
 

 

Autorola A/S, Al-Futtaim Automotive Ortaklığıyla Orta Doğu’ya Açıldı 

Autorola A/S ve Al-Futtaim Automotive arasındaki yeni ortaklık, B2B müşterileri hedef alan, 

kullanılmış araç filosu sahipleri için uçtan uca dijital bir yeniden pazarlama deneyimi yaratacak. 

Otomotiv endüstrisindeki iki güçlü isim, bölgenin B2B kullanılmış otomobil pazarını yeniden keşfetme 

misyonuyla yeni bir ortak girişim olan Autorola MENA Holding Limited'in resmi kuruluşu için bir araya 

geldi. Bu ortak girişim, tutarlı, şeffaf fiyatlandırma, kesintisiz, otomatik iş akışları ve 7/24 gerçekleşen 

açık artırmalarla sektör için yeniden pazarlama sürecinin her adımını dijitalleştirecek ve basitleştirecek 

entegre ve uçtan uca bir dijital platform sunacak.  Bu platform, daha iyi takas oranlarına, stokların daha 

hızlı hareket etmesine ve daha iyi bir müşteri deneyimine olanak sağlayacak. 

Dünyanın en önemli ikinci el otomotiv pazarlarından biri olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) şu anda 14 

milyar ABD doları değerinde ve %10-12'lik bir YBBO ile 2025 yılına kadar hızla 20,5 milyar ABD dolarına 

yükseleceği tahmin ediliyor. (Kamyon ve Filo, Orta Doğu). Kullanılmış araç pazarında bölgesel otomotiv 

şirketleri mevcut durumda birçok zorluk ve sorunla karşı karşıya. Bu zorlukların en başında manuel 

olarak yürütülen süreçler ve iş akışları, tutarsız fiyatlandırma, haftada bir gerçekleşen fiziksel açık 

artırmalar, eksik ya da yapılmamış araç muayenesi, merkezi olmayan yeniden pazarlama süreçleri 

geliyor. Bu yeni ortak girişimle geliştirilmiş olan dijital platform, bölgedeki tüm otomotiv şirketleri ve 

kullanılmış araç süreçlerine sahip tüm şirketler için bu önemli sorunların çözümü haline gelecek. 

Autorola MENA Holding sayesinde filo izleme, yürüyen filonun takibi ve yönetimi, araç sipariş süreçleri, 

fiyatlama, dijital araç showroom ve araç sergileme, online araç ihale yönetimi, araç tamir ve onarımları, 

araç rezervasyon süreçleri, lojistik, depolama, sigorta, araç temizliği de dahil olmak üzere araç yeniden 

pazarlama sürecinin her adımı için özelleştirilebilir, müşteri odaklı bir dijital platform kullanımı 

mümkün olacak. Bu dijital platform ayrıca doküman ve dosya paylaşımı, entegre bir "Filo Chatbot" 

platformu ile e-posta iletişimini, SMS mesajlarını ve telefon görüşmelerini ortadan kaldıracak. 

Autorola MENA Holding, 19 ülkede faaliyet gösteren online araç yeniden pazarlama ve otomotiv IT 

çözümlerinde dünya lideri olan Autorola A/S ve Al-Futtaim Automotive tarafından yönetilecek. 

Autorola A/S; global olarak 2021'de 55.000'den fazla alıcısına online açık arttırma platformunda leasing 

firmalarının, bankaların, büyük bayi gruplarının, C2B işi yapan firmaların 815.000 adet ikinci el aracını 

sundu.  

Müşterilerine dünyanın en tanınmış otomotiv markalarının satış ve satış sonrası hizmetlerini ve 

mobilite çözümlerini sağlayan Al-Futtaim Automotive, Orta Doğu'daki kullanılmış araç pazarının dijital 

dönüşümünde muazzam bir potansiyel görüyor. Önde gelen otomotiv grubu olarak Al-Futtaim 

Automotive, diğer birçok önde gelen otomotiv şirketinin katılacağı ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) 

vizyoner bakış açısıyla daha organize bir dünya yaratmaya yönelik dijitalleşme çabalarına olanak 

sağlayacağı umuduyla, bölgesel ölçeğini ve uzmanlığını yeni girişime taşımayı hedefliyor.  

Autorola A/S CEO'su Peter Grøftehauge, "Bu iş birliği hem stratejik hem de sinerjiktir" açıklamasında 

bulundu. “Dünyanın en tanınmış ve en çok saygı gören otomotiv markalarından biri olan, Orta Doğu 

pazarında yıllardır başarılı operasyonlar yürüten, pazar hakkında tüm regülasyon ve yönetmelikler 

hakkındaki engin bilgi sahibi olan Al-Futtaim Automotive ile birlikte Orta Doğu'da genişleme kararı 

alarak, teknolojik uzmanlığımızı, dijital çözümlerimizi, Avrupa pazarındaki know-how’ımızı birleştirerek, 

yepyeni bir iş ekosistemini müşterilerimize sunmayı hedefliyoruz." Mesajını paylaştı. 

 

 



 

 

Al-Futtaim Automotive CEO'su Paul Willis şu yorumu yaptı: "Bu girişim, tüm otomotiv ekosisteminden 

yararlanarak daha geniş bir müşteri tabanına ulaşmamızı sağlayacak olan büyüme stratejimizin hayati 

bir bileşenidir. Onlarca yıldır bölgedeki müşteriler için güvenilir bir iş ortağı olduk ve bu alanda lider 

olan Autorola ile birlikte BAE'de kullanılmış araçların yeniden pazarlanmasının çehresini değiştireceğiz. 

İşimizi önemli ölçüde büyütebileceğiz, müşterilerimize bekledikleri kusursuz deneyimi sunabileceğiz ve 

gelecek nesiller için gelişmeye devam edebileceğiz." 

 

Autorola A/S Hakkında 

Autorola A/S, Danimarka yasalarına tabi bir şirket olan Autorola Group'un bir üyesi olarak 1996 yılında 

Peter ve Martin Grøftehauge kardeşler tarafından kurulmuştur. Yazılım çözümleri / hizmetleri sunan 

şirket (SaaS İş Modeli) 550’den fazla çalışanı ile 19 ülkede faaliyet göstermektedir. (Avrupa, Kuzey 

Amerika, Latin Amerika, Asya-Pasifik)  

2021 yılında online açık arttırma platformunda 28.000'den fazla tamamlanmış açık artırma ile dünya 

çapında 55.000’den fazla alıcısına 815.000'den fazla araç sunulmuştur. 

Sunduğu “Filo Yönetim Sistemleri” ile müşterileri 600.000’den fazla aracı bu sistemler aracılığıyla 

yönetmektedir.  

Daha fazla bilgi edinmek için https://www.autorolagroup.com/ web sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

 

Al-Futtaim Otomotiv Hakkında 

1930'da kurulan Al-Futtaim Şirketler Grubu, merkezi Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan, Orta 

Doğu, Asya ve Afrika'da 20'den fazla ülkede 42.000'den fazla çalışanı istihdam ederek otomotiv, 

finansal hizmetler, gayrimenkul, perakende ve sağlık sektörlerinde faaliyetlerini sürdüren, dünyanın en 

yenilikçi ve beğenilen 200’den fazla markasıyla ortaklıkları bulunan bir şirkettir.  

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Al-Futtaim Şirketler Grubu içindeki beş ana faaliyet bölümünden biri 

olan Al-Futtaim Automotive, Orta Doğu, Asya ve Afrika'da 10 ülkede faaliyet gösteren, dünyanın en 

tanınmış otomotiv markalarının distribütörlüğünü yapan, kullanılmış araç sektörü, araç kiralama 

sektöründe faaliyet gösteren, satış sonrası hizmetleri veren işletmelerden oluşan bir gruptur.  

Daha fazla bilgi edinmek için www.alfuttaim.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz. 
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