




Ondernemingen met bedrijfsactiviteiten in Turkije kunnen nu profiteren van de
samenwerking met de competitieve mobiliteitspartner van Alphabet, Hedef
Filo.
Alphabet werkt samen met Hedef Filo om tot deze nieuwe markt toe te treden
en zo te voldoen aan de behoeften van zijn internationale klanten.
Het succes van een internationaal bedrijf als Alphabet in de geglobaliseerde
wereld van vandaag is sterk afhankelijk van een uitgebreid netwerk.
Alphabet wil zijn internationale aanwezigheid uitbreiden en treedt nu al toe tot
zijn 24e markt, Turkije.

MÜNCHEN/28/08/2018 – Alphabet, een van de leiders op het gebied van oplossingen
voor bedrijfsmobiliteit in Europa, Australië en China, biedt nu met zijn nieuwe
samenwerking in Turkije (volledige) operationele leasing- en financiële leasingproducten
voor organisaties met bedrijfsactiviteiten in Zuidoost-Europa. Alphabet is met
onmiddellijke ingang actief in Turkije in samenwerking met zijn betrouwbare en reeds
lang gevestigde leasingpartner, Hedef Filo, met een steeds toenemende focus op
mobiliteitsdiensten.
Bedrijven die op de innovatieve mobiliteitsdiensten en -oplossingen van Alphabet binnen Europa en
daarbuiten rekenen, kunnen nu profiteren van het aanbod op de Turkse markt. Dit omvat
kortetermijnautohuur, volledig operationele leasing, en sales en leaseback als gefinancierd product.
Afhankelijk van hun unieke transportbehoeften hebben ondernemingen ook toegang tot Alphabets
aanbod aan bijkomende mobiliteitsproducten en -diensten, waaronder tankkaarten, vervangwagens,
pechhulp en verzekeringen. Alphabet heeft besloten samen te werken met Hedef Filo om zijn aanbod
in de interessante lokale markt naadloos te kunnen uitrollen. De twee bedrijven bevestigen dat Turkije
heel wat potentieel biedt voor hen.
Hedef Filo is een van de belangrijkste aanbieders van wagenparkbeheer en leasingdiensten voor
zakelijke klanten in Turkije. Veel klanten kiezen voor Hedef Filo omdat het bedrijf in heel Turkije op
een kwalitatief hoogstaande manier aan de behoeften van zijn klanten voldoet. De onderneming heeft
meer dan 6.300 klanten en opereert vanuit zes vestigingen.
“Internationale klanten zullen nu via Hedef Filo van de servicekwaliteit van Alphabet kunnen
profiteren. We zijn blij dat we dit in Turkije kunnen doen”, zeggen Ersan Özturk en Önder Erdem,
directeurs en bestuursleden bij Hedef Filo. Rüdiger Ebel, Chief Sales Officer bij Alphabet International,
voegt daaraan toe: “Een samenwerking met Hedef Filo versterkt onze aanwezigheid in Turkije. We
bieden al uitstekende mobiliteitsoplossingen aan veel bedrijven op het Europese vasteland, dus de
oversteek naar Zuidoost-Europa is een goede zet voor ons bedrijf en voor onze internationale klanten.
We zijn allemaal erg enthousiast om te zien wat we met Hedef Filo voor onze klanten kunnen
bereiken.

Door toe te treden tot de Turkse markt heeft Alphabet zijn positie als toonaangevende aanbieder van
bedrijfsmobiliteit voor wereldwijde ondernemingen versterkt. In het algemeen dankt het bedrijf zijn
blijvende succes aan zijn unieke, op maat gemaakte aanpak waardoor het producten kan aanbieden
die perfect voldoen aan de behoeften van de klant. Een tweede factor is de ongeëvenaarde kennis
van het bedrijf op het gebied van fleetmanagement en mobiliteitsindustrieën.
Over Alphabet
Als één van de marktleiders voor zakelijke mobiliteit in Europa helpt Alphabet bedrijven om hun
wagenpark op een efficiënte en duurzame manier te beheren. Alphabet werd in 1997 opgericht als
een divisie van BMW Group en heeft sindsdien een brede kennis verworven op het gebied van
internationaal wagenparkbeheer en operationele leasing. De uitgebreide dienstverlening omvat zowel
advies als financiering. Om aan de specifieke eisen van bedrijven te voldoen, zijn Alphabets zakelijke
mobiliteitsoplossingen op maat gemaakt.
Met een portefeuille van meer dan 680.000 voertuigen van alle merken in 24 landen is de organisatie
één van de vier belangrijkste spelers op de markt. In België beheert Alphabet vandaag meer dan
52.000 voertuigen, eveneens goed voor een plaats in de top 3.
Met haar expertise en technologie loopt Alphabet voorop op het gebied van Advanced Mobility
Solutions: AlphaElectric biedt bedrijven uitgebreide eMobility-oplossingen, terwijl AlphaCity een
kostenbesparende Corporate Car Sharing regeling biedt en AlphaFlex bedrijven toelaat om een
mobiliteitsbudget te integreren. Onze handige app AlphaGuide biedt onze bestuurders de ideale hulp
onderweg.
Meer informatie vindt u op www.alphabet.be.

Over Hedef Filo
Hedef Filo is sinds zijn oprichting in 2003 het belangrijkste leasingbedrijf in Turkije, met een
wagenpark van 28.000 voertuigen. Het bedrijf biedt oplossingen op het gebied van voertuigen en
wagenparken, zodat klanten hun bedrijfsnormen kunnen verhogen en succesvol kunnen zijn in het
bedrijfswezen. Hedef Filo heeft naast zijn hoofdzetel in Istanboel vestigingen in İzmir, Bursa, Ankara,
Adana en nog een extra vestiging in Istanboel. Het bedrijf telt meer dan 240 werknemers. Surf voor
meer informatie naar www.hedeffilo.com.
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