
AUTO CLINIC OLMAK İÇİN 

STANDART BİLGİ REHBERİ
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 Asgari 200 metrekare kapalı uygulama alanı 

 Müşteri bekleme salonu (TV, internet, sıcak ve 
soğuk servis, müzik,…)

 WC - Lavabo (Bay-Bayan) 

 Tabela asılabilecek alan ve 2 adet bayrak gönderi 

 Hizmet ekibi (5 hizmet personeli + 1 danışman) 6 
kişi 

 Asgari 10 araçlık park alanı 

 Yıkama istasyonu işletme ruhsatı ve bina iskan 
onay belgesi. 

2



 AUTO CLINIC müşterilerin uygun ve onaylanmış 
şartları olması durumunda bir üst aşamaya 
geçerek, işletme sahiplerine ANTWAX tarafından 
ve işletme tarafından yapılması gereken işler 
hakkında bilgilendirme yapılır. 

 3 ana maddede toparlanacak olursa; 

*ANTWAX tarafından yerine getirilecek işler 
*AUTO CLINIC olmak isteyen işletmeler 
tarafından yapılması gerekenler 

*İşletme tarafından temin edilmesi gereken 
ekipmanlar 
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 Asgari 5 hizmet personeli için kışlık ve yazlık iş kıyafetleri 
birer adet yedek olmak üzere 1 +1 olarak, belli bedenlere 
göre ulaştırılacaktır, çalışma esnasında giyilmelidir. 5 
kişilik ekip dışında ilave olacak diğer kişiler yada ek 
talepler için kıyafetler ücrete tabidir. Ayrıca Motor yıkama 
işlemleri için 2 adet motor yıkama iş önlüğü verilecektir. 

 AUTO CLINIC işletmesinde görsel görünümü arttırmak için 
cam giydirmeler yapılacaktır, one way vision tekniği ile 3 
adet cam giydirilecektir. Görsellerin ayarlanması marketing 
bölümü tarafından yapılacaktır. 

 1 adet uygulama arabası, 1 adet polisaj makinası, 1 adet 
detaylı temizlik uygulamaları için kova - fırça seti. 
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 İstasyon alanında görselliği arttırmak için çeşitli sticker-
çıkartmalar ile alan süsleme ve giydirmesi ANTWAX Marketing 
Bölümü tarafından yapılacaktır.

 İstasyon giriş noktasına yakın konumda 2 adet bayrak gönderi 
için 2 adet ANTWAX AUTO CLINIC bayrağı verilecektir, bir 
göndere Türk bayrağı diğer göndere AUTO CLINIC bayrağı 
asılacaktır, 2 AUTO CLINIC bayrağı yedek kalacaktır, asıl olan 
kirlendikçe yada yıpranması halinde yedeği ile değiştirilecektir, 
bayrak kullanılamaz hale gelirse müşteri yenisini talep edecektir, 
satış temsilcisi talebi marketing bölümüne iletmesi halinde 
bayrak gönderilecektir.

 İstasyon alan ve yapısına uygun olacak şekilde en az 2 adet 
AUTO CLINIC kırlangıç bayrak verilecektir, bekleme salonu vb. 
yerlerde asılacaktır. 
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 Müşteri bekleme salonunda tüketiciye direk sunulması için 
ANTWAX AUTO CLINIC ürünlerinin teşhir edilebileceği 2 adet cam 
dolap veya stand.

 İlgili istasyon hizmet personeli eğitimi için AUTO CLINIC teknik 
eğitim birimi tarafından 3-4 günlük bir ürün ve uygulama eğitimi 
gerçekleştirilecektir, istasyon işletmesi gerekli gördüğü hallerde 
6 ay içinde ek bir eğitim talebinde bulunabilir, bunun dışındaki 
eğitim talepleri ücrete tabidir.

 Açılış için kurulumda gerekli olan ANTWAX AUTO CLINIC kurulum 
stok paketi.

 1500 adet araç kokusu, kağıt paspas ve kurulumda müşteri 
adına gerekli matbaa dökümanları, 1 defaya mahsus olmak üzere 
(kartvizit, araç kabul formu, garanti belgesi vs.) 
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 Bununla beraber 1 adet yıkama makinesi soğuk 
200 bar üzerinde. 

 1 adet ıslak-kuru süpürge makinesi üç motorlu

 1 adet ahtapot kurutma makinesi 

 1 adet 60 litrelik köpük makinesi 

 3 farklı ebatta ayaklı sehpa (büyük-orta-küçük) 

 1 adet Tabela giydirme, haricen spot aydınlatmalı 
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 ANTWAX AUTO CLINIC tabelası, tabela tasarım konusunda 
marketing bölümü işletmenin varsa ajansı ile temasa 
geçerek oluşum için yardımcı olmaktadır. Tabela haricen 
spot aydınlatmalı olacaktır, mekanın büyüklüğüne göre 
limiti aşan masraflarda fark müşteriye aittir. 

 2 adet bayrak gönderi yeri belirlenip hazır edilmelidir.

 Uygulama yer ve duvarlar fayans yada seramik tipte yalıtım 
olması sağlanmalıdır.

 Su göllenmesi olmayacak şekilde zemin ve su giderleri 
yapılmalıdır, genel yapıda hafif eğim olması yerinde 
olacaktır.
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 Hava, su, elektrik ve aydınlatma tesisatları yapılmalıdır.

 Hava basıncı asgari 6 bar olmalıdır 

 Su merkezi şebekeden alınmayacaksa, depo en az 2 ton 
olmalıdır, su ana çıkış noktasına kireç önleyici filtre olması 
tercihtir. 

 Elektrik şebekesi 200V-380V desteklemelidir, detaylı bakım 
alanında aracın duruşuna göre 4 kenardan 100Watt halojen 
projektörler, ön ve yanlardan floresan ışıklar yerleştirilmelidir.

 Uygun açıda ve yerlere prizler konmalı, hava ve elektrik tertibatı 
alana %50 olarak paylaştırılabilmelidir. 
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 Matbaa işleri ve ANTWAX logosunun yer aldığı tüm 
ekipmanlarda, kurumsal kimlik koruma, yetki ve 
takibi ANTWAX Marketing tarafından yapılmaktadır, 
AUTO CLINIC için kurulum sırasında yapılması gerekli 
matbaa işleri ilk etapta 1 sefere mahsus olmak üzere 
ANTWAX tarafından karşılanır, bunlar müşteriye verilir 
bitmesi halinde ya anlaşmalı ajansımıza tekrar sipariş 
edilir yada kendi matbaalarına yaptırabilirler, bu 
işlerde basımdan evvel Marketing bölümünden onay 
alınmalıdır. Müşteri kampanya çekleri, hediye 
kuponu, tanıtım broşürleri vs. bastırmak isterse 
masrafları kendilerine aittir, tasarımda ajansımızla 
yardımcı olabiliriz.

10



11



12



 57 şehirde faaliyet gösteren ve 900 e yakın müşterisi 
bulunan ulusal alanda güven kazanmış ve tecrübe ile 
piyasalarda tüketicilerine profesyonel hizmet ve kaliteyi 
sunan bir ulusal marka ile çalışma imkanı ve onun bir 
parçası olma fırsatı

 Sürekli ve kesintisiz hizmet, ürün, danışma desteği

 En üstün kalite ile marka lansmanı

 Profesyonel ürünlerle profesyonel hizmet ve üstün müşteri 
memnuniyeti 

 Ürün kaynaklı sorun yada zarar tazmin durumunda garanti 
teminatı
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