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BorgWarner’in Satış Sonrasından Sorumlu Başkanı  

Neil Fryer Oldu 
 
Pazar lideri ürün ve hizmet çözümlerini küresel satış sonrası alanına da sunan 
23 ülkedeki 96 noktada üretim lokasyonları ile teknik tesisleri bulunan ve 
dünya genelinde yaklaşık 50 bin kişiye istihdam sağlayan BorgWarner’da yeni 
bir atama gerçekleştirildi. Bu kapsamda BorgWarner’in Satış Sonrasından 
Sorumlu Başkanı Neil Fryer oldu. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Neil 
Fryer, “Misyonumuz değişmedi. Satış sonrası müşterilerimizin otomotiv 
endüstrisinde yaşanan büyük değişiklikleri yönetmesine yardımcı olurken 
araçların kullanıldıkları süre boyunca daha temiz ve daha iyi bir şekilde daha 
ileriye gidebilmesi için çalışıyoruz. Tüm çalışmalarımızı da daha temiz ve 
enerji açısından daha verimli bir dünya için fırsatları benimseyerek 
yapıyoruz.” dedi. 
 
Temiz ve verimli araç teknolojilerinde dünya lideri BorgWarner, geleceğe yönelik 
çalışmalarını hızla sürdürürken şirket içerisinde de yeni bir yapılanmaya gitti. Alex 
Ashmore’un yerine atanan Neil Fryer, BorgWarner Satış Sonrasının Başkanı oldu. 
Neil Fryer 2 bin 200’ü aşkın çalışanı ile 150’nin üzerinde ülkede hem orijinal 
ekipman hem de bağımsız satış sonrası kanallarına hizmet veren, alanında lider 
Delphi Technologies, Hartridge ve Delco Remy markalarıyla satış sonrası işini 
küresel olarak yönetme sorumluluğunu üstlenecek. 
 
“Enerji açısından verimli bir dünya için çalışıyoruz” 
 
Göreve gelişinin ardından açıklamalarda bulunan Neil Fryer, “Böylesine heyecan 
verici bir değişim ve büyüme döneminde BorgWarner Satış Sonrası’nı devralmaktan 
mutluluk duyuyorum. Misyonumuz değişmedi. Satış sonrası müşterilerimizin 
otomotiv endüstrisinde yaşanan büyük değişiklikleri yönetmesine yardımcı olurken 
araçların kullanıldıkları süre boyunca daha temiz ve daha iyi bir şekilde daha ileriye 
gidebilmesi için çalışıyoruz. Tüm çalışmalarımızı da daha temiz ve enerji açısından 
daha verimli bir dünya için fırsatları benimseyerek yapıyoruz” şeklinde konuştu.  
 
Deneyimli ve lider karakterli bir isim! 
 
Zengin ürün yelpazesi ile son yıllarda elde ettiği başarıyı bir adım ileriye taşımayı 
hedefleyen firmanın satış sonrası iş biriminin yeni başkanı konumuna gelen Fryer, 
lider üreticilerde genel merkez düzeyinde üstlendiği sorumluluklar ve saha rolleri ile 
edindiği kapsamlı bilgi birikimiyle, saygın bir fikir lideri, kıdemli ve tecrübeli bir üst 
düzey yönetici ve küresel otomotiv satış sonrası pazarında deneyimli bir isim olarak 
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dikkat çekiyor. BorgWarner’a 2020’de şirketin Delphi Technologies’i satın alması 
sürecinde katılan tecrübeli isim, burada son olarak Delphi Technologies Satış 
Sonrası iş biriminde Ürün, Pazarlama ve Stratejik Planlama Başkan Yardımcısı 
olarak görev yapmaktaydı. Fryer, Londra Üniversitesi’nde İşletme lisansı ve 
Warwick Üniversitesi’nde aynı dalda yüksek lisans derecelerine sahip.  
 
 
 
BorgWarner hakkında 
 
BorgWarner Inc. (NYSE: BWA), içten yanmalı, hibrit ve elektrikli araçlar için temiz ve verimli 
teknoloji çözümlerinde küresel bir ürün lideridir. Orijinal ekipman deneyiminden yararlanan 
BorgWarner, küresel satış sonrası pazarına da pazar lideri ürün ve hizmet çözümleri sunmaktadır. 
24 ülkede 99 noktada üretim ve teknik tesislere sahip olan şirket, dünya çapında yaklaşık 48.000 
kişiye istihdam sağlamaktadır. Daha ayrıntılı bilgi için www.borgwarner.com web sitesini ziyaret 
edebilirsiniz. Delphi Technologies, bir BorgWarner Inc. markasıdır. 
 
Delphi Technologies Satış Sonrası Hakkında  
 
Delphi Technologies Satış Sonrası, 150'den fazla ülkede varlığını sürdürmekte ve 2400'den fazla 
servis noktası içeren global ağıyla orijinal ürün kalitesi uzmanlığında yazılım çözümleri 
sunmaktadır. Benzinli yakıt sistemleri, dizel yakıt sistemleri, bakım çözümleri, motor yönetimi ve 
araç elektroniği, arıza teşhis ve test ekipmanı, eğitim ve teknik bilgilerle desteklenen kapsamlı bir 
portföye sahip olan Delphi Technologies, bu sayede servislerin ilk seferde araçları en iyi şekilde 
tamir etmesini sağlamaktadır. Şirket, binek ve ticari araçların yanı sıra dünya çapında tarım, 
denizcilik ve endüstriyel araç pazarlarına da hizmet vermektedir. Daha fazla bilgi için 
www.delphiaftermarket.com adresini ziyaret edebilirsiniz. 
 
 
 
 

https://www.borgwarner.com/en/home
http://www.borgwarner.com/
http://www.delphiaftermarket.com/

