel-
liğini koruyor ve ıslak, çamurlu veya karlı 
yüzeylerde sürüş emniyetini artırıyor. Bu 
özellikleri nedeniyle hava ve yol şartların-
dan kaynaklanabilecek olası risklere kar-
şı ortak trafiğin güvenli ve akıcı olmasına 
katkı sağlıyor. Zorunluluk kapsamında ol-
masalar da biz LASİD olarak binek araç sa-
hiplerine de kış lastiği taktırmalarını öneri-
yoruz. Değişen iklim koşulları, dört mevsimi 
aynı anda yaşamamıza sebep olabiliyor. İs-
tanbul’da kar yağmaması kış lastiğine karşı 
duyarlılığımızı azaltmasın. İstanbul Türkiye 
değil, Türkiye de İstanbul değil. Kar yağması-
nı beklemeden kış koşullarının gerektirdiği 

önlemi almalı, kış lastiğini kullanmalıyız.’’

“YAYGIN KULLANIMI AKICI VE 
GÜVENLI TRAFIĞE KATKI SAĞLAR”

Erdal Kurt, kış lastiğinin +7 derece santigrat 

altındaki hava koşullarına uygun olarak ta-
sarlandığını belirterek, ‘’Kış koşullarında kar-
lı ve buzlu yola özel olarak hazırlanan las-
tikler; özel karışımı ve desen tasarımı sa-
yesinde daha fazla yol tutuşu ve daha kısa 
fren mesafesi sağlayarak kazaları önemli 
ölçüde azaltıyor. Kış lastiği kış koşulların-
da; sizin, sevdiklerinizin ve trafikteki tüm 
araçların güvenle işinize, evinize gitmeni-
zi sağlar.  Kış lastiğinin trafiğe çıkan tüm 
sürücüler tarafından yaygın kullanımı; kış 
aylarında tehlikeli ve çekilmeyecek hale ge-
len trafik çilesini de büyük ölçüde azaltacak 
ve trafiğin daha güvenli ve akıcı olmasına 
katkı sağlayacak. Lastik, bir araçta bizi ha-
yata bağlayan en önemli parçalardan biri. 
Doğru olmayan lastik seçimi ve kullanımı 
trafik kazalarına yol açabilir. Doğru lastik 
araca ve mevsime uygun lastik. Doğru las-
tik güvenli sürüşün baş şartlarından biri” 
diye konuştu. 

“GÜVENLİ VE AKICI BİR ORTAK 
TRAFİK İÇİN KIŞ LASTİĞİNE GEÇİN”

LASID GENEL SEKRETERI ERDAL KURT:

ERDAL KURT: Kış lastiği, + 7 derece altındaki sıcaklıklarda 
sertleşmeyerek yere tutunma özelliğini koruyor ve 
ıslak, çamurlu veya karlı yüzeylerde sürüş emniyetini 
artırıyor. Bu özellikleri nedeniyle hava ve yol şartlarından 
kaynaklanabilecek olası risklere karşı ortak trafiğin 
güvenli ve akıcı olmasına katkı sağlıyor.

LOJİSTİK | TÜRKİYE LİMAN İŞLETMECİLERİ DERNEĞİKIŞ LASTİĞİ | LASİD
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Brisa Pazarlama ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı Evren Güzel, “Brisa olarak 
büyüyen pazarda araç sahiplerinin ilk tercihiyiz. Bugün satın alınan her 3 kış lastiğinden 1’i, 

kış lastiklerinde pazar lideri olan Brisa markalarına ait” şeklinde konuştu.

B
risa Pazarlama ve Uluslararası 
Pazarlar Genel Müdür Yardımcı-
sı Evren Güzel, kış lastiği pazarı-
nın bir önceki yıla kıyasla büyüme 

trendinin devam ettiğini söyledi. Brisa ola-
rak büyüyen pazarda araç sahiplerinin ilk 
tercihi olduklarının altını çizen Evren Gü-
zel, “Bugün satın alınan her 3 kış lastiğin-
den 1’i, kış lastiklerinde pazar lideri olan Bri-
sa markalarına ait. Bununla beraber bizim 
daha önemli bir misyonumuz olduğunu dü-
şünüyoruz ve lastiğin ötesinde akıllı mobili-
te çözümlerimizle sektörümüze katkı sağlı-
yor, araç sahiplerinin hayatlarını kolaylaş-
tırmak için çalışıyoruz. Ayrıca güvenli sürüş 
için kış lastiği bilincinin oluşması için de ça-
lışmalar yürütüyoruz” dedi. 

Kış lastiğinin ana amacının emniyet oldu-
ğunu belirten Evren Güzel, “Kış lastiği seçer-
ken coğrafi zemin koşullarına ve ihtiyaca 
uygun, dayanıklı, fren mesafesi ve özellikleri 
testlerle kanıtlanmış tercihler yapmalarını 
tavsiye ederim. Biz Brisa’da tüm diğer Ar-Ge 
süreçlerimizde olduğu gibi kış lastiklerimizi 
de müşteri beklentileri, iklim ve coğrafi ko-
şulları gözeterek geliştiriyoruz. Test ediyo-
ruz, iyileştirmeler yapıyoruz ve en mükem-
mel performansı sunuyoruz” diye konuştu. 

BRISA’DAN ‘LASTIK OTELI’ HIZMETI
Evren Güzel, “Lastiğin ötesinde hizmetler 

sunma vizyonumuzla, özellikli ürünlerimi-
zi hizmetlerimizle destekleyerek de rakip-
lerimizden ayrışıyoruz. Mesela lastik oteli 
hizmetimiz. Kış lastiği kullanan müşterile-
rimizin en önemli ihtiyacı. Kışın kullanma-
dığı yaz lastiklerini, yazınsa kış lastiklerini 
saklayacak yer bir sorun teşkil ediyordu. 
Bu ihtiyaca yönelik oluşturduğumuz Las-
tik Oteli’nde çıkan lastikleri ideal ömürlerini 
ve performanslarını korumaları için uygun 
koşullarda saklıyoruz, değişim döneminde 
uzman ve eğitimli servis personelimizle de-
ğişim işlemini gerçekleştiriyoruz. 500 bine 
yakın lastik için hizmet verebilen, 200’ün 
üzerinde Lastik Otelimiz bulunuyor. Bir di-
ğer fark yaratan uygulamamız ‘mobil hiz-
metlerimiz’. Altyapısı uygun olan bayilerimiz, 

müşterilerimizin bulunduğu yere giderek 
mobil lastik değişim hizmeti sunuyor. Ayrı-
ca, online mağazamız Lastik.com.tr aracı-
lığı ile önceden İstanbul ve Ankara’da sun-
duğumuz kapıda montaj hizmetimizi tüm 
Türkiye genelinde sunmaya başladık” şek-
linde konuştu.

Evren Güzel, sözlerine şöyle devam etti: “Kış 
lastiklerinin karlı/buzlu yollarda dahi tutunma 
özelliklerini koruyacak ve sürüş emniyeti sağ-
layacak şekilde ağır kış şartlarında sertleşme-
yecek, içerisinde yüksek silika oranı bulunan 
bir karışımdan üretilmesi gerekir. Dayanıklı 
olması, desenleriyle, tasarımlarıyla da emni-
yeti desteklemesi gerekir. Biz kış lastiklerimiz-
de emniyetli, sağlam, konforlu ve çevreci bir 

sürüş deneyimi sağlamak hedefiyle bu konu-
lara çok dikkat ediyoruz. Yerel üretim avan-
tajlarımızı da kullanarak yenilikçi ürünleri-
mizi araç sahipleriyle buluşturmaya devam 
ediyoruz. Öne çıkan kış lastiklerimizden biri 
Lassa Snoways 4. Bu model, yüksek sayıda 
eğimli oluklu ve üç boyutlu kerfli yeni desen 
yapısı sayesinde yüksek ıslak zemin perfor-
mansı sunan bir kış lastiği. Dayton markamız-
la sunduğumuz DW510 Evo kış lastiğimiz Brid-
gestone teknolojisi referansıyla üretilen, ıslak 
zemindeki emniyet performansı yüksek bir 
lastiğimiz. Bir diğer kış lastiğimiz ise Bridges-
tone Blizzak LM005. 20 bin otomobil sürücü-
sünün kış lastiklerine dair önceliklerini sorgu-
layan bir anket sonuçlarına göre geliştirildi.” 

“KIŞ LASTİĞİNDE PAZAR LİDERİYİZ”

BRISA PAZARLAMA VE ULUSLARARASI PAZARLAR 
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EVREN GÜZEL:

KIŞ LASTİĞİ | BRİSA

EVREN GÜZEL: “lastiğin 
ötesinde akıllı mobilite 
çözümlerimizle sektörümüze 
katkı sağlıyor, araç 
sahiplerinin hayatlarını 
kolaylaştırmak için çalışıyoruz. 
Ayrıca güvenli sürüş için kış 
lastiği bilincinin oluşması için 
de çalışmalar yürütüyoruz.”

Michelin Türkiye Pazarlama Direktörü Gözde Alpaslan, “Müşterilerimizi gerek 
konvansiyonel gerek dijital olmak üzere farklı kanallarla dinliyor ve verileri 

analiz ediyoruz. Onlardan aldığımız bu geri bildirimlerle Ar-Ge ve teknolojimizi 
geliştirerek yenilikçi çözüm ve ürünler ortaya koyuyoruz. Michelin olarak 

müşteri deneyimine ve sürdürülebilirliğe odaklanıyoruz” dedi.

M
ichelin Türkiye Pazarlama Di-
rektörü Gözde Alpaslan, Miche-
lin olarak müşteri deneyimine 
ve sürdürülebilirliğe odaklan-

dıklarını söyledi. Müşterileri gerek konvan-
siyonel gerekse dijital olmak üzere farklı ka-
nallarla dinleyip verileri analiz ettiklerini be-
lirten Gözde Alpaslan, “Onlardan aldığımız 
bu geri bildirimlerle Ar-Ge ve teknolojimi-
zi geliştirerek yenilikçi çözüm ve ürünler 
ortaya koyuyoruz. Bu da rekabet gücümü-
zü her geçen gün artırıyor. Michelin olarak 
mobilitenin insanlığın gelişiminin önemli bir 
parçası olduğuna inanıyor, bu anlamda las-
tiğin ötesinde aslında bir total değer yarat-
mayı amaçlıyoruz. Lastiklerimizi ilk kilomet-
reden son kilometreye, yasal diş derinliği 
limiti olan 1,6 mm’ye kadar güvenle kulla-
nılabilecek teknolojilerle üretiyoruz. Bu bi-
zim sürdürülebilir olma ve müşteriye de-
ğer sunma yaklaşımımızın bir parçası” dedi. 

Türkiye’nin sürekli gelişen ve Michelin 
olarak 25 yıldır operasyonlarını titizlikle yü-
rüttükleri oldukça önemli bir Pazar olduğu-
nu belirten Gözde Alpaslan, “Bu yıl sürege-
len pandemiye rağmen daha kontrollü bir 
normalleşmenin sağlanmış olması, aşılan-
ma oranları ve alınan kişisel önlem ve ted-
birler sektörümüzü ve dolayısıyla bizi olum-
lu etkiliyor” diye konuştu. 

GÜVENLIK, KONFOR VE 
YÜKSEK PERFORMANS

Gözde Alpaslan, sözlerine şöyle devam 
etti: “Hava şartlarının değişkenlik göste-
rerek bölgesel iklim farklılıklarının keskin 
bir şekilde yaşandığı ülkemizde, sürücüle-
re kış lastikleri konusunda çeşitli alternatif 
modellerimizle hizmet veriyoruz. Kış sezo-
nunda; Agilis Alpin, Alpin 5, Alpin 6, Latitu-
de Alpin LA2, Pilot Alpin PA4, Pilot Alpin 5, 
Pilot Alpin 5 SUV kış lastiklerine ek olarak 

bir kış lastiğinin performansına sahip ve de 
yasal olarak da bu kategoride değerlendiri-
lebilien 4 mevsim lastiklerimiz CrossClima-
te2, CrossClimate+, CrossclimateSUV, Agilis 
Crossclimate olmak üzere toplamda 11 las-
tiğimiz mevcut ve bu modellerimizde, ‘gü-
venlik’, ‘konfor’ ve ‘yüksek performans’ su-
nuyoruz. Bu yıl piyasaya sunduğumuz yeni 
nesil dört mevsim lastiğimiz CrossClimate 
2, yılın hangi döneminde olursa olsun sürü-
cülerin karşılaşabileceği hava koşullarının 
çoğuyla başa çıkabiliyor.”

Michelin olarak kampanyaları hakkında 
da bilgi veren Gözde Alpaslan, “Kullanıcıları-
mıza yönelik servis ve satış noktalarımızdan 
yararlanabilecekleri şekilde düzenli kampan-
yalar gerçekleştiriyoruz. 15 Eylül’de başla-
dığımız ve 31 Ocak 2022 tarihine kadar ge-
çerli olacak kış kampanyamız kapsamında 
Michelin yetkili satıcıları, Euromaster servis 

noktaları ve michelin.com.tr üzerinden tek 
seferde dört adet Michelin lastik satın alan 
müşterilerimize 600 TL’ye varan araç bakım 
ve servis fırsatı sunuyoruz. Öte yandan; las-
tik alışverişlerini dijital platforma taşıdığımız 
ve Servislet.com ortaklığıyla hayata geçirdi-
ğimiz online satın alma platformu ile kulla-
nıcılarımız, www.michelin.com.tr üzerinden 
Michelin bayilerine online kanaldan ulaşıp, 
ürün çeşitlerini, stok bilgilerini görerek araç-
larına ve ihtiyaçlarına uygun lastiği kolaylıkla 
satın alabiliyor. Bu platform aracılığıyla ger-
çekleştirilen satın alımlarda; kullanıcılar hem 
ürün hem montaj hem de lastik oteli gibi ek 
servis avantajlarıyla kargo beklemeden, ken-
dilerine en yakın bayiden dilediği gün ve sa-
ate randevularını alarak, lastiklerini teslim 
alabiliyor ve online satın alımlara özel ay-
rıcalıklı kampanya ve promosyon fırsatla-
rından yararlanabiliyor” açıklamasını yaptı.

“MÜŞTERİ DENEYİMİNE VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE ODAKLANIYORUZ”

MICHELIN TÜRKIYE PAZARLAMA DIREKTÖRÜ GÖZDE ALPASLAN:

GÖZDE ALPASLAN: “Hava şartlarının değişken-
lik göstererek bölgesel iklim farklılıkların kes-

kin bir şekilde yaşandığı ülkemizde, sürücü-
lere kış lastikleri konusunda çeşitli alternatif 

modellerimizle hizmet veriyoruz.”

MICHELIN | KIŞ LASTİĞİ
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Dünyanın endüstriyel lastik odaklı tek şirketi Prometeon, Türkiye’de filo 
işbirliklerini büyütmeye devam ediyor. Prometeon Türkiye şimdi de uluslararası 

nakliye sektörüne 1976’dan beri hizmet veren, sektörün köklü ve öncü 
firmalardan Frigo Nevnak Lojistik ile filo işbirliğine imza attı.

T
üm dünyada endüstriyel lastik 
odaklı tek şirket olan, Anteo, Erac-
le, Tegrys markalarının yanı sıra 
Formula ve Pirelli lisansıyla en-

düstriyel ve ticari lastikleri üreten Prome-
teon Lastik Grubu, Türkiye’deki filo işbirlik-
lerini genişletmeye devam ediyor. Şirket bu 
doğrultuda; karayolu, havayolu, denizyolu ve 
intermodal taşımacılığı alanında uluslara-
rası çapta hizmet sunan Frigo Nevnak Lo-
jistik ile işbirliği yaptı.

İş birliği kapsamında Prometeon Türkiye, 
Frigo Nevnak Lojistik’in 170 araçlık filosu-
na ‘Pro Services’ hizmetleri dahilinde yeni 
lastik ve kaplama lastik satışı, yurt içi-yurt 
dışı yol yardım,  filo yönetimi ve maliyetle-
ri düşürmeye yönelik danışmanlık hizmeti 
sunacak. Filoda yer alan 1050 adet lastiğin 
ölçümleri ve raporlamaları Prometeon Tür-
kiye tarafından gerçekleştirilecek.

Prometeon Filo Satışları ve İş Geliştirme 
Müdürü İlke Bor, anlaşma ile ilgili, “Promete-
on olarak, Pro Services kapsamında her filo 
müşterimize özel ‘terzi işi’ çözümler sunarak, 

müşterilerimizin asıl işlerine odaklanma-
ları ve lastikten maksimum verim elde et-
melerini sağlıyoruz. Pro Services hizmet-
lerimiz sayesinde kilometre başına lastik 
maliyetlerini azaltmalarına yardımcı oldu-
ğumuz işbirliklerimizin sayısını her geçen 
gün artırıyoruz. Lastik yönetimi konusun-
da uzmanlığımızı ve sektör öncülüğümüzü, 
Frigo Nevnak’a sunmaktan memnuniyet du-
yuyoruz” dedi. 

Frigo Nevnak Yönetim Kurulu Başkanı 
Tevfik Gözkaya, “Prometeon’un Pro Servi-
ces çözümleri kapsamında firmamıza su-
nacağı hizmet ile lastik kaynaklı maliyetle-
rimizi düşüreceğimize ve öngörülebilir bir 
lastik bütçesiyle çalışacağımıza inanıyoruz. 
Lastiklerimizi Prometeon’a emanet ederek 
ana işimize daha iyi odaklanacak ve dünya 
çapındaki taşıma operasyonlarındaki başa-
rımızı bir adım daha öteye taşıyacağız. Yap-
tığımız iş birliğinin lojistik sektörüne bir ör-
nek olacağına inanıyor, hayırlı olmasını di-
liyorum” açıklamasında bulundu.

‘Pro Services’ servisleri kapsamında 

Prometeon, ürünün bakım anından ye-
nilenen ömrüne, sürüşten hurdaya çık-
masına kadar lastiğin yaşam döngüsün-
deki maliyetlerini azaltmaya odaklanı-
yor. Prometeon, Pro Services hizmetleri 
kapsamında öngörülebilir ve şeffaf büt-
çelerle Frigo Nevnak Lojistik’e özel terzi 
işi çözümler sunacak. Frigo Nevnak Lojis-
tik ayrıca, Prometeon’un filoların lastik-
ten maksimum verimi alabilmelerine ve 
genel toplamda tasarruf elde etmelerine 
imkan sunan ‘Pro Services’ çözüm aile-
si içinde yer alan ‘Pro Time’ hizmeti kap-
samında Türkiye ve Avrupa çapında yı-
lın her günü 24 saat boyunca ağır vasıta 
lastikleri kaynaklı arızalar için yol yardı-
mı hizmeti alacak.

Prometeon Türkiye, işbirliği kapsamın-
da ayrıca ‘Pro Services’ çatısı altında yürü-
tülen yeni lastik ve kaplama lastik ihtiyaç-
larının tespiti, düzenli saha çalışmaları ve 
hurda lastik analizi ile zamanında tespit ve 
müdahale, doğru hava basıncı uygulaması 
ve stok yönetimi hizmetlerini de sunacak. 

PROMETEON TÜRKİYE VE FRİGO NEVNAK 
LOJİSTİK’TEN 170 ARAÇLIK İŞBİRLİĞİ

KIŞ LASTİĞİ | PROMETEON TÜRKİYE

Prometeon Lastik Grubu, karayolu, havayolu, denizyolu ve intermodal taşımacılığı 
alanında uluslararası çapta hizmet sunan Frigo Nevnak Lojistik ile işbirliği yaptı.


