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TÜRKİYE ve
DÜNYA’DA BİR
İLK!

PASPASMATİK

Türkiye Cumhuriyeti Türk Patent Enstitüsü tarafından 6769 Sayılı Fikri ve Sınai Mülkiyet

Hukuku Kanunu ile Ulusal 3 (üç) farklı otomatik satış makinesi patenti bulunan

“Paspasmatik” ticari markamızın mali kaydı ve sahibi Otomatsan Makine Sanayi Ticaret

Limited Şirketi (Ticaret Sicil No: 92598 Mersis No: 0226067374509913) ‘dir.

% 100 Yerli sermayeli bir Türk firması olarak, Üretim tesisimizin, Lojistik merkezimizin,

Genel müdürlük binamızın yer aldığı Bursa ilinden Türkiye’nin her yerine ülkemizin geleceğine

katkıda bulunmak için elektronik - mekanik ve yazılım konuları ile birleştirerek en yüksek

kalitede, en uygun fiyata ürünleri üreterek yetkili bayilerimizin aracılığıyla halka arz ederiz.

Araba / Taşıt Sürücülerinin hayatlarını daha pratik hale getiren ürünleri, tüketici ile buluşturan

otomatik satış makineleri üretimi yapılmakta ayrıca araç içi paspas ürününün (selüloz) ham

madde üretimini sağlayan yurt dışı firmalar ile protokol yapılarak tedarik sağlanmaktadır.

Paspasmatik, gelecek hedeflere ulaşmak için “kârlılık” öneminin farkındadır. Bu nedenle

gelecek hedeflere bayileri ile birlikte ulaşmak için, geliştirmeyi ve gözlemlemeyi prensip

edinmiştir. Buna istinaden, Paspasmatik hedefinde “Minimum Gider, Maksimum Gelir”

anlayışını daha da geliştirmek vardır. Bayilerimiz ile kurduğumuz ilişkilerde “Paspasmatik

Esas Değerleri” çıtayı her zaman yüksekte tutarız.

Otomat Sektörünün
En Beğenilen
Şirketi

İSO 9001:2015
#1 CE,TSE Belgeli

2017 yılında

Sürdürülen Başarı &
ÜstünBaşarıÖdülü
TTKD



Demografik analizleri tamamlanarak piyasaya sürülen Paspasmatik™ yurt içi

piyasasında 15 bin ve üzeri akaryakıt istasyonu bulunması, araç sayısı 22 milyon âdeti

aştığı ve her geçen gün sayıların arttığı kaçınılmazdır.

 Benzinlikler
 Akaryakıt Dağıtım Lokasyonları
 Self-Servis Yıkama Alanları
 Oto Yıkama Noktaları
 Alış-Veriş Merkezleri
 Üniverstiler
 Tesisler
 Galeri Topluluk Merkezleri
 Fabrikalar / Üretim Tesisleri
 Kamu Alanları
 Toplu Otopark Alanları

Eğitim süreçlerimiz;

Paspasmatik ailesinin her bayisinin yetkinliklerini arttırmak, geliştirmek, küresel marka

olma hedefimizin gerçekleşmesinde en etkileyici gücümüz olacaktır.

Amacımız, ailemize yeni katılan iş ortaklarımızın uyum süreçlerini hızlandırmaktır.

Yetkinlik gelişimlerinde iş planlarına uyumlu eğitim faaliyetlerini organize etmektedir.

Farklı il ya da bölgede yetkili olacak bayi adaylarımızı bünyemize katmak ve yetenek

havuzumuzda bulunan mevcut çalışmalarımızın kişisel gelişim süreçlerinde destek

sağlamaktır.

“Yaptığımız işi en iyi şekilde yapmak ve

koşullar ne olursa olsun bunu

daimi kılmak başlıca stratejimiz.”



PASPASMATİK BAYİSİ / DİSTRİBÜTÖR İÇİN EĞİTİMLERİMİZ

Programın Amacı:

İş geliştirme ve Bayilik / Distribütörlük hakkında bilgilendirme.

Programın İçeriği:

İş sahası hakkında bilgi ve iş ile ilgili tecrübelendirme eğitimi.

Hedef Kitlemiz:

Yurtiçi Bayiler / Yurtdışı Distribütörler

Oryantasyon ve Teknik Eğitimlerden Öne Çıkanlar:

 Otomatik Satış Makineleri Kurulumu

 Teknik Destek Eğitimi

 Montaj ve De Montaj

 Çalışma Şekilleri Hakkında Bilgilendirme

Paspasmatik bayisi
veya Distribütörü
eğitimleri detaylı
bilgiye
www.paspasmatik.c
om.tr/akademi/bayi-
ve-distributor-
egitimlerimiz/
adresinden
ulaşabilirsiniz.

7 Gün 24 Saat Hizmet Veren Paspasmatik 

Satış Otomatları, Dış etkenlere karşı, Çevresel 

Faktörlere karşı (Toz, Nem, Yağmur,

Kar,Rüzgar, Çamur vb.) Dayanıklıdır.

http://www.paspasmatik.com.tr/akademi/bayi-ve-distributor-egitimlerimiz/
http://www.paspasmatik.com.tr/akademi/bayi-ve-distributor-egitimlerimiz/
http://www.paspasmatik.com.tr/akademi/bayi-ve-distributor-egitimlerimiz/
http://www.paspasmatik.com.tr/akademi/bayi-ve-distributor-egitimlerimiz/


ADIM ADIMBAYİLİK

(4) DÖRDÜNCÜ ADIM
TİCARİ ORYANTASYON EĞİTİMİ

Öncelikle genel müdürümüzle yüzyüze

görüşme yapılır. Mutabık kalınarak

karşılıklı olarak bayilik sözleşmesi

imzalanır. Bayilik başlangıcında alınacak

otomatik satış makinesi ve araç içi

paspas ürünlerinin ödemesi banka

yoluyla ödenir. Analiz ve Pazarlama

uzmanlarımız tarafından tek yetkili

Paspasmatik bayisinin şehrinde yada

bölgesindeki çalışma yöntemlerinin

belirlenmesi, Teknik ve ticari sırları,

Oryantasyon eğitimi, Paspasmastik

Asistan mobiluygulamanın kullanım

eğitimi, kurumsal kimlik çalışması

yapılarak Ticari Operasyon Eğitimi

sonlandırılır.*

(1)BİRİNCİ ADIM
BAŞVURU

Bayi adayı paspasmatik.com.tr web

sayfamızda yer “Bayilik Başvuru Formu”

‘nda istenilen bilgileri eksiksiz olarak

doldurup bayilik başvurusunda bulunur.

Talep ettiği şehir veya bölge bayiliğinin

şartları, kapsamlı koşullarının yer aldığı

“Paspasmatik Bayiliği Bilgilendirme

Dokümanı” bayi adayına E-Posta yoluyla

iletilir.

(2) İKİNCİ ADIM
ÖN DEĞERLENDİRME

Paspasmatik Bayilik koşullarını

sağlayan bayi adayı

basvuru@paspasmatik.com.tr E-Posta

adresimize Bayilik talebinin ön

değerlendirilmesinin yapılabilmesi için

Nufus Cüzdan Fotokopisini veya Vergi

Mükellefiyet Belgesi gönderir.

Bayilik talebinin ön değerlendirme

sonucu Genel Müdürlük tarafından

olumlu görülen bayi adayına “Bayilik Ön

Onay Formu” Genel müdür imzalı olarak

E-Posta yoluyla gönderilir. Bayilik ön

onay formu sonrası 24-48 aralığında

Bayi adayı adına talep ettiği şehir veya

bölge opsiyon altına alınır.

Opsiyon süresi içerisinde 3.750₺ Bayilik

giriş bedelini resmi banka hesabımıza

yatırarak talep ettiği Paspasmatik

bayiliğini resmi olarak adına kapatır.

(3) ÜÇÜNCÜ ADIM
BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

Bayi adayı ile mutabık kalınarak

oluşturulan Bayilik Sözleşme randevusu

tarihinde Nilüfer Ticaret Merkezi 620.

Sokak No:3 Nilüfer-BURSA adresindeki

Genel Müdürlük binasına bayilik

sözleşmesi safhasında gerekli olan

evraklar ile birlikte davet edilir.

(5) SON ADIM
BAYİLİK BAŞLANGICI

Paspasmatik bayilik sertifikası

verilerek Genel Müdürlük bantına

düşen taleplerde tek yetkili

Paspasmatik bayisine iletilerek

kendisine ait şehir veya bölgede

Paspasmatik bayiliği başlatılır.

* Ortama 5-7 saat aralığında sürmektedir.

Bayilerimizi,bizimde
tabiolduğumuz
uluslararası
standartlarauyumve
teşvik ediyor, bunu da
yaptığımızbayi
değerlendirmelerive
ziyaretleri ile takip
ediyoruz.

http://www.paspasmatik.com.tr
mailto:basvuru@paspasmatik.com.tr


PASPASMATİK

BAYİLİK ŞARTLARI

Türkiye genelinde verilecek Paspasmatik bayilikleri ile ilgili bayi adaylarında aranan
şartlarımız;

 Paspasmatik Bayi adayının adına kimlik sureti veya adına vergi levhası / şirket ortağı
ise ortaklığı gösterir belge* istenmektedir.

* Vergi Mükellefi olmayan bayi adayı, karşılıklı bayilik sözleşmesi imzalanması

sonrası 15 gün içinde vergi kaydı oluşturacaktır.)

 Paspasmatik Bayi adayının ticari ve şahsi hayatında yüz kızartıcı herhangi bir şuç’tan

hüküm giymemiş olması gerekmektedir.

 Talep edilen Paspasmatik şehir veya bölge bayiliği ile ilgili firmamızın belirlediği

bayilik başlangıcında alınacak asgari düzeyde belirlenen otomatik satış makinesi ve

araç içi paspas ürünlerin alınmasıdır.

 Paspasmatik yönetimi tarafından, bayilik talebi olumlu görülmesi gerekmektedir.



PASPASMATİK BAYİSİN
TİCARİ ÇALIŞMA
YÖNTEMLERİ
PASPASMATİK BAYİSİ KENDİNE AİT BAYİLİK TAHSİS ALANI İÇERİSİNDE

NASIL ÇALIŞIR?

Paspasmatik bayileri yurt içi pazarında; Paspasmatik otomatik satış makinelerinin

konuşlandıracağı akaryakıt istasyonlarına, self-servis araç yıkama noktalarına, oto

yıkama alanlarına ve benzeri yerler ile ticari çalışma yöntemlerinin bir kısmı aşağıdaki

gibidir;

REKLAM ALANI

İLE ÇALIŞMA
KAR ORTAKLIĞI

İLE ÇALIŞMA

KİRA BEDELİ İLE

ÇALIŞMA

TOPTAN SATIŞ

ORTAKLIĞI İLE

ÇALIŞMA

SPONSORLU ORTAKLIK

İLE ÇALIŞMA

ÜRÜN BAŞI KAR

ORTAKLIĞI İLE

ÇALIŞMA

21

6

45

3

›› Bayilerimizin kendine ait bayilik tahsis alanı sınırları içerisinde en doğru çalışma yöntemine paspasmatik

bünyesinde bulunan Analiz ve Pazarlama Uzmanları ile mutabık kalınarak ortak karar alınmaktadır.



SPONSORLUK USULÜ

ÇALIŞMA

Paspasmatik Otomatik Satış

Makinesi içerisindeki araç içi

paspas ürünü üstüne reklam

baskısı yapılacak şekilde Firma,

Marka, İşletme vb.‘nin ücreti

karşılığında reklamı alınır.

Konuşlanmış olan Paspasmatik

Otomatik Satış Makinesi

üzerinden araç İçi paspas satışı

yapılır.

›› Lisanslı ürün ve Toplumu etkileyen

tasarımlar hariçtir.

KİRA BEDELİ İLE

ÇALIŞMA

Paspasmatik Otomatik Satış

Makinesi. Otomatik Satış

Makinesi benzinliğe, akaryakıt

istasyonuna, satış otomatının

konuşlanacağı lokasyon yer

sahibi ile aylık kira üzerinden

anlaşılır.

İl yada bölge bayisi aylık yer

işgaliye kirasını öder

fakat Paspasmatik Otomatik

Satış Makinesinin bütün geliri

paspasmatik bayisine ait olur.

›› Türkiye Genelinde Bulunan Bayilerimiz

Ortalama Aylık 000₺ – 000₺ Aralığında Yer

İşgaliye Ücreti Verilmektedir.

TOPTAN SATIŞ USULÜ

ÇALIŞMA

Paspasmatik Otomatik Satış

Makinesi Asgari Tavsiye Edilen

Satış Fiyatı üzerinden benzinliğe,

akaryakıt istasyonuna, satış

otomatının konuşlanacağı

lokasyona satılır.

Araç içi paspas ürünü tarafında il

yada bölge bayisi kendi kar

marjını araç içi paspas ürünü

maliyeti tutarının üzerine koyarak

toptan satışını yapar.

›› Türkiye Genelinde Paspasmatik

Otomatik Satış Makinesi Asgari Tavsiye

Edilen Satış Fiyatı ( 000.00 ) altında

satılamaz.

Paspasmatik bayisi
kendine ait bayilik tahsis
alanı içerisinde çok
sayıda alternative ticari
çalışma yöntemleri
bulunmaktadır.

Daha detaylı bilgi için
paspasmatik.com.tr web
sayfamızı ziyaret
edebilirsiniz

REKLAM ALANI

Paspasmatik Otomatik Satış

Makinesi konuşlandırılacağı

benzinlik, akaryakıt istasyonu,

lokasyon alanı seçilir, kurulumu

yapılır, yer sahibi işletmenin adı

veya logosu araç içi paspas ürünü

üstüne reklam baskısı yapılacak

şekilde otomatik satış

makinesinin konuşlanacağı yerin

reklamı alınır.

Otomatik satış makinesinin

bütün geliri paspasmatik bayisine

ait olur, araç içi paspas ürün

tedariğini aylık olarak il/bölge

paspasmatik bayisi yapar.

›› Reklam Alanı Kullanarak Çalışan

Paspasmatik Bayisi Klişe Masrafı, Tasarım

Ücreti Vb. İlave bir ödeme Genel

Müdürlüğe Yapmamaktadır.

KAR ORTAKLIĞI

Paspasmatik Otomatik Satış

Makinesi konuşlandırılacağı yer

seçilir, kurulumu yapılır,

paspasmatik satış otomatı il yada

bölge bayisine ait olmak

suretiyle, yer sahibine araç içi

paspas ürünü çifti başına kar

marjı paylaşımı yapılır.

İl ya da bölge paspasmatik bayisi

araç içi paspas ürünü tedariğini

sağlar.

›› Türkiye Genelinde Bulunan Bayilerimiz

Ürün Çifti Başına Ortalama 0,10Krş –

0,25Krş Aralığında Yer Sahibine Kar Marjı

Verilmektedir.



Bu Doküman ile ilgili geri bildirimleriniz için:

Paspasmatik Kurumsal İletişim

444 3 869

Niltim 620 Sok. No:3 Nilüfer-BURSA

iletisim@paspasmatik.com.tr

YASAL UYARI

Bayilik bilgilendirme dokümanı Otomatsan Makine San.Tic.Ltd.Şti. (PASPASMATİK) tarafından hazırlanmıştır.Bu dokümanda yer alan ve eksiksiz olma

vasfını taşımayan tümbilgiler ve görüşler temin edilmiş ve bu dokümanın amacı için bağımsız olarak doğrulanmamıştır. Bu doküman sadece bilgilendirme

amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir amaç vb. kararı için temel oluşturma amacı taşımaz. Bu dokümanda yer alan bilgiler herhangi hisselerinin satımına

ait herhangi bir teklifi veya teklifin bir parçasını veya bu tür bir satış sürecine davet t eşkil etmez ve bu yayımlanması ile bu tür bir yasal ilişki

kurulmuş sayılmaz. Hazırlanma zamanı itibariyle yer alan tüm bilgiler ve ilişkili belgelerin doğruolduğuna inanılmakta olup bilgiler iyi niyetli

açıklanmış ve güvenilir kaynaklara dayanmaktadır. Ancak Paspasmatik bu bilgilere ilişkin olarak herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

Buna uygun olarak Paspasmatik ‘in hiç bir şirketi veya onların yönetim kurulu üyeleri , danışmanları ,veya çalışanları bu rapor kapsamında iletilen

herhangi bir bilgi yada iletişimden veya bu dokümanda yer alan bilgilere dayananveya yer almayanbir bilgi neticesinde birk işinin doğrudan

veya dolaylı olarak uğrayacağı kayıp ve zarardan sorumludeğildir.

Bu yayının basımında FSC sertifikalı

kağıt kullanılmıştır. Forest Stewardship

Council logosu, bu kağıdın elde edildiği

ormanın, sürdürülebilir bir biçimde

yönetildiğinin ve bunun bağımsız bir

kurul tarafından denetlenip

onaylandığının işaretidir.
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