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TÜRK MARKALARI
yurtdışında büyüyor
Franchise sistemiyle ABD’den Çin’e, Rusya’dan Endonezya’ya kadar dünyanın pek çok
noktasına yayılan Türk markaları, büyümelerini sürdürülebilir kılma yolunda emin adımlarla
ilerliyor. Yıl sonuna kadar 64 Türk markası 153 yeni mağaza açma hedefiyle çalışıyor

İzmir’de yeme içmenin
yeni adresi Port Bornova
Türkiye’nin yükselen yıldızı
İzmir’in gelişen ve genç nüfusa
sahip dinamik ilçesi Bornova’da
kente değer katması beklenen çok
özel bir proje hayat buldu. Yeme
içme markalarının işletmeci olacağı
16 bağımsız işyeri ve farklı mekanı
barındıran Port Bornova, İzmir’de
yatırım yapmak isteyen girişimcileri
ünlü markalarla buluşturacak.
Çevre yolunun yanı başında
ve Forum Bornova AVM’nin tam
karşısında olması nedeniyle büyük
bir ulaşım kolaylığı sağlayan
Port Bornova, İzmir’in lezzete
açılan kapısı olmaya da şimdiden
aday. Port Bornova’nın yapımını
inşaat sektörünün tecrübeli
isimleri Latif Aydemir ve
Eren Altay gerçekleştiriyor.

İnsanların sadece yiyip
içebilecekleri değil, aynı zamanda
gezip eğlenebilecekleri bir alan
tasarladıklarını, bu yüzden de
metrekareleri geniş tuttuklarını
belirten Latif Aydemir İnşaat
Yönetim Kurulu Başkanı Latif
Aydemir, “Sadece kiralama usulü
ile pazarlaması yapılan Port
Bornova’da sürpriz markalar
yerlerini ayırttı. İzmir gibi bir
kentte karlı bir yatırım yapmak
isteyen yatırımcıları bekliyoruz.
Seçici davranıyoruz. İzmir’in nüfusu
4.5 milyon. Burada her kesime
hitap edecek mekanlar olacak.
Farklı lezzetleri biraraya
getiriyoruz. Anahtar teslimi ile
beraber projenin maliyeti
40 milyon lirayı bulacak” dedi.

Günümüzde hızla gelişen
franchising sektörü, yeni yatırımları
ve iş birliklerini de beraberinde
getiriyor. ABD’den Çin’e, Rusya’dan
Endonezya’ya kadar dünyanın pek çok
noktasına yayılan Türk markaları,
büyümelerini sürdürülebilir kılma
yolunda emin adımlarla ilerliyor.

“Franchise veriyorlar”

Türkiye’de son yıllarda en hızlı
büyümenin franchising alanında
gerçekleştiğini söyleyen Medyafors
Fuarcılık A.Ş Yönetim Kurulu
Başkanı Özhan Erem, pek çok
markanın kendi mağazalarını
açmaktan ziyade franchise vererek
büyümeyi tercih ettiğini söyledi.
bir strateji izlediğini aktaran
Öte yandan son dönemde Türk
Erem, “Türkiye’de 2000’li
markalarının yurtdışında da
yıllarda başlayan markalaşma
büyüme atağında olduğunu belirten Özhan
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Erem
ve mağazalaşma atağı
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Erem, “Türk markaları yurtdışında
yurtdışına sıçradı. ABD’den
da daha çok franchise vererek yol
Çin’e kadar dünyanın pek çok ülkesinde
alıyor” diye konuştu. Son birkaç yıldır
artık Türk markalarını kendi
ülke dışında atağa kalkan şirketlerin her
mağazalarıyla görmek mümkün.
birinin ülkeye ve koşullara göre farklı
Franchise ile markalı ihracatla birlikte

b-fit girişimci
kadınlarla büyüyor
Kadın girişimciliğini desteklemek ve
kadınlara istihdam yaratmak yoluyla
kadının ekonomik hayattaki gücünü
artırmayı hedefleyen b-fit, döviz yerine
Türk Lirası değeriyle franchise veriyor.
Yalnızca kadınlara, 30 dakikalık istasyon
çalışmaları yaptırarak fit kalmasını
sağlayan b-fit sistemi, 13 yıldır
Türkiye’nin her yanında kadın girişimci
sayısını artırıyor. Her kadın girişimci
adayı kendi bölgesinde doğru lokasyonu
tercih ederek bir b-fit merkezi açabiliyor.
Franchise almak isteyen girişimci kadın
adayları için uygun fiyatlar da sunuyor.
Girişimcilerin dövizdeki artıştan
etkilenmemesi için b-fit, franchise
satışlarını Türk Lirası’na sabitledi.
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Çanakkale’deki tesislerinde modüler iç kapı
ve kapı yan sanayi malzemeleri üretim ve toptan
satışını yapan Dayco Door, Türkiye genelinde
bayilik atağına kalktı. Kurulduğu günden itibaren
tecrübesini kalite, teknoloji, yenilik ve estetik ile
birleştirerek kendine özgü özel ölçü ve renkte
kapılar üreten Dayco Door, kolay çizilmeyen,
aşınmaya ve neme dayanıklı, leke tutmayan,
ısı ve ses yalıtımlı ürünleriyle dikkat çekiyor.
Müşterileri ve iş ortakları ile birlikte yakaladığı
başarısını dünya pazarlarına da yansıtmak üzere
yola çıkan firma, bayilik ağıyla birlikte hizmeti
en uygun koşullarda sunmaya odaklandı.

FUARDA TANITIYORLAR
Yerli ve yabancı pek çok markayı girişimci
adaylarıyla buluşturan Bayim Olur musun
Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı, 11-14 Ekim’de
CNR Fuar Merkezi’nde 16’ncı kez düzenleniyor.
Medyafors Fuarcılık organizasyonu, UFRAD işbirliği
ve Coldwell Banker Türkiye Ana Sponsorluğunda
düzenlenen fuar, markaların tanınmasına,
ulusal ve uluslararası alanda zincirleşmesine büyük
katkı sağlıyor. Kahveden mobilyaya, ayakkabıdan
hamburgere, kuru temizlemeden gayrimenkule
kadar pek çok alanda girişimcilere iş fırsatı
sunan fuar, markalara da ürünlerini, hizmetlerini,
projelerini sergileme fırsatı sunuyor.
yurtdışında sadece ürün değil konsept
ve milli kültür de sunuluyor. Her yeni
mağaza açılışında kullanılan mobilyadan
poşete, askıdan mankene yan sanayi
ürünlerin ve milli kültür de ihraç
ediliyor. Hazır giyim, yeme-içme,
mobilya, mücevherat gibi farklı
sektörlerden pek çok marka yurtdışında
ciddi bir büyüme sürecine girmiş
durumda” ifadesini kullandı.

