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Fırsatı kaçırmadan
sizde kendi işinizin patronu olun

ve bu büyük ailenin bir parçası olun!



Carismax Bayilik

Türkiye’nin en kapsamlı;

Araç Boya Koruma, Detaylı Temizlik, Seramik Kaplama, Otomobil Yıka-
ma, Cam Filmi, Folyo Kaplama, Mini Onarım vb. “Profesyonel Araç 
Temizlik, Bakım ve Koruma hizmetleri” bayi ağında yerinizi almaya 
hazırmısınız?

Car Care sektörünün öncülerinden lider bir markanın bayisi olmaya ne 
dersiniz?

Türkiyenin en kapsamlı Profesyonel Araç Temizlik, Bakım ve Koruma Bayi Ağı
Marka gücü ve güvenilirliği
Türkiye’de kendini en iyi geri ödeyen bayilik yatırımı
Düşük yatırım bedeli, yüksek karlılık
Mimari projelendirme
Eğitim ve Reklam desteği
Profesyonel yönetim sistemleri
Bayi portalı yönetim sistemi
Yılda %25 büyüyen ve 1 milyar değerinde büyük bir pazar
Türkiye pazarı için özenle uyarlanmış ve başarısı kanıtlanmış uluslararası bir iş modeli

“Carismax standart hizmet anlayışı, ürünlerinin ve ekipmanlarının performansın-
daki kalitesi ve çeşitliliği, kendini farklı kılan bayilik dekorasyonları, profesyonel 
yönetim sistemleri, sektördeki yenilikleri, profesyonel ekibi ve kurumsal yapısıyla, 
400 m2’lik eğitim merkeziyle, %100 müşteri memnuniyeti ile, Carismax bayilik 
sistemi işletmenizi her zaman bir adım daha ileriye taşıyacak mükemmel bir iş 
ortaklığı modelidir.“



Carismax Hakkımızda

2003 yılında çalışmalarına farklı isimlerle başlayan firmamız, 2012 yılından itibaren 
Carismax Car Care Systems olarak yoluna devam etmektedir. Car Care uygulamalarının 
en üst ve en teknolojik adımlarına ulaşmış olan firmamız, bu bilgi birikimini siz değerli 
yatırımcılara sunmayı hedeflemiştir.

İşimizde daha iyi olmak için sürekli araştırıyoruz. Hiçbir Car Care firmasının yapmadığı 
kadar çok araç üzerinde denemeler yapıyoruz. Araç boya yüzeyindeki tüm kusurlar ve 
zamanla oluşan problemler için sürekli araştırmalar, yeni kimyasallar, yeni makineler 
ve yeni metodlar deniyoruz. Bu alanda yeni olan ne varsa takip etmeye ve bunları 
müşterilerimiz için kullanılabilir materyaller olacak şekilde uyarlamaya çalışıyoruz.

Ve bir ilki de gerçekleştirdik. Sitemizin içinde de detaylı anlatılan kalın çizikleri kaybetmeyi 
başardık. Bu inanılmaz uygulamayı bayimiz olan tüm yatırımcılarımıza öğretmeyi 
hedefledik ve çok kısa bir süre içinde Carismax Yetkili Uygulama Merkezleri, bu 
problemden mağdur olan değerli otomobil kullanıcılarına hizmet vermeye başlayacaktır.



Carismax Bayilik Avantajları

Ayrıcalıklı Olmanın Avantajları Carismax’da
- Yılda %20 büyüyen ve 1 milyar dolar değerinde büyük bir pazar
- Türkiye pazarı için özenle uyarlanmış ve başarısı kanıtlanmış uluslararası bir iş 
modeli
- Düşük yatırım bedeli
- Yüksek karlılık
- Şube bölge tanımı ve bölge koruma
- Türkiye’de kendini en iyi geri ödeyen bayilik yatırımlarından birisi (1-3 ay)
- Düşük personel sayısı
- Şube büyüklüğü en az 150m2
- Yatırım Analizi
Bayi Portalı:
Bayi operasyonlarına yönelik tasarlanmış iş emrinden teslimata kadar tüm süreç ve 
operasyonları içeren Carismax bayileri için hazırlanmış özel yazılım sistemi.
Eğitim:
Bayi ve çalışanlarına başlangıç temel eğitimler, aktif şube içi eğitimleri, yıl içerisinde 
sürekli eğitim programları
Pazarlama, Satış, Reklam Desteği: 
- Açılışa özel potansiyel müşteri
- Bayiye özel planlanmış 3 aylık şube satış ve pazarlama planı
- Ülke satış müdürümüz ve ekibi ile beraber yapılan müşteri ziyaretleri ve satış 
desteği
Sürekli PR aktiviteleri:
- Basın bültenleri
- Ulusal ve Yerel gazeteler
- Ekonomi ve Sektörel dergi ve bültenleri
- Dijital internet reklamları
- TV ve Radyo reklamları
- Şehir reklamları
- Sponsorluklar
- İş birlikleri
- İş ortaklıkları
- Sektör fuarlarına katılım
- Özel promosyon ve kampanyalar
- Bayi etkinlikleri ve tanıtımlarına özel personel ve maddi yardım desteği
Bayi Koçları:
Şube açılış öncesi tüm süreçlerin tamamını birlikte takip ettiğiniz ve şube açıldıktan 
sonrada ihtiyacınız olan her durumda danışıp destek alabileceğiniz operasyon yönet-
icileri.



Carismax Bayilik

Carismax’ın farkı;
Türkiye’nin en kapsamlı car care uygulama hizmeti veren şirketi :
Düşük yatırım maliyeti, Bölgesel bayi koruma , Bayi’ye özel reklam destek olanakları,
Yapılan yatırımın geri dönüşüne hızlandıracak bölgesel çalısmalar, Profesyonel uzmanlar 
tarafından detaylı egitim programları.

Carismax car care uygulama hizmetlerde özel üretilen çevre dostu ve insan sağlıgını
tehdit etmeyen ekolojik ürünler sayesinde %100 müsteri memnuniyetini sağlayabilen
bayilik sistemidir.

Biz diğer markalar gibi sadece ürün satmak için yanınızda değiliz,
tam aksine müşteriyi ayağınıza kadar getirip
müşteri devamlılıgını sağlamak için
sektördeki en büyük markalar ile işbirligi yaparız…

Ayrıcalıklı
olmanın
avantajları
Carismax’da...



Carismax Bayilik Paketi

1- Marka Kullanım Hakkı
Kurumsal Kimlik: Logo, Dizayn ve Renk 
Standartları
Kurumsal Dekorasyon Standartları:
İç / Dıs Mekan tabela ve görsel tasarımları

2- Ürün ve Hizmet Çesitleri
- Full Koruma Paketleri
- Boya Koruma
- Detaylı Temizlik
- Ozonla Dezenfeksiyon
- Koltuk ve Döşeme Koruma
- Yardımcı Uygulamalar
- Otomobil ve Motosiklet Yıkama
- Express Temizlik
- Cam Filmi
- Folyo Kaplama
- Boya Koruma Filmi
- Otomobil Yıkama
- Seramik Kaplama
- Yat – tekne temizliği
- (isteğe bağlı) Mini hasar onarımı, Boyasız 
göçük düzeltme, Jant onarımı, Döşeme onarımı, 
Cam Onarımı, Cam çizik giderme

3- Bayi İletişim Portalı
- Carismax’ın özel yazılım sistemi
– Operasyon kılavuzu ve Dökümantasyon 
sistemi
- Entegre edilmis servis yönetim sistemi
- Garanti belgesi olusturma ve garanti takibi
- Satıs performans raporlaması

4- Bayi Eğitimi
- Piyasa bilgisi
- Hizmet sektörünün tanımı
- Bayi personelleri için yıl boyunca
4 - 6 defa egitim programı
- Satıs ve Pazarlama

5- Bölge Alan Çalısması
- Bölge seçimi ve yer onayı
- Bölge koruma planı

6- Bayi Satış ve Pazarlama Programı
- Potansiyel müsteri çalısması
- E-Mailing
- Tele pazarlama
- Randevu alımı ve müsteri ziyaretleri
- Bayi’ye özel planlanmış 3 aylık servis satış ve 
pazarlama planı
- Magazin / Gazete reklamları, el ilanı, sms 
kampanyaları
- Bayi koçluk desteği
- Müşteri el ilanı
- Kartvizit
- Müşteri broşürü
- Carismax kıyafet takımları

7- Kurumsal Müsteriler ve Yönlendirmeler
- Yıllık kontratlar
- İnternet ve Sosyal medya üzerinden
gelen müşteri yönlendirmeleri

8- Ulusal Tedarikçi
- Bayilerin kar oranlarını arttırmak için
piyasa taleplerine uygun yeni markalar ve
ürün tedariği
- Türkiye’nin en büyük markaları ile iş birliği

9- Pazarlama Faaliyetleri
- İnteraktif web sitesi
- Mikrositeler
- Arama motorları ve sosyal ağlarda
reklam organizasyonları
- Aynı sektörde bulunan ulusal ağlarda
sürekli reklam desteği
- PR Aktiviteleri
- Sektör fuarlarına katılım

10- AR-GE Çalısmaları
- Gelisen yeniliklerin takibi
- Düzenli olarak yapılacak bayi ziyaretleri,
Her yıl 1 kez servis toplantısı



Carismax
OTOMOBİL

YIKAMA

Carismax Express olarak adlandırdığımız bu özel uygulama, otomobilinizin iç ve dış yüzeyini doku, 
boya ve aksamların yapısına uygun üretilmiş Carismax ürünleri ile profesyonel ekibimiz tarafından 
gerçekleştirilir. Temizliğin ardından Araç ıslak durumdayken Carismax Express cilası uygulanır ve 
Mikrofiber Havlu ile silinerek otomobilinize mükemmel bir parlaklık kazandırılır.

Otomobilinizin iç ve dış yüzeyini doku, boya ve aksamların yapısına uygun üretilmiş özel Carismax 
ürünleriyle, profesyonel ekibimiz tarafından temizlenmesi amacıyla gerçekleştirilen uygulama 
hizmetidir. Her aşaması titizlikle gerçekleştirilir. Detaylar atlanmadan tüm iç ve dış yüzeyler kirle-
rden arındırılarak profesyonel temizlik sağlanır.

Carismax Otomobil Yıkama hizmetini uygularken gösterdiğimiz titizlik ve hassasiyeti,
Motosiklet yıkama & temizliğinde de aynı şekilde motosikletiniz için tertemiz bir görünümüne 
kavuşturuyoruz.

Express Temizlik

Otomobil Yıkama

Motosiklet Yıkama



Carismax
DETAYLI

TEMİZLİK

Carismax Antibakteriyel  Detaylı İç Temizlik Sistemi, kumaş, deri ve vinil döşemeleri, tavan, 
kapı panelleri, torpido ve diğer plastik aksamları, Carismax’ın her bir materyalin özelliğine ve 
bu materyallere yapışan inatçı kir ve lekelerin niteliğine göre geliştirdiği özel ürünleri sayesinde 
derinlemesine temizler.

Ozon bilinen bütün virüs, bakteri, mantar, maya ve küf çeşitleri için yok edici etkiye sahiptir. 
Ortamdaki hava kirliliği ve kötü kokuları yok etmesi sayesinde, insanlarda ferahlık ve zindelik hissi 
yaratır. Ozonla dezenfeksiyon uygulamasıyla otomobilinizde tamamen steril bir ortam yaratmakla 
kalmayıp bununla birlikte meydana gelmiş tüm kokuları geri dönüşümsüz yok edebiliriz…

Koltuk ve Döşeme Koruma Sistemi, aracınızın iç döşemesini kalıcı lekelerden korumak üzere uygula-
nan özel bir sistemdir. Döşemenin renk, doku ve kalitesinde herhangi bir değişiklik oluşturmaz.

Antibakteriyel Detaylı İç Temizlik

Ozonla Dezenfeksiyon

Koltuk ve Döşeme Koruma



Carismax
BOYA

KORUMA

İlk etapta,  Carismax Protect uygulaması, boya yüzeyindeki matlaşma ve yanlış yıkamalardan doğan 
yüzeysel çizikleri tamamen ortadan kaldırır. İkinci etapta ise temizlenmiş olan boya ve vernik yüzey-
ine parlatma işlemleri uygulanır. Ve son olarak Carismax’ın Protect boya koruma cilası uygulanarak 
aracın dış yüzeyi koruma altına alınır.

Aracınıza önce Carismax Protect Uygulaması yapılır. Carismax Deluxe ikinci bir boya koruma 
işlemidir. İkinci koruma olarak uygulanan bu ürün %100 Carnauba cila ve balmumu partikülleri 
sayesinde yüzeyde inanılmaz bir parlaklık ve kayganlık sağlar. Araç yüzeyinde 16 mikron kalınlığında 
şeffaf, sert ve parlak bir koruma katmanı oluşturur. Boya yüzeyini kaplayan bu koruma katmanı, en 
az 12 ay yüzeyde kalır ve aracın boya yüzeyini bu süre içinde UV güneş ışınlarından, nem, toz vb. 
gibi doğal çevre şartlarının yanı sıra endüstriyel ve kimyasal atık, kir ve lekelerden korur.

Araç üzerinde 2 yıl tam garantili koruma sağlar. Bu ürün sayesinde aracınızın boyası kendini temi-
zleyecek, oluşabilecek darbelere karşı koruma sağlayarak boyanın uzun zaman boyunca canlı kal-
masını sağlar.

Protect Koruma 

Deluxe Koruma

Seramik Kaplama



Carismax
KORUMA

PAKETLERİ

Otomobilin tüm iç-dış, motor ve jantlarının detaylı ve profesyonel bir şekilde 
temizlendiği, bakım ve koruma işlemlerini içeren uygulama hizmetidir.
Paket İçeriği;
* Antibakteriyel Detaylı İç Temizlik
* Koltuk ve Döşeme Koruma,
* Çizik Giderme, Boya Temizleme, Parlatma ve Koruma
* Motor Temizleme ve Koruma
* Jant, Lastik Temizleme ve Koruma

Carismax Silver Koruma paketine ek olarak; 
* Carismax Deluxe boya koruma cilası uygulanır.
* Yağmur Kaydırıcı
* Far Temizliği

Silver Koruma

Crystal Koruma



Carismax
FOLYO KAPLAMA

CAM FİLMİ

Araç kabinindeki yolcuları, eşyaları, konsolu, kumaş ve deri döşemeleri güneşin zararlı ışınlarından korur. 
U.V. ışınlarının otomobil içerisine girmesine %99 oranında engel olur. 
Herhangi bir nedenle kırılan camların parçalarını bir bütün olarak tutup, Sürücü ve yolcuları yaralanma 
riskine karşı korur. Çok katlı metalize Carismax cam filmi, kapkaçcıların camı kırıp içeriye ulaşmasını engeller. 
Naturel renkteki filmler, her renk otomobile uyum sağlar.

Carismax araç kaplama folyoları oldukça geniş renk yelpazesine sahiptir. 
Cast yapıları ile zorlu hava şartlarına karşı dayanıklıdır. 
Esneklikleri sayesinde perçinler ve kıvrımlı yüzeyler üzerine bile rahatlıkla uygulanabilir. 
Rapid Air / Hava Kanalı teknolojisi hava kabarcığı oluşumunu engeller. 
Farklı bir tasarıma geçilmek istenildiği zaman araç folyoları ısı ve folyo sökücü solüsyonlar yardımıyla 
basitçe sökülebilir.

Cam Filmi

Boya Koruma Filmi

Folyo Kaplama

Olağanüstü kalitede ve netlikte, Carismax Kaput Filmi rekabet ettiği emsallerinden %33’e kadar daha 
kalın ve aracınızın en dayanıksız bölgelerinde bile yüksek koruma sağlamayı garanti eder;



Carismax Örnek Bayi

1

1

3
4 2

5

1- Uygulama Alanı
2- Yıkama Alanı
3- M.Bekleme & Ofis
4- Personel Odası
     Depo & WC
5- Park Alanı



Sıkça Sorulan Sorular
1) Carismax bayilerinde neler yapılıyor?
Araç yıkama, araç boya koruma, araç temizliği, araç detaylı temizlik hizmetleri, araç seramik
kaplama, araç motor temizliği, araç far temizliği, araç jant temizliği, araç ozon temizliği, araç 
cam filmi, araç folyo kaplama, araç boya koruma filmi…

2) İsteyen herkes Carismax bayisi olabilir mi?
Profilimize uyan tüm kişi ve kurumlar Carismax bayisi olabilir.

3) Kimler Carismax bayisinin müşterisidir?
Herhangi bir kisi yada kurum Carismax’ın potansiyel müşterisidir.
Otomobil Sahibi Olan Herkes – Hava ve Deniz Araçları – Şirketler – Kobiler – Resmi Kurumlar

4) Neden müsteriler Carismax’ı tercih eder?
Carismax’ın kullanmıs oldugu tüm ürünler resmi kurumlardan onaylıdır.
Türkiye’de yaygın bayi agı ile her zaman yanınızdadır.
Tüm Carismax bayi personelleri egitime tabi tutulur.

5) Carismax’ın bayi profili nedir, seçilme kriterleri var mı?
Sektör konusunda tecrübeli olmak şartı aranmamaktadır.
Yönetim becerileri olan, işine iyi motive olmuş ve hedeflerini belirlemiş kisiler tipik 
adaylardır.
Bunun yanında dinleme-öğrenme yeteneği, empati kurabilme ve geniş düşünebilme 
becerileri artı değerlerdir.
Müşterilerine en iyi hizmeti sağlayan bayiler en basarılı Carismax bayileridir.

6) Bayimi açtıktan sonra nasıl müşteri bulacağım, Carismax bana yardımcı olacak mı?
Tabii ki. Carismax size bölgeniz içinde oluşturulmuş açılışa özel 100 potansiyel müşteri 
veritabanı sağlar.
Organizasyonel olarak kendi işlerini kurmalarında bayilerimize yardımcı olmak için, merkez
olarak bu konuda sürekli yatırım yapıyoruz.

7) Carismax bayileri ana caddede mi olmalı ve kaç m2 yer gerekli?
Hayır ana caddede olması şart değil, ana caddeye yakın, yerleşim yerleri yada iş alanlarına
kolayca ulaşılabilen yerler tercih sebebimizdir.
Bayilerimiz en az 250m2 olmalıdır.

8) Bir Carismax bayisi aylık ortalama ne kadar kazanabilir?
Giderler çıktıktan sonra aylık ortalama 8-20 bin TL kar öngörülmektedir.

9) Bayiyi ne zaman açabilirim?
Bayi koçlarımızın tam desteği ve hazırladıkları zamanlama planı ile şubeler ortalama 2-4 
hafta içinde aktif duruma gelmektedir.



Bayi Aşamaları / Bayi Başvuru

ŞARTLAR ve SÜREÇLER
Carismax markasının bayi adayları için iş tecrübe şartı aranmamaktadır. Carismax olarak, iş 
gücü ihtiyacı hissedilen pozisyonlara uygun, kaliteli, eğitimli, tecrübeli hizmet elemanları ve 
ustaları organize etmesinde, sahip olduğumuz tecrübelerimizi  iş ortaklarına aktararak kısa 
sürede işi öğrenmelerini sağlanmasında sürekli destekleriz. Carismax olarak ilk şartımız; 
bayi çalışanlarının işlerini sevip ilgilenmeleri, diğer şartımız ise aşağıdaki süreçte söz konusu 
yatırımı gerçekleştirecek olan firmanın bölgedeki potansiyel güce sahip olmasıdır.

MÜRACAAT
Carismax markasının Bayilik sistemi ile ilgili önbaşvuruda bulunmak için, web sitemiz www.
carismax.com üzerindeki Bayilik Başvuru formu üzerinden;  müracaat edene ait bilgilerin 
(Müracaat edenin ismi, telefonu, adresi, önceki işletmeleri, referansları vb.) ve Bayilik talep 
edilen lokasyonun belirtilmesi gerekmektedir.
Genel merkezimize ulaşan müracaatlar en kısa sürede değerlendirilerek, müracaat sahibi ile 
ön görüşme yapılır.

TANIŞMA ve SÖZLEŞME
Ön görüşmeleri olumlu geçen müracaat sahipleri ile bir araya gelinerek karşılıklı bilgi 
alışverişi yapılır, kısa sürmesi hedeflenen işbirliği öncesi iki taraf için de mutabakat sağlanır 
ve çalışma kararı alınır ise karşılıklı hak ve görevlerin belirtildiği sözleşme imzalanır.

LOKASYON SEÇİMİ ve PROJELENDİRME
Carismax markasının yönetim kurulu ve müracaat sahibi, kriterler doğrultusunda Carismax 
bayisi olabilecek uygun lokasyonları değerlendirir, doğru nokta tespit edildiğinde, uygulama 
projeleri üzerinde çalışarak yatırım bütçesi belirlenir.

BAYİ KURULUM İÇERİĞİ
- Temel Eğitim (5-7 gün)
- Minimum 500 araçın karşılanabileceği stok ürünü
- Yardımcı aparatlar
- Personel kıyafet takımları
- Profesyonel web sitesi
- E-mail adresi
- Eğitim sertifikası
- Uygulama merkezi yetki belgesi
- Bayi içi dekorasyon ürünleri
- Tanıtım standı
- Sürekli reklam desteği
- Profesyonel danışmanlık
- Bayi portalı
vb. onlarca ürün ve hizmet içeriği

*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*

*
*



Carismax Akademi

Carismax Akademi’ye Hoşgeldiniz

Carismax Akademi’de Mevcut piyasa taleplerine uygun olarak;
Profesyonel Araç Yıkama Eğitimi
Far Yenileme ve Temizleme Eğitimi
Motor Temizliği ve Koruma Sistemleri Eğitimi
Boya Çizik Giderme Eğitimi
Boya Parlatma Eğitimi
Boya Koruma Eğitimi
Yeni Araç Boya Koruma Eğitimi
Detaylı İç Temizlik Eğitimi
Seramik Boya Koruma Eğitimi
Ürün ve Aparat Bilgisi
Özel Çözümler
Satış Pazarlama Eğitimi

vb. birçok alanda profesyonel eğitim uzmanlarımız tarafından
“EGİTİM SERTİFİKALI” ve “ÖGRENİM GARANTİLİ” eğtim verilmektedir.

*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*

*
*



Carismax Akademi Hakkımızda

Kuruluş ve Gelişim

Carismax Car Care Akademi, 2013 yılında Boya Koruma, Detaylı İç Temizlik ve  seramik boya 
koruma alanında eğitim vermek amacıyla kurulmuştur. Temellerini istihdam ve verimlilik 
odaklı bir yapı üzerinde atmış ve verdiği eğitimlerle Türkiye’de yeni teknolojilere uyumlu 
bir eğitim sistemi oluşturmuştur. Sahip olduğu değerleri en güncel bilgileri öğretmek, 
kursiyerlerini hayallerindeki mesleğe kavuşturmak, kariyer sahibi yapmak ve istihdama 
yönelik kaliteli iş gücüne katkıda bulunmak için kullanmıştır. Misyonu ve vizyonu ile örtüşen 
eğitim içeriklerine yatırım yaparak sektörde önemli bir ilerleme kaydetmiştir. Carismax 
Akademi, eğitim sektöründe öncü olmanın bilinciyle, kaliteye çok önem vermektedir.

Eğitimde Uluslararası Kalite Standardı ve Güçlü Partnerler

Yetkili Eğitim Merkezi olarak hizmet vermiş olduğumuz markaların;  aynı zamanda Türkiye 
Distribütörü ve Türkiye yetkili satıcı ünvanına da sahibiz. Carismax Akademi sahip olduğu 
yetkinlikler ile eğitim kalitesinde gücüne güç katan ve mezun kursiyerlerine Türkiye 
genelinde geçerliliğe sahip sertifikasyon imkanı sunan, sektöründe en güvenilir ve en güçlü 
eğitim kurumudur.

Dev Eğitmen Kadrosu ve Geniş Hizmet Yelpazesi

Verdiği Profesyonel Araç Boya Koruma ve Detaylı İç Temizlik ve seramik boya koruma 
eğitimlerinin çeşitliliği ile Türkiye’nin en geniş hizmet yelpazesine sahip olan Carismax 
Akademi’de eğitmen seçimi büyük bir hassasiyet ve özenle yapılmaktadır.

Carismax Akademi’de eğitmen adayı olabilmek için;

Eğitmen adaylarımız, ilk aşamada asistan eğitmen unvanıyla, konusunda uzman ve sektör 
/ saha deneyimli kadrolu eğitmenlerimizin derslerine gözlemci olarak katılırlar. Asistan 
eğitmenlik döneminde kurumumuzda eğitmen olabilmek için gerekli olan eğitmenlik 
altyapısı oluşturulur ve eğitmen adaylarımız oryantasyon sürecinde yapılan testler, demo 
dersler, anketler ve eğiticinin eğitimi seminerleri ile eğitmenliğe hazırlanırlar. Carismax  
Akademi’de eğitmen olarak ders vermek kolay değildir. Eğitmen kadromuz; alanında 
uzman, mesleğini seven, insan ilişkilerinde başarılı, iletişim becerileri gelişmiş deneyimli 
profesyonellerden oluşmaktadır.

Carismax Akademi, her geçen gün sayısı artan dev eğitmen kadrosu ile kursiyerlerini sektörle 
tanıştırmaya ve bu alanda profesyonel teknisyenler yetiştirmeye devam etmektedir.



Carismax Akademi Eğitim

Carismax Akademi ve Eğitim – Geliştirme

Markamızın gelenekselleşmiş kültür ve değerlerinin çalışanlarımız tarafından en iyi şekilde 
özümsenip sahiplenilmesini, onların mesleki ve kişisel gelişimlerinin üst düzeyde olmasını, 
bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlara uygun donanımlı,verimli,müşteri ve sistem odaklı 
çalışanlar olmalarını sağlamak amacıyla oluşturduğumuz “Carismax Car Care Akademi” 
Genel Merkezimiz tarafından yönetilmektedir.

Dinamik bir organizasyonel yapının dinamik çalışanlardan geçtiğini her zaman benimseyen 
markamız, “Carismax Car Care  Akademi” ile birlikte marka kültürümüzün bir parçası olarak 
geleceğin personelleri ve yöneticilerini profesyonel bir biçimde yetiştirirken tüm adayların 
yetkinliklerini de arttırmaktadır. Kariyer Planlama Sistemimizle de doğrudan bağlantılı olan 
“Carismax Car Care Akademi”nin en önemli amaçlarından biri de tüm adayları profesyonel iş 
hayatına hazırlamaktır.

Akademi Eğitim Sistemimiz;

Personel eğitim sistemi ve yönetici eğitim sistemi olarak 2 gruptan oluşmaktadır:

1-Personel Eğitim Sistemi

-- Hazırlık Eğitimleri
-- Temel Eğitimler ve Programlar
-- Ustalık Eğitimleri ve Programları

2-Yönetici Eğitim Sistemi

-- Hazırlık Eğitimleri
-- Temel Eğitimler ve Programlar
-- Uzmanlık Eğitimleri ve Programları
-- Yönetim Programları

Görevlerine ve deneyimlerine göre başvuru yapan tüm adaylara verilen 5 farklı eğitim 
paketimiz mevcuttur.

Sürekli olarak verilen eğitimler sonucunda eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere 
Carismax Car Care Eğitim sertifikası verilir.



Carismax İletişim

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Araçlarınızın temizlik, bakım ve koruma ihtiyaçlarını bir arada karşılayabilmenizi 
sağlamak ve sizlere garantili, uzun ömürlü, profesyonel hizmetler sunabilmek için 
Türkiye genelindeki yaygın bayi ağımız ile en ileri teknolojileri kullanıyor ve bu alanda 
yeni olan ne varsa takip etmeye ve bunları müşterilerimiz için kullanılabilir materyaller 
olacak şekilde uyarlamaya çalışıyoruz.

Bizlere sıklıkla yöneltilen soruların cevaplarını Sıkça Sorulan Sorular‘da bulabilirsiniz. 
Diğer tüm talep ve sorularınızı info@carismax.com adresinden, alt kısımda bulunan 
iletişim formundan veya Facebook, Google+ ve Instagram sayfalarımızdan bize 
iletebilirsiniz.

Bize Ulaşın
Carismax Oto. San. ve Tic. A.Ş.
Adres: Umut Sk. No: 7/B Nautilus AVM Karşısı Acıbadem / Kadıköy / İstanbul
Tel: +90 850 532 37 42
E-Mail: info@carismax.com
Web: www.carismax.com


