
“DOĞAYA
DÖNÜŞ”



“ Avrupa’nın karavan
üssü’ne yatırım yapın"
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Bayimiz olup siz de kazanabilirsiniz.



Motorhome - Caravan

MİSYON

Hızlı rekabet şartları altında üstün 
müşteri deneyimi yaşatmak için 
teknolojiler üretir ve yönetiriz. 

KURUMSAL

“Karavan Ustası” ve “Vestavan” 

Ümit Köse Multimedya ve Bilgi 
Teknolojileri Üretim ve 
Danışmanlık Ltd. Şti. Markalarıdır. 
Şirket merkezi İstanbul ’da, üretim 
tesisi  İzmir’de karavan alanında 
faaliyet göstermektedir.

Daha fazla bilgi için: 

www.karavanustasi.net

www.vestavan.com

@karavanustasi

@vestavancom

#doğayadönüş
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Dönüş
Pandemi
Müşterilerimiz pandemiden sonra daha güvenilir ve daha özgür tatil ihtiyacı 
duydular; doğaya dönüş böyle başladı.
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1.
Motokaravan Dönüşümü
İşletmemiz birinci yılında 20 kamyonet veya minibüsün, karavana 
dönüşümünü yaptı. Sosyal medyada 1.4Milyon kullanıcıya: 4Milyon reklam 
gösterimi yaptı ve 30Bin takipçi kazandı.



Motokaravan
#vanlife6



“ Doğada konforlu yaşam
alanları sunarız"

7



2.
Yeni trend
Yerli üretim750 kg altı ruhsata tabi olmadan, yeşil 
enerji ile kendi kendine yetebilen, akıllı, 
çekme karavanlar ile evinizin konforunda macera.
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Vestavan Karavan Ustası’nın
üstün teknolojisi ile üretildi.
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Neden Biz?
Marka gücü ve güvenilirliği
Yüksek müşteri memnuniyeti oranı
Üstün teknoloji ve işçilik kalitesi
Merkezden müşteri yönlendirme avantajı
Sürekli teknik ve idari desteğin sağlanması
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Hedef Pazarlar

Avrupa
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Türkiye

Orta Doğu

500.000
1 Yıllık Potansiyel Müşteri



Bayii olmak için sahip
olmanız gereken özellikler
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▰ Bayii olmak için girişimcilik ruhu ve başarma tutkusuna, 
insan yönetimi ve finansal yönetim tecrübesine, bayii olmanın 
gerektirdiği finansal yeterlilik ve başarılı bir iş geçmişine 
sahip olmanız yeterlidir. Ayrıca zamanınızı ve gücünüzü 
işinize harcama istediğiniz önemlidir.



Bayilerimize hangi destekleri
sağlıyoruz?
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▰ Sosyal medya ve dijital pazarlama desteği

▰ Müşteri yönlendirme desteği

▰ Mal ve hizmetin standartlarını belirleme ve denetim

▰ Dijital satış ve müşteri yönetimi

▰ Faaliyet süresince sürekli danışmanlık hizmeti

▰ Personeller için açılış öncesi ve sonrasında merkezde gerçekleştirilen 
periyodik eğitimler

▰ Personel işe alım süreçleri danışmanlığı

▰ İç mimari tasarım desteği



Bayilik Şartları

▰ Teminatlar

*1 Motokaravan Teminat Bedeli

*1 Çekme Karavan Teminat Bedeli

Yıllık Satış Adetleri İskonto Oranları:
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▰ Çekme Karavan İskonto Oranları

1>10 Adet %20

10>20 Adet %25

20>50 Adet %30

50>100 Adet %35

▰ Motokaravan İskonto Oranları

2>5 Adet %20
5>10 Adet %25



Başvuru 
merhaba@karavanustasi.net


