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Abdul Latif Jameel, Japonya'daki global etkinlikte satış ve pazarlama
ve müşteri hizmetlerinde mükemmellik için iki Toyota ödülüne layık
görüldü
 Abdul Latif Jameel, Toyota Motor Corporation'dan iki ödül aldı
 Art arda sekizinci yıl Abdul Latif Jameel Toyota Motor Corporation tarafından üst
düzey hizmete olan bağlılığı için takdir edildi
Tokyo, Japonya - 29 Nisan 2018
Abdul Latif Jameel Motors, Toyota Motor Corporation tarafından iki prestijli global ödül
kazanarak, art arda sekizinci yıl Toyota'nın Suudi Arabistan yetkili distribütörü olarak elde ettiği
başarılar nedeniyle takdir edildi.
Suudi Arabistan'da Toyota ile 60 yılı aşkın ortaklığı bulunan Abdul Latif Jameel Motors, 'Satış
ve Pazarlamada Mükemmeliyet Ödülü' ve 2010 yılından beri her yıl aldığı 'Altın Ödül' olarak
da bilinen 'Üstün Müşteri Hizmet Mükemmeliyeti Ödülü' aldı.
Abdul Latif Jameel'in Başkan Vekili ve Başkan Yardımcısı Hassan Jameel, ödülü Tokyo,
Japonya'daki Toyota Motor Corporation merkezinde düzenlenen bir etkinlik sırasında aldı.
Ödüller Toyota Motor Corporation'ın Kıdemli Genel Müdürü Nobuhiko Murakami tarafından
verildi.
Ödüller hakkında yorum yapan Hassan Jameel, “Abdul Latif Jameel Motors'un tüm
çalışanları, bu Toyota Motor Corporation ödülleriyle onurlandırılmaktan mutluluk duyuyor.
Bu ödüller, çalışanlarımızın özverisinin ve sınıfında en iyi hizmeti sunma ve misafirlerimizi
öncelik verme konularındaki kararlı bağlılıklarının kanıtıdır.
“Her zaman, en önemli prensibimiz olan misafirlerimiz ve onlara sunduğumuz hizmet en
büyük önceliğimizdir ilkesi doğrultusunda kendimizi geliştirmenin yollarını arıyoruz. Toyota
Motor Corporation'ın bu ödülleri, elde ettiğimiz başarıların takdir edilmesi ve Abdul Latif
Jameel Motors'un ürünlerini geliştirmeye devam etmek için bir motivasyondur.”
Abdul Latif Jameel Motors, Suudi Arabistan'da üstün bir otomotiv deneyimi sunmaya ve
otomotive mülkiyeti ve satış sonrası hizmetlerinde standartları belirlemeye adanmıştır. 2016
yılında Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde dünyanın en büyük Lexus Merkezini açtı ve yakın
geçmişte Suudi Arabistan'a yatırım yapma ve 'önce misafir' taahhüdünün bir parçası olarak
Hufof'da teknoloji harikası yeni bir Toyota ve Lexus tesisinin açılacağını duyurdu.
-EndsAbdul Latif Jameel Hakkında
Abdul Latif Jameel terimi geniş anlamda, otomotiv dağıtımı, oto parçaları üretimi, finansal
hizmetler, yenilenebilir enerji, çevre hizmetleri, arazi ve gayrimenkul geliştirme, lojistik,
perakende elektronik ve medya hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren ayrı ve bağımsız
tüzel kuruluşları ifade eder. Abdul Latif Jameel kendisini en başta Orta Doğu, Kuzey Afrika
ve Türkiye (MENAT) bölgesi içinde yatırım yapmak için tercih edilen bir iş ortağı olarak
görmektedir. Daha fazla bilgi almak için www.alj.com adresini ziyaret ediniz.
Daha fazla bilgi için bize media@alj.ae adresinden e-posta gönderin veya +971 4 448
0906 (+4 GMT - Dubai, BAE) numarasını arayın.

