GMC Film

Turkiye de bir ilk
Araç – Cam F lm , Boya Koruma F lm , Folyo Kaplama,
Seram k Kaplama, Araç Güvenl ğ , M mar – Cam F lm ,
Dekorasyon ve Yapı Güvenl k S stemler sektöründe
konsept olarak bay l k veren tek marka.

Fırsatı kaçırmadan
sizde kendi işinizin patronu olun
ve bu büyük ailenin bir parçası olun!

GMC Film Hakkımızda
GMC Film 20 yılı aşkın süredir otomotiv ve mimari yapı sektörünün önde gelen markalarındandır.
Isı, ışık kontrol, güvenlik, dekorasyon, mimari, otomotiv ve enerji sektöründe 200’ün üzerinde
ürün çeşidi sunmaktadır.
Ürünlerimiz TÜV, TSE onaylı ve AGB belgeli olup, Avrupa ve Türkiye standartlarına uygun olarak
Almanya’da üretilmektedir.
Marka 1985 yılında otomotiv ve mimari ürünleri piyasalarına hizmet vermek için kuruldu.
GMC Film olarak; 2013 yılında Türkiye piyasasına girerek ilk şubesini Üsküdar / İstanbul’da açtı.
Ayrıca GMC Film;
- Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek; “Cam Filmi, Araç kaplama, Seramik Kaplama, Araç Koruma
ve Mimari Dekorasyon sektöründe konsept olarak Bayilik veren tek marka” olarak, yeni bayi
adaylarına da fırsatlar sunmaya devam ediyor.
- IWFA üyesidir.

GMC Film Bayilik
Türkiye’de bir ilk;
- Araç – Cam Filmi, Boya Koruma Filmi, Folyo Kaplama, Renk Değişimi,
Seramik Kaplama ve Araç Güvenliği
- Mimari – Cam Filmi, Dekorasyon ve Yapı Güvenlik Sistemleri
- Deniz, Hava Araçları – Dekorasyon ve Güvenlik Uygulamaları
Sektöründe konsept olarak bayilik veren tek marka.
GMC Film çatısı altında Türkiye’nin ilk ve tek ‘Profesyonel Araç Koruma ve Yapı
Güvenlik Sistemleri Uygulama Merkezleri’ bayi ağında yerinizi almaya hazır mısınız?
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Türkiye genelinde “ömür boyu garanti” ünvanına sahip tek marka™
Sektöre yön veren ilk ve tek marka
Marka gücü ve güvenilirliği
Türkiye’de kendini en iyi geri ödeyen bayilik yatırımı
Düşük yatırım bedeli, yüksek kârlılık
Sürekli Eğitim, Reklam, Proje desteği
Profesyonel yönetim sistemleri
Bayi portalı yönetim sistemi
Alman teknolojisi ve TÜV, AGB, ISO onaylı ürünler
Müşterilerimize sunmuş olduğumuz 45’den fazla hizmet dalı
Bayilerimize sunmuş olduğumuz 700’den fazla ürün gamı
Yılda %20 büyüyen ve 1 milyar usd değerinde büyük bir pazar

Siz de elinizi çabuk tutun ve bu büyük ailenin bir parçası olun!
“GMC Film standart hizmet anlayışı, ürünlerinin ve ekipmanlarının performansındaki
kalitesi ve çeşitliliği, kendini farklı kılan bayilik dekorasyonları, profesyonel yönetim
sistemleri, sektördeki yenilikleri, profesyonel ekibi ve kurumsal yapısıyla, 500 m2’lik
eğitim merkeziyle, %100 müşteri memnuniyeti ile, GMC Film bayilik sistemi
işletmenizi her zaman bir adım daha ileriye taşıyacak mükemmel bir iş ortaklığı
modelidir.“

GMC Film Bayilik
GMC Film’in farkı;
Bugüne kadar Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir iş modeli:
Cam Filmi, Araç Kaplama, Seramik Kaplama, Araç Koruma, Mimari Dekorasyon ve Yapı Güvenliği
sektöründe konsept olarak bayilik veren tek marka.

Mevcut oto aksesuar, uygulama merkezleri (car care, araç kaplama vb.)
firmalarının müşteriye sağlayamadıkları ömür boyu garanti ve yaygın bayi ağı ile
%100 müşteri memnuniyetini sağlayabilecek bayilik sistemidir.

Ayrıcalıklı
olmanın
avantajları
GMC Film’de...
Biz diğer markalar gibi sadece ürün satmak için yanınızda değiliz,
tam aksine müşteriyi ayağınıza kadar getirip
müşteri devamlılığını sağlamak için
sektördeki en büyük markalar ile işbirliği yaparız…

GMC Film Bayilik Avantajları
Ayrıcalıklı olmanın avantajları GMC Film’de
* Türkiye genelinde “ömür boyu garanti” ünvanına sahip tek marka™
* Sektöre yön veren ilk ve tek marka
* Marka gücü ve güvenilirliği
* Türkiye’de kendini en iyi ödeyen bayilik yatırımı
* Düşük yatırım bedeli, yüksek karlılık
* Sürekli Eğitim, Reklam, Proje desteği
* Profesyonel yönetim sistemleri
* Bayi portalı yönetim sistemi
* Alman teknolojisi ve TÜV, AGB, ISO onaylı ürünler
* Yılda %20 büyüyen ve 1 milyar değerinde büyük bir pazar
* Türkiye pazarı için özenle uyarlanmış ve başarısı kanıtlanmış uluslararası bir iş modelidir
* Şube bölge tanımı ve bölge koruma
* Düşük personel sayısı (3+ kişi)
* Şube büyüklüğü en az 80m2
* Yatırım Analizi

Bayi Portalı
Bayi operasyonlarına yönelik tasarlanmış iş emrinden teslimata kadar tüm süreç ve operasyonları içeren
GMC Film 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 bireysel/kurumsal 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 yöneticileri.

GMC Film Bayilik Paketi
1- Marka Kullanım Hakkı
Kurumsal Kimlik: Logo, Dizayn ve Renk Standartları
Kurumsal Dekorasyon Standartları:
İç / Dış Mekan tabela ve görsel tasarımları
2- Ürün ve Hizmet Çeşitleri
- Araç cam filmi
- Araç boya koruma filmi
- Araç folyo kaplama
- Araç seramik kaplama
- Araç güvenliği
- Mimari cam filmi
- Mimari dekorasyon
- Yapı Güvenliği
- Yardımcı aparatlar
3- Bayi İletişim Portalı
- GMC Film’in özel yazılım sistemi
- Operasyon kılavuzu ve Dökümantasyon sistemi
- Entegre edilmiş bayi yönetim sistemi
- Garanti belgesi oluşturma ve garanti takibi
- Satış performans raporlaması
4- Bayi Eğitimi
- Piyasa bilgisi
- Hizmet sektörünün tanımı
- Bayi personelleri için yıl boyunca
4 - 6 defa eğitim programı
- Satış ve Pazarlama
5- Bölge Alan Çalışması
- Bölge seçimi ve yer onayı
- Bölge koruma planı

6- Bayi Satış ve Pazarlama Programı
- 100 potansiyel müşteri çalışması
- E-Mailing
- Tele pazarlama
- Randevu alımı ve müşteri ziyaretleri
- Bayi’ye özel planlanmış
3 aylık şube satış ve pazarlama planı
- Magazin / Gazete reklamları,
el ilanı, sms kampanyaları
- Bayi koçluk desteği
- Müşteri el ilanı
- Kartvizit
- Müşteri broşürü
- GMC Film kıyafet takımları
7- Kurumsal Müşteriler 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 Çalışmaları
- Gelişen yeniliklerin takibi
- Düzenli olarak yapılacak bayi ziyaretleri,
Her yıl 1 kez bayi toplantısı

GMC Film Uygulama Hizmetleri
GMC FILM ARAÇ FİLM UYGULAMA HİZMETLERİ

Araç Cam Filmi

Araç Ön Cam Filmi

Araç Boya Koruma Filmi

Araç Araç Kaplama

Araç Far Filmi

Araç Seramik Kaplama

GMC FILM MİMARİ FİLM UYGULAMA HİZMETLERİ

Mimari Cam Filmi

Renkli Cam Filmi

Yanmaz Cam Filmi
Dekoratif Cam Filmi

Güvenlik Filmi

GMC Film Bayi Yerleşim Planı
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UYGULAMA ALANI
BEKLEME ALANI & OFİS
MUTFAK
WC
PERSONEL ODASI
DEPO

Neden GMC Film
Çünkü GMC Film; konforunuzu düşünerek tasarruflu ürünler sağlar.
%25 yakıt tasarrufu: Cam film ürünlerimiz kestiği güneş ışınları sayesinde,
lima tasarrufu’na olanak sağlayıp maksimum yakıt tasarrufu sağlar.
Daha düşük yakıt tüketimi sayesinde cebiniz rahat eder.
Çünkü GMC Film; hayatınızı kolaylaştırır.
Ruhsat Değişimi: Aracınıza renk değişimi yaptıktan sonra resmi olarak ruhsat güncellemesi yapılır.
İşte tam bu aşamada siz sorun yaşamayın diye tüm resmi işlemlerinizin takibini de biz yapıyoruz.
Fiyat Artışı: Aracınızda kullanmakta olduğunuz GMC Film ürünü,
aracınızı satışa çıkardığınızda da emsalsiz bir özellik sağlayıp fiyat artışına sebep olacaktır.
Geriye Dönüş: Aracınızda kullanmakta olduğunuz GMC Film ürünü’nü herhangi bir sebepten
kullanmak istemiyor olabilirsiniz. İşte tam bu aşamada yine devreye biz giriyoruz ve almış olduğunuz
hizmeti sorunsuz bir şekilde eski haline getiriyoruz.
Çünkü GMC Film; uzun yıllar sorun yaşamamanız için üretimde kaliteli materyalleri kullanır.
Garanti: Sizin için kalite önemli mi? Bizim için önemli.
O yüzden; Tüm ürünlerimiz ve hizmetlerimiz garanti belgesi ile size teslim edilir.
Çünkü GMC Film; aracınızı, yapınızı, sağlığınızı ve doğayı düşünür.
Sağlığınız bizim için önemli: GMC cam filmleri, kapsamlı cilt bakım proğramının parçası olarak
“Cilt Kanseri Vakfı” tarafından önerilir.
Doğaya sevgi: GMC cam filmleri, zararlı ultraviyole (UV) ışınlarını %99 keserek
hem sağlığınıza destek olur hemde daha az yakıt tasarrufu sağlayıp doğayı korumada destek olur
Çünkü GMC Film; her yerde ve her zaman yanınızdadır.
Türkiye genelinde bayi ağımız, hızlı bir şekilde yaygınlaşmaya devam ediyor.
Çünkü GMC Film; “ömür boyu garanti” sunar.

GMC Film bayileri;
Sizi dinler, profesyonel çözümler sunar ve
“ömür boyu garanti” ile daima yanınızdadır.

Sıkça Sorulan Sorular
1) İsteyen herkes GMC Film bayisi olabilir mi?
Profilimize uyan herkes GMC Film bayisi olabilir.
2) Kimler GMC Film bayisinin müşterisidir?
Herhangi bir kişi yada kurum GMC Film’in potansiyel müşterisidir.
- Otomobil Sahibi Olan Herkes – Mimari Yapılar – Hava ve Deniz Araçları
- Şirketler – Kobiler – Resmi Kurumlar
3) Neden müşteriler GMC Film’i tercih eder?
GMC Film Türkiye’de hiçbir firmanın yapamadığı “ömür boyu garanti” sunar.
GMC Film’in kullanmış olduğu tüm ürünler resmi kurumlardan onaylıdır.
Türkiye’de yaygın bayi ağı ile her zaman yanınızdadır.
Tüm GMC Film bayi personelleri eğitime tabi tutulur.
4) GMC Film’in bayi profili nedir, seçilme kriterleri var mı?
Sektör konusunda tecrübeli olmak şartı aranmamaktadır.
Yönetim becerileri olan, işine iyi motive olmuş ve hedeflerini belirlemiş kişiler tipik adaylardır.
Bunun yanında dinleme-öğrenme yeteneği, empati kurabilme ve geniş düşünebilme
becerileri artı değerlerdir.
Müşterilerine en iyi hizmeti sağlayan bayiler en başarılı GMC Film bayileridir.
5) Bayimi açtıktan sonra nasıl müşteri bulacağım, GMC Film bana yardımcı olacak mı?
Tabii ki. GMC Film size bölgeniz içinde oluşturulmuş 100 potansiyel müşteri veritabanı sağlar.
Organizasyonel olarak kendi işlerini kurmalarında bayilerimize yardımcı olmak için
sürekli merkez olarak bu konuda sürekli yatırım yapıyoruz.
6) GMC Film 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 50m2 olmalıdır.
7) Bayiyi ne zaman açabilirim?
Bayi koçlarımızın tam desteği ve hazırladıkları zamanlama planı ile
şubeler ortalama 2-4 hafta içinde aktif duruma gelmektedir.

Bayilik Aşamaları / Bayilik Başvuru
ŞARTLAR ve SÜREÇLER
GMC Film markasının bayi adayları için iş tecrübe şartı aranmamaktadır.
GMC Film 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.
GMC Film 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
GMC Film markasının Bayilik sistemi ile ilgili önbaşvuruda bulunmak için,
web sitemiz www.gmcfilm.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
GMC Film markasının yönetim kurulu ve müracaat sahibi, kriterler doğrultusunda
GMC Film bayisi olabilecek uygun lokasyonları değerlendirir, doğru nokta tespit edildiğinde,
uygulama projeleri üzerinde çalışarak yatırım bütçesi belirlenir.
PAKET İÇERİKLERİ
Temel Eğitim (4-7 gün) - Minimum 100 araç & 50 mimari yapı hizmetinin 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.

GMC Film Akademi
GMC F lm | akadem
yeni başlayanlar ve profesyonel uygulamacılar için;

AKADEMİK
EĞİTİM PLATFORMU

www.akademi.gmcfilm.com

GMC Film Akademi’ye Hoşgeldiniz
GMC Film Akademi’de Mevcut piyasa taleplerine uygun olarak;

* Araç Cam Filmi ve Boya Koruma Filmi Eğitimi
* Araç Kaplama Eğitimi
* Mimari Cam Film Eğitimi
* Seramik Kaplama Eğitimi
* Gergi Tavan Sistemleri Eğitimi
* Car Wrap Eğitimi
* Islak, Kuru Uygulama ve Kesim Teknikleri
* Ürün ve Aparat Bilgisi
* Özel Çözümler
* Satış Pazarlama Eğitimi
vb. birçok alanda profesyonel eğitim uzmanlarımız tarafından
“EĞİTİM SERTİFİKALI” ve “ÖĞRENİM GARANTİLİ” eğitim verilmektedir.

®

®

PROFESYONEL
EĞİTİM SERTİFİKASI

AMATÖR
EĞİTİM SERTİFİKASI

PROFESYONEL
EĞİTİM SERTİFİKASI

Sayın Aydoğan RENÇBER
GMC Film Araç Kaplama Uygulama Teknikleri eğitimini
başarıyla tamamlayarak bu belgeyi almaya hak kazanmıştır.

Sayın Çağlar NALÇACI
GMC Film Uygulama Teknikleri eğitimini başarıyla tamamlayarak
bu belgeyi almaya hak kazanmıştır.

Sayın Çetin BOZKURT
GMC Film Uygulama Teknikleri eğitimini başarıyla tamamlayarak
bu belgeyi almaya hak kazanmıştır.
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Sadi KÜSMENOĞLU
GMC Film Eğitim Uzmanı

GMC

®

AKAD

EMİ

Profesyonel

GMC

AKADEM

İ

Amatör

Mustafa DEMİRCİ
GMC Film Eğitim Uzmanı
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Profesyonel

Hüseyin BOZKURT
GMC Film Eğitim Uzmanı
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Profesyonel

GMC Film Akademi Hakkımızda
Kuruluş ve Gelişim
GMC Film Akademi, 2013 yılında cam filmleri, araç kaplama 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. GMC Film 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 ünvanınada sahibiz.
GMC Film 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.

akademi

ELİNİZİ YAĞA KİRE BULAŞTIRMAYIN.
Türkiye genelinde %100 iş bulma garantili mesleki eğitim merkezi

Dev Eğitmen Kadrosu ve Geniş Hizmet Yelpazesi
Verdiği cam filmi, araç kaplama ve seramik boya koruma eğitimlerinin çeşitliliği ile
Türkiye’nin en geniş hizmet yelpazesine sahip olan
GMC Film Akademi’de eğitmen seçimi büyük bir hassasiyet ve özenle yapılmaktadır.

GMC Film Akademi Eğitim
GMC Film 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 “GMC Film Akademi”
Genel Merkezimiz tarafından yönetilmektedir.
Dinamik bir organizasyonel yapının dinamik çalışanlardan geçtiğini her zaman benimseyen
markamız, “GMC Film 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
“GMC Film 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 10 farklı eğitim paketimiz mevcuttur.
Sürekli olarak verilen eğitimler sonucunda eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere GMC Film Eğitim sertifikası verilir.

GMC Film Master Franchise
First in the world;
The only brand that offers franchise business partnership in the sector of Glass Film, Vehicle
Covering, Ceramic Covering, Vehicle Protecting and Architectural Decoration as concept.
Are you ready to take part in World’s only and first “Professional Film & Foil & Ceramic
Covering Application Centers” master franchise business partnership network?

Become a business partner of this business model!
“GMC Film is a perfect business model that will always take your company further with GMC Film standard
service understanding, quality and variety of products and equipments performans, different franchise
decorations, professional management systems, innovations in sector, professional team and corporate
structure, 500 square meters education center, 100% customer satisfaction.”

GMC Film Inc. serves actively with 22 branch across Turkey.
(All branches belongs to investors.)
In branches, only application services can be done and product sale is not happening to customers
under no circumstances.
We are offering master franchise business partnership in your country and giving you the chance
to create your own branch network.
* The only brand that direct the sector
* Brand power and reliability
* The fastest franchise investment that refund itself
* Low investment price, High profit
* Architectural project designing
* Education and Advertisement support
* Professional management systems
* A huge market that grows 20% per year and 1 billion dollar value
* A business model that proved it’s success and carefully adapted for Turkey market
* We are distributor of these brands in Turkey and Middle East countries

GMC Film İletişim
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Araçlarınızın ve yapılarınızın 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 www.gmcfilm.com/sss‘de bulabilirsiniz.
Diğer tüm talep ve sorularınızı info@gmcfilm.com adresinden,
Facebook, Twitter, Instagram, Google+, Youtube ve Linkedin sayfalarımızdan bize
iletebilirsiniz.

Bize Ulaşın
GMC Film A.Ş.
Adres: Umut Sk. No: 7/B Acıbadem / Kadıköy / İstanbul
Telefon: +90 850 532 37 42
Web: www.gmcfilm.com
E-Mail: info@gmcfilm.com

