
Merhaba, 
  
Otomotiv satış sonrası ürün ve hizmetleri pazarı son 30 yıldır sürekli olarak büyümektedir. Polonya'da 
hala artmakta olan kullanılmış ithal otomobiller baz alındığında, kaliteli yedek parçalara yönelik artan 
talepler göze çarpmaktadır. Bu geniş gözlemlerden yola çıkarak, otomotiv sektöründeki tüm iş 
birimlerini desteklemek için MOTIVA'yı başlatmaya karar verdik. 
  
Otomotiv sektöründe uzman olduğumuzu bilmekteyiz. Otomotiv lojistiği ve ulaştırmacılığında (üretim 
ve dağıtım da dahil) tecrübelerimiz bulunmaktadır - TLS servisleri otomotiv sektöründeki de birçok 
birimde desteklemekteyiz. 
Özel markaların yaratılması ve uygulanması, en başından beri sadakat programlarına odaklanmıştır - 
Polonya'daki en büyük yedek parça sadakat programlarından biri (2000 garaj) deneyim ve bilgimize 
dayanmaktadır. 
Üreticilere ve ithalatçılara birçok pazarlama ve ticari pazarlama projesiyle pazarda yeni ürün veya 
hizmetlerin uygulanmasında destek olmaktayız. IT uygulaması, finansal denetimler ve partnerlerimize 
pazarda daha iyi bir pozisyon sağlayacak olan diğer dallarda da destek vermekteyiz. Yürüttüğümüz 
herbir proje, iş modeli ve uygulama yöntemleri açısından tamamen yenilikçilik anlayışı esas alınarak 
yapılmaktadır. Klişeleşmiş şemaları takip etmemekteyiz. İşi daha kolay hale getiriyoruz ve bunun 
sayesinde daha iyi sonuçlar alıyoruz. 
  
Polonya pazarında şimdilik 2 adet ortak teşebbüsümüz bulunmaktadır. 
  

1. Yağlar – ROWE GMBH https://www.rowe-oil.de/   (Almanya’nın en büyük yağ üreticisi.) ile 
ortak teşebbüsümüz bulunmaktadır. ROWE’un Polonya’daki şubesini kurduk. Rowe 
Polska  tamamen ülke içi distribütörüdür. https://www.rowe-oil.pl/ 
  

2. Frenler – İtalya ve Avrupa'nın en büyük üreticilerinden biri ile markamız için çok yakın bir iş 
birliğimiz bulunmaktadır. OMR Group https://www.omrautomotive.com/en/omr-
group onlarla, fren diskleri, fren balatası + su pompaları alanında çok geniş bir uygulama 
yapmaktadır. . https://www.1primo.eu/o-nas 
  

Polonya pazarı üzerinden Avrupa pazarına girmek isteyen iş ortakları arayışındayız. Baktığımız ürün 
kategorileri aşağıda belirtilmiştir: 
  
Aksesuarlar 
Klima sistemi 
Araç karoser seti 
Fren sistemi 
Soğutma sistemi 
Sürüş sistemi 
Elektrik 
Motor ve aksesuarları 
Egzoz sistemi 
Filtreler 
Yakıt sistemi 
Araba içi öğeler 
Far/Işık 
Direksiyon sistemi 
Süspansiyon sistemi 
Havalandırma sistemi 
Silecek ve fıskiyeler 
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Pozdrawiam/Kind regards, 
Ilirjan Osmanaj 
President  

   
Mobile: +48 607 030 885 
@: i.osmanaj@alblogistics.pl 

 

 

ALB Logistics Sp. z o.o. 
Orląt Lwowskich 146 
41-206 Sosnowiec 
   
Social Media:   

 

   
NIP: 6462944046 
KRS: 0000626441 
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