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NTN-SNR, PAZARLAMA BİRİMİNİ YENİDEN YAPILANDIRIYOR 
 
 
Diğer tüm firmalar gibi son derece zorlu bir yıl geçiren NTN-SNR ekipleri, ürün yelpazesini genişleten yeni 
referanslar piyasaya sürerek pozitif bir ivme ortaya çıkardı. Sadece bununla yetinmeyen dünya lideri 
firma, pazarlama departmanını ürün gruplarını geliştirmeye devam edecek ve böylece önümüzdeki yıl için 
belirlenen hedeflere ulaşacak şekilde yeniden yapılandırıyor. 
  

 
ÜRÜN GAMI 2021 YILINDA DA GENİŞLEMEYE 
DEVAM EDECEK 
 

Geçtiğimiz Mart ayından bu yana küresel ekonomiyi 
etkileyen pandemiye rağmen, NTN-SNR’nin tüm 
ekipleri pazarda ürün yelpazesi genişletmelerinin 
başlatılması için çalıştı. Özellikle de Teker, 
Süspansiyon, Aks Kitleri ve Motor Zamanlama Kitleri 
ürün gruplarına yeni referanslar eklendi. Japonya 
merkezli firma, aynı zamanda gelişimini şu anda 
mükemmel bir büyüme gösteren Aks ve Ağır Vasıta 
serilerine yönlendirdi ve böylelikle NTN-SNR'nin 
otomotiv yenileme pazarındaki liderlik konumunu 
korumasını sağladı. 
 
Ağır Vasıta ve Aks Gruplarından (CVJ ürünleri) 
Sorumlu Ürün Müdürü olan Romain Petellaz  “Hem 
şehir içi hem de her türlü arazide sürüşe yönelik 
karma kullanımlı SUV'ların sayısındaki artış 
nedeniyle, akslar, özellikle yol koşullarının optimalin 
altında olduğu bazı ülkelerde, daha da fazla talep 
görüyor. Bu nedenle NTN-SNR, daha güçlü 
bileşenler tasarlamak için Avrupa ve Japonya'da 
faaliyet gösteren bir üretici olarak sahip olduğu 
uzmanlığı kullandı. Üretim kapasitemiz ve 
yetkinliğimiz, ağır vasıtalara özel belirli parçalar 
konusunda gerçek bir otorite olmamızı sağladı. Bu 
nedenle, Avrupa'daki büyük ağır vasıta filosu da göz 
önüne alındığında, bu yıl en sık talep edilen 
referansların piyasaya sürülmesinden başlayarak 
Ağır Vasıta ürün yelpazemizi genişletmek için 
profesyonellerle yakın işbirliği içinde çalıştık.” 
şeklinde açıklama yaptı. 
 

Bu ivmeden yararlanmak ve pazarın ihtiyaçlarını 
karşılamak isteyen NTN-SNR, önümüzdeki yıl da 
tüm ürün gruplarını geliştirmeye devam etmeyi 
planlıyor. Özellikle Aks Grubu ve Motor Zamanlama 

ürün gamlarına yapılacak eklemelere büyük önem 
veriliyor. Sonrasında ise, su pompalı zamanlama 
kitleri ve %50'nin üzerinde iddialı  bir büyüme 
hedefine sahip olan aksesuar kitlerine sıra gelecek. 
NTN-SNR’nin 2021'de yeni referans sayısını ikiye 
katlamayı planladığı Teker ve Süspansiyon ürün 
gruplarına yönelik çalışmalar da devam edecek. 
Firma, başarı şansını en üst düzeye çıkarmak için 
pazarlama departmanını ekipleri güçlendirecek 
şekilde yeniden  yapılandırıyor.  

 

NICOLAS DELAIN NTN-SNR BÜNYESİNE 
KATILDI 

12 Ekim'de yeni görevine başlayan Nicolas Delain, 
kariyerine ZF'de başladı ve burada ürün müdürü 
olarak teknolojiye ve otomotiv 
endüstrisine yönelik gerçek 
bir tutku geliştirdi. Otomotiv 
yenileme pazarındaki bu ilk 
deneyimin ardından, Valeo 
ve Hella gibi çeşitli otomotiv 
tedarikçilerinde on yıldan 
uzun süre boyunca yaptığı 
çalışmalar sayesinde 
pazarlama ortamını yakından 
tanıma fırsatı buldu. Uygun 
yönetim ve ürün yelpazesi 
geliştirme stratejileri oluşturmak için saha hizmet 
ekipleriyle yakın işbirliği halinde olma gerekliliğinin 
kesin olarak farkında olan Delain’in kariyer hedefi, 
onu Grup Ürün Pazarlama Müdürü olarak NTN-SNR 
ekibine katılmaya yönlendirdi. 

Oluşturulması NTN-SNR’nin mevcut iş ortamına 
rağmen ekiplerini güçlendirme kararlılığını gösteren 
bu yeni pozisyonda Nicolas Delain, farklı ürün 
gruplarının ürün yöneticilerini denetleyecek ve 



doğrudan EMEA Pazarlama Müdürü Amélie Paviet'e 
rapor verecek. Amacı, NTN-SNR'nin pazar odağını 
korumasına yardımcı olmak için, müşteri ihtiyaçları 
ile uyumlu ürün geliştirme programlarının 
operasyonel yönetimi yoluyla grubun stratejik 
vizyonunu uygulamak olacak. 

Grup Ürün Pazarlama Müdürü Nicolas Delain, 

konuyla ilgili olarak "NTN-SNR gibi bir gruba 

katıldığım için çok heyecanlıyım. Otomotiv dünyası 
sürekli bir değişim halindeyken, adaptasyon ve 
yenileme, bir şirketin rakiplerinin önüne geçebilmesi 
için şarttır. Bu yeni sorumlulukları üstlenirken, 
deneyimlerimi geliştirebileceğime ve grubun 
otomotiv yenileme pazarındaki gelişimine katkıda 

bulunabileceğime inanıyorum ”diyor. 
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