
BOMM NEDİR?
BOMM, otomobillerin maruz kaldığı dolu yağışı ve lokal çarpma hasarlarını, aracın boyasına zarar vermeden onaran ve 
ilk günkü görüntüsüne kavuşturan “boyasız onarım” sisteminin Türkiye’deki en başarılı temsilcisidir.

Amerika ve Avrupa’da yaygın olarak kullanılan “Paintless Dent Removal” yani “Boyasız Göçük Onarımı” işlemini yine 
Amerika’dan bizzat edindiği know-how ile dünya standartlarında uygulayan ve bunu kârlı bir yatırım modeline 
dönüştüren yegane ulusal kurumdur.

Türkiye çapında oluşturduğu Boyasız Onarım Merkezleri ağı ile hedefleri,
• Maksimum müşteri memnuniyetini sağlamak,
• Yüksek katma değerli iş modellerini oluşturmak,
• En kârlı yatırım ve en yüksek kazancı sağlamak,
• En az kayıp ile en yüksek yatırım değerini korumaktır.

Gücünü, daima ileriye bakan, yeniliğe yatırımda sınır tanımayan, bayi ve müşterisine dünya teknolojisinin en yenisini 
sunan ilkeleri ile 27 yıllık otomotiv satış sonrası hizmetler ve ithalat-ihracat tecrübesinin birleşiminden alır.

Uzman kadrosu ve profesyonel çalışma anlayışına her daim bağlı kalarak, hızlı ve etkili şekilde istek ve sorunlara 
çözüm üretmeye devam etmektedir.

BOMM’UN FAYDALARI NELERDİR? 
• En Hızlı Onarım Şeklidir: 
 Kaporta-boya işlemlerinin aksine, araçlardaki hasarları en hızlı şekilde onaran sistemdir. Kaporta-boya ile    
 onarılacak küçük bir hasar için aracın serviste geçireceği minimum süre 3-4 gün iken, BOMM ile bu süre saatler ile  
 ifade edilir. 

• Maliyeti En Düşük Onarım Şeklidir: 
 Boya, astar, macun vb ürünlerin hiçbirinin kullanılmaması sebebi ile onarım maliyeti geleneksel onarımlara göre   
 düşüktür. 

• Üretim Operasyonu En Kolay Hizmettir: 
 Tek mekan ve tek tip işçilik ile gerçekleştirilir. Dolayısıyla onarımı, aynı işçi başından sonuna kadar kendisi yapıp   
 teslim edebilir. Tek işçiyle bile üretim durmaz. Tüm işlemler aynı mekanda yapılabildiği için, araçlar bir yerden bir   
 yere taşınmaz; boya fırını, astar kabini gibi yerlere gerek kalmaz. Hatta müşteriye yönelik mobil-yerinde onarım   
 yapılabilir. 

• İşçilik Verimliliği En Yüksek Hizmettir: 
 Kaporta-boya işlemi ile kıyaslandığında yapılan üretim, bir işçinin saat başına yapacağı cironun birkaç katıdır. 

• Araç 2.El Değerini Düşürmeyen Tek Hizmettir: 
 Araçların 2. el değerini düşüren en önemli unsurlar olan kaporta parçalarının değişimi ve boyanması işlemlerine   
 gerek bırakmadığından, aracın onarımı sonrası değer kaybı yaşanmaz.

BOMM NASIL ÇALIŞIR? 
• İstanbul merkez ofisinden yönetilmek üzere Türkiye genelinde BOMM Bayileri oluşturmaktadır. 

• Bayiler BOMM kurumsal kimliği altında ve BOMM konsepti ile hizmet verirler. 

• Bayilerine onarım ve işletme eğitimleri verir. 

• Bayi için çalışacak teknisyeni BOMM yetiştirir; insana da yatırım yaparak potansiyel bayisine üretim yapabilme 
 kabiliyeti kazandırır. 

• BOMM ulusal alanda pazarlama ve reklam çalışmalarını yapar. 

• Gerekli durumlarda (örneğin dolu yağışının olduğu bölgedeki yoğunluk durumunda) bayilere bizzat işgücü desteği   
 sunar ya da diğer bayilerin desteğini organize eder. 

• Tüm bayilerin cirolarını arttırmak için devamlı çalışır. 

• Kiralama şirketleri, şirket araçları, kamu araçları gibi yüksek adetli filolarla anlaşmalar yaparak iş hacmini 
 geliştirmek için çalışır. 

• Sigorta şirketleri ve assistans firmalar ile onarım anlaşmaları yapar. 

• Otomobil satışı yapan plazalara, bayilere, distribütörlere bayi destekli onarım hizmeti verir. 

• IOS ve Android Uygulamalarını telefonlarına yükleyen BOMM müşterileri, araçlarındaki hasarın fotoğrafını çekerek   
 online olarak hasar tespiti yaptırabilir, fiyat alabilir ve kendilerine en yakın bayiye yönlendirilebilirler.
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