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TTG MİSYONU VE
FAALİYET ALANI
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Türk İhraç Ürünleri ve
Sektörlerinin
Küresel Çapta Tanıtımı
Türkiye Tanıtım Grubu, Türkiye’nin ihracatçı sektörlerinin
dünya çapında markalaşmasına katkı sağlamak vizyonu
ile faaliyet gösteriyor.
TTG’nin misyonu, Türkiye’nin ihracat gücünü tüm
dünyaya anlatmak, Türk ürün ve hizmetlerinin dünya
çapında bilinirliğini ve itibarını artırarak “Made in Türkiye”
algısını yükseltmektir.
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Rakamlarla

2019

Dijital İletişim

Küresel PR Faaliyetleri

Sosyal Medya
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Basın Haberleri

Fuar ve Etkinlikler

Küresel PR Faaliyetleri
10 Ülke
ABD I Almanya I Çin I Fransa I Hindistan
İngiltere I İtalya I Japonya I Rusya I Meksika

1.551 Haber

Forbes Haberi
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Sektörel Proje
Destekleri

Sosyal Medya Fenomenleriyle İş Birliği Projeleri
3 Ülke

ABD I Çin I Türkiye

23 Farklı Sosyal Medya Fenomeni
140 Milyon + Kişiye Erişim

Dijital İletişim Çalışmaları
120 Ekonomi ve Haber Sitesi
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17 Sektör İçeriği
680 Milyon + Erişim

Sosyal Medya
4 Sosyal Medya Hesabı
1 Yılda Toplam 372 İçerik Üretimi
Ayda 7 Milyon + Erişim
Ayda 720 Bin + Etkileşim
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Fuarlar ve Etkinlikler
58 Ülke
282 Milli Katılım Fuarı
58 Türkiye Standı
7 “Turkish Tastes”
Stant Koordinasyonu
20.000 + Promosyon Dağıtımı

Sektörel Çalışmalar & Projeler
30 Sektör Logosu
31 Broşür (İngilizce, Çince, Rusça ve İspanyolca Toplam)
24 Video (İngilizce, Rusça ve Çince Toplam)
31 Sektör Projesi (51 Onaylı Proje İçinden)
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HEDEF VE
ÖNCELİKLİ
ÜLKELERDEKİ
İLETİŞİM
ÇALIŞMALARI
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EXPO 2019
PEKİN
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EXPO 2019 Pekin’de
Türkiye Tanıtım Atağı

29 Nisan - 7 Ekim 2019 tarihlerinde
düzenlenen Expo 2019 Pekin’in
“Yeşil Yaşa, Daha İyi Yaşa” olarak
belirlenen temasına Türkiye,
“Geleceği Yeşil ile Kucakla”
mottosuyla katıldı. Türkiye Tanıtım
Grubu (TTG), 10 sektörün 10 farklı
projesi için tanıtım desteği verdi.
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Türk malı imajını güçlendirmek ve
sektörlerimizin Çin’de tanıtımı için küresel
iletişim çalışmaları yürütülen Expo 2019
Pekin’de, Türkiye Tanıtım Grubu (TTG)
koordinasyonunda, İhracatçı Birlikleri tarafından
Türkiye’nin 7 bölgesinin öne çıkan sektörlerinin
tanıtımı farklı zaman aralıklarında 6 ay boyunca
gerçekleştirildi. 29 Nisan’da kapılarını açan
Expo’da sektörlerimiz açılış etkinlikleriyle
ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Stant etkinlikleri kapsamında Türk bulguru,
makarnası ve fındığının tadımı yanında,
Türkiye tanıtımı kapsamında Karadeniz
yöremizi temsilen horon performansı,
Anadolu’yu temsilen ise Arpanatolia
müzik dinletisi yapıldı. Expo süresince
sektörlerimizi anlatan Çince sektör tanıtım
sunumları yapıldı.
Temmuz’da Türk Milli Günü’nün ilan edildiği
Expo’da mücevher sektörünün sergi ve
defilesi, kum sanatı gösterisi, çiçek buketi
dağıtımı, kozmetik sektörü tanıtımı ve çeşitli
gıda sektörlerinin tadım etkinlikleri yapıldı.
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Expo 2019 Pekin

Expo 2019 Pekin

Expo 2019 Pekin

Expo 2019 Pekin
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• Açık Hava Reklamları
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Milli günümüze ithafen Pekin’in şehir merkezindeki trafiği yüksek yerlerinde
yayımlanan dijital pano reklamlarıyla ülkemizin sektörleri ve ürünleri tanıtıldı.

TÜRKİYE TANITIM GRUBU

• Tanıtım Etkinlikleri
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Expo 2019 Pekin

Expo 2019 Pekin

Expo 2019 Pekin

Expo 2019 Pekin

Expo 2019 Pekin
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Basın Yansımaları
• Expo 2019 Pekin Etkinlikleri
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Vogue

China Youth Daily
TÜRKİYE TANITIM GRUBU
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China Daily

Jingji
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Ifeng
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JS News

China Food
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Expo 2019 Pekin Influencer Çalışması

1.9 Milyon takipçili Çinli sosyal medya fenomeni ile iş birliği sonucunda:

53.9

Milyon kişiye
canlı yayın
erişimi

1.7

Milyon
canlı yayın
beğenisi
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INNOPROM
2019
SANAYİ
FUARI
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Innoprom 2019 Sanayi Fuarı
Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) organizasyonuyla Rusya’nın Yekaterinburg şehrinde 8

- 11

Temmuz 2019 tarihleri arasında milli katılım düzenlenen Innoprom Sanayi Fuarı’na, Türkiye
bu sene partner ülke olarak 25 firma, 7 kamu kuruluşu ve 11 İhracatçı Birliği ile
katılım sağladı.
TTG tarafından tanıtım faaliyetleri desteklenen fuarda, özel olarak kurulan Türk lezzetleri
ikram alanı ile fuar standı zenginleştirildi. Sanatçı Refik Anadol tarafından son 1 yıllık
Karadeniz radar verisi kullanılarak özel olarak hazırlanan “Black Sea” dijital sanat eseri
açılış töreni ve fuarda sergilendi.
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Sanayi Fuarı Hedef Ülke Rusya’da Üst Düzey Milli Katılım Fuar Organizasyonu

Fuara özel olarak yapılan PR çalışmaları sonucu Rusya’nın en önemli ticaret ve ekonomi dijital
mecralarında Türkiye

ve makine sektörü hakkında Rusça yapılan haberler
702.249 kez okunarak 16.397.068 kişiye erişti. MAİB Başkanı sözcülüğünde ise Russia
1 Vesti Ural TV kanalı ve erişim gücü yüksek Kommersant, Komsomolskaya Pravda, Argumenty i
Fakty gazetelerinde ropörtajlar yayınlandı. Yekaterinburg şehir merkezinde trafiği yüksek yerlerde

“Türk Sanayisi ile Gücünüzü Artırın” mesajını içeren açık hava reklamlarıyla ticari
ilişkilerimize dikkat çekildi.
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Innoprom 2019 ile
eş zamanlı olarak
fuarın gerçekleştiği
Yekaterinburg’un
merkezi caddelerinde
açık hava reklam
uygulaması yapıldı.
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Innoprom 2019, Açık Hava Mecra Reklamları
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Innoprom 2019 Açılış Gecesi Töreni, Yekaterinburg, Rusya
FAALİYET RAPORU 2019

Basın Yansımaları
• Innoprom 2019 Sanayi Fuarı
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Ural Worker Haber Portalı

KP Haber Portalı
TÜRKİYE TANITIM GRUBU

Kommersant Haber Portalı
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Kommersant Gazetesi

Komsomolskaya Pravda Gazetesi

Argumenty i Fakty Gazetesi

Ural Worker Gazetesi
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ÇİN İTHALAT
FUARI
(CIIE 2019)
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Çin İthalat Fuarı
(CIIE 2019)
Her sene Kasım ayında, National Exhibition & Convention Center’da (Şanghay) gerçekleşen China
International Import Expo (CIIE’19) fuarıyla Çin hükümeti ve Çin iş dünyasının diğer ülkelerle ticari
işbirlikleri gerçekleştirmesi ve ortak kalkınmanın desteklenmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda
gerçekleştirdiğimiz milli katılım organizasyonu çerçevesinde TTG desteğiyle kurulan Türkiye Standı
ve Turkish Tastes gıda standıyla ülkemiz ihracat ana planı doğrultusunda hedef sektörlerimiz ağırlıklı
olmak üzere, sektörlerimizin tanıtımını Çince ve İngilizce olarak gerçekleştirdik.
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Türkler ve Çinliler arasında asırlar önce başlayan ticari
etkileşimden yola çıkarak iki toplumun arasındaki
uyumun “Perfect Harmony” temasıyla vurgulandığı
standımızda, ticaretteki bu etkileşimin doğal olarak
hayatın birçok farklı alanına da etki ettiğinin altı çizildi.
Çeşitli performanslarla iki farklı kültürün müzik,
gastronomi ve el sanatlarındaki ortak noktaları
belirtildi. Oldukça başarılı bir fuar süreci geçiren
Türkiye Milli Katılım firmaları, toplamda 22,5 milyon
USD tutarında bağlantı kurdu.
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CIIE’19 Fuar Alanı Reklamları
TÜRKİYE TANITIM GRUBU
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Basın Yansımaları
• Çin İthalat Fuarı (CIIE 2019)
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CGTN

CCTV 2

China.com.cn
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china.com.cn

Tencent

Jiemian-Official Website

Jiemian-Official Website
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Netease

Tencent

ICS

Tencent
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China.com.cn

Guangming Daily

Global Times

NetEase
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CIIE’19 Dijital İletişim ve Influencer Çalışması
3 farklı Çinli influencer; Shanghai Updates, Fashion Shanghai ve Prince ile yürüttüğümüz çalışmada
her influencer sektörlerimizi tanıtacak şekilde Weibo’da 2’şer post paylaşımı; toplamda 6 post
paylaşımı yaptı. Prince ayrıca Türkiye pavyonu ve Turkish Tastes alanından 1 saatlik canlı yayın yaptı.
Yapılan paylaşımlar ve canlı yayınla toplamda 40.330.000 kişiye erişilerek 3.645.112 etkileşim elde
edildi.

40.33
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3.65

Milyon kişiye
erişim

Milyon kişiyle
etkileşim

Weibo’da

1

6

post

Shanghai Updates

saatlik
canlı yayın

Fashion Shanghai
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Prince
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Çin’in önde gelen 120 haber ve ekonomi sitesinde 17 sektör için içerikler yayınlanarak yaklaşık
680 milyon erişim sağlandı.

Wechat, QQ, Weibo Sina üzerinden
350 Milyon notifikasyon gönderildi.
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TÜRK ÜRÜNLERİ
DENEYİM ALANLARI

Türk Tasarımının
Genetik Kodları

36

Türk Tasarımının Genetik Kodları Sergisi İstanbul Havalimanı’nda Aralık 2019’da açıldı.

TÜRKİYE TANITIM GRUBU

Tasarım ve sanat; her geçen gün artan dinamik ve düşünsel paradigmalarla, güçlü bir devinim
içinde dünyayı ve alışkanlıklarımızı şekillendiriyor. Kültüre, üretime ve ekonomiye bıraktığı iz
giderek derinleşiyor. “Genetic Codes of Turkish Design” seçkisi bu farkındalıkla; tasarımın,
teknolojinin, yaratıcı düşünmenin ve üretmenin kesişiminde lokal fikirlerin evrensel üretimlerini
bir paydada birleştiriyor.

Özgün bir geleceği inşa etme
sürecinin en önemli aktörlerinden
olan tasarımcı ve sanatçıların
algılama, hissetme, yaratıcı fikir
oluşturma ve üretme süreçlerinin
örneklerini içeren “Genetic Codes of
Turkish Design” seçkisi zanaat, moda,
seramik, cam, mobilya, mücevher
tasarımları ile birlikte çağdaş sanat,
dijital sanat, interaktif deneyim
tasarımı, oyun tasarımı, mimarlık
gibi birçok yaratıcı endüstrinin
entegrasyonunu sağlayarak
multidisipliner bir yaklaşım sunuyor.
Sergi, Türkiye’nin tasarım ve sanattaki
gücünü endüstri ile bir araya
getirerek ekonomi ve ihracata kattığı
değeri, sektörler arası dengeyle ön
plana çıkarmayı hedefliyor.

İstanbul Havalimanı
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İstanbul Havalimanı

İstanbul Havalimanı

İstanbul Havalimanı
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Türkiye İhracatçılar
Meclisi nezdinde
faaliyet gösteren
Türkiye Tanıtım
Grubu’nun
koordinasyonu ile
gerçekleşen sergi;
Türk tasarımı ve
sanatını geleneksel
yapısı ile birlikte
aynı zamanda
teknolojiyi odağına
alan dinamik
bir yaklaşımla
ziyaretçilerine
sunuyor.

İstanbul Havalimanı
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İstanbul Havalimanı

İstanbul Havalimanı

İstanbul Havalimanı

İstanbul Havalimanı
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İstanbul Havalimanı

İstanbul Havalimanı
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İstanbul Havalimanı

İstanbul Havalimanı

İstanbul Havalimanı

İstanbul Havalimanı
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KÜRESEL
HALKLA İLİŞKİLER
(PR)
FAALİYETLERİ
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Küresel
PR Faaliyetleri
Hedef 10 ülkede; ABD, Almanya, Çin, Fransa, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Rusya ve
Meksika’da, basın bültenleri, ropörtajlar, makaleler ve basın gezileri aracılığı ile halkla ilişkiler
faaliyetleri yürütülerek sektörlerimizi ve ürünlerimizi tanıtıcı 1.551 haber çalışması yapıldı.
Ülkemizdeki sektörlerin ve ürünlerin küresel çapta tanıtımı için hedeflenen öncelikli ülkelerde yüksek
etki gücüne sahip sosyal medya fenomenleri, alanında tanınmış gazeteci, editör ve diğer basın
mensuplarıyla işbirliği yapılarak 140 milyondan fazla kişiye erişildi. Sene boyunca sektörel tanıtım
projelerimiz ve milli katılım fuarlarımıza halkla ilişkiler desteği verilerek Türk ürünleri ve sektörlerinin
küresel çapta tanıtılması sağlandı.

Özel Gün Adı

TÜRKİYE TANITIM GRUBU
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Türk modacıların New York Moda Haftası çıkarması haberi Times Meydanı’ndaki dijital ekranlara yansıdı.

Basın Yansımaları
10 Ülke

ABD I Almanya I Çin I Fransa I Hindistan I İngiltere I İtalya I Japonya I Rusya I Meksika

1.551 Haber
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Küresel Basın Yansıması
Örnekleri
• Kuru Meyve ve Fındık Sektörü
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Forbes

Food Logistics

China Food Daily
TÜRKİYE TANITIM GRUBU

Ohbiteit
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California AG Network

The Produce News

Ajot News

Perishable News
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Küresel Basın Yansıması
Örnekleri
• Tekstil Sektörü
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Esquire

Vogue

Vogue

i-D
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Markets Insider

Fashion Mannuscript

Ceoworld Magazine
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Forbes

• Otomotiv Sektörü
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Science China

Hb.Qq

Dealers Auto

Auto Ifeng
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China Trade News

• Mücevher Sektörü
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Finanzen

Tass

Ians

Advfn
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• İnovasyon Haftası
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Interesting Engineering

Ians

Wall Street Online
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DİJİTAL
İLETİŞİM &
SOSYAL MEDYA
ÇALIŞMALARI

5
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Yabancı Sosyal Medya
Fenomenleri
İş Birliği Çalışmaları

3 ülkede: Çin, Amerika ve Türkiye’de
23 farklı sosyal medya fenomeniyle,
140 Milyondan fazla kişiye erişim sağlandı.
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Inflow Influencer Çalışması
Inflow Summit Awards 2019 kapsamında 23 Ekim 2019 Çarşamba günü Moda ve Gastronomi
kategorilerinde sektörlerimizin tanıtımı için içerik iş birliği yapıldı. Bu iş birliği sonucunda toplamda
11 influencer 81 farklı sosyal medya paylaşımı yaparak 19.652.200 kişiye erişim sağladı. Yapılan
sosyal medya paylaşımları sonucu elde edilen reklam eşdeğeri ise 462.302 USD ve ROI %611 oldu.

11

Fenomen

51

81

Paylaşım

19.65

Milyon kişiye
erişim
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İnovasyon Haftası Influencer Çalışması
Amerika, Hindistan ve İngiltere’den takipçileri olan teknoloji, bilim ve inovasyon platformu
Interesting Engineering yazarları, İnovasyon Haftası’na davet edildi. Sosyal medya hesaplarından
yapılan paylaşımların yanı sıra web sitesinde İHA teknolojilerinden e-ihracata kadar Türkiye’deki
inovasyon konuları hakkında makaleler yayınlandı.
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Summer Fancy Food Influencer Çalışması
ABD’nin New York şehrinde 23 - 25 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleşen Summer Fancy Food
Show fuarında, TTG desteği ve koordinasyonuyla New York’lu sosyal medya fenomenleriyle iş
birliği yaparak gıda sektörlerimizi #UniqueTurkishTastes temasıyla tanıttık. Fuar süresince organik
zeytinyağı, bulgur, kuru meyve, kabuklu yemiş ve çikolata gibi gıda ürünlerimizi Amerikalı sosyal
medya fenomenleri deneyip, Türk mutfağı ve gıda ürünleri hakkında sosyal medya hesaplarında bilgi
paylaşarak tanıtılmasına katkı sağladılar. Influencerlar Türk gıda ürünlerini kullanarak kendileri yemek
yaptılar ve ürünlerimizi öne çıkartarak sosyal medya takipçileriyle paylaştılar. Proje süresince yapılan
61 farklı sosyal medya paylaşımı ile 37 milyondan fazla erişim elde edildi.
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Sektörel Sosyal Medya İletişimi
Linkedin, Twitter, Instagram, Facebook ve Youtube sosyal

medya kanallarında 2019 yılı

boyunca İngilizce içerik üretimine devam edildi. Sektörel projeler ve önemli fuarlar ile eş zamanlı
yapılan içerik ve medya çalışmaları sayesinde global ölçekte milyonlara ulaşıldı. İhracat başarıları
ve Türk sektörlerinin güçlü özelliklerini öne çıkaran düzenli içerik çalışmalarına devam ediliyor.
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Hedef Ülkelerde Dijital Destekli Sektör İletişimi
ABD, Hindistan, İngiltere, Meksika ve Rusya’daki ihracat ilgililerinin hedef kitle olarak seçildiği
sosyal medya kampanyaları düzenlendi. Bu kampanyalar ile aylık 7

Milyon erişime ulaşıldı.
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SEKTÖREL
KURUMSAL
İLETİŞİM
ÇALIŞMALARI
Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) olarak, sektörler
özelinde iletişim çalışmaları gerçekleştirdik.
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Sektörel Kurumsal Kimlik
Türkiye Ticari Markası Türkiye Discover The Potential şemsiyesi altında konumlanan Türk Sektörleri
için farklı birlik ve sektörleri tek bir çatı altında toplayarak ana marka ve alt markaların birbirinin
gücünden faydalanmasını sağlayan kurumsal kimlik çalışmaları hayata geçirildi.

30

Sektör Logosu
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İngilizce, Çince, Rusça, İspanyolca

31

Broşür

61
Türkiye Facts Broşür (İngilizce - Çince)

Turkish Healthcare Broşür (İngilizce - Çince - İspanyolca)

Turkish Fruits & Vegetables Broşür (İngilizce - Çince)

Turkish Textile Broşür (İngilizce - Çince - Rusça)

Turkish Furniture Broşür (İngilizce - Çince)

Turkish Machinery Broşür (İngilizce - Çince)
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24
Video
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Türkiye Facts Video

CIIE 2019 Türkiye Standı Tanıtım Videosu

Turkish Healthcare Video

Turkish Olive & Olive Oil Video

Turkish Furniture Video

Turkish Stones Video

TÜRKİYE TANITIM GRUBU

FUAR VE
ETKİNLİKLER

7
63

Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) olarak, Şubat 2018’den bu yana
Milli Katılım Fuar Organizasyonları’nda ülkemize ve ihracatçı
sektörlerimize ait kurumsal kimliğin uygulanması hususunda
dünden bugüne önemli bir mesafe kat ettik.
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Fuar ve Etkinlik Çalışmaları
Ocak 2019 - Aralık 2019 tarihleri arasında;

282 Milli Katılım Fuarı’na ilişkin stant tasarımları başta olmak üzere, iletişim materyalleri
tasarımlarının ülke markamıza ve sektörlere uygunluğu kontrol edilerek onaylandı. Ayrıca 58
fuarda gerçekleşen Türkiye Standı organizasyonlarına ait stant tasarımları, fuar alanındaki ve
stant içi etkinlikleri, fuar kapsamındaki reklam çalışmaları ve iletişim materyallerinin tasarımlarının
belirlenmesi, kontrolü ve onaylanması için ihracatçı sektörlerimizle ve fuar organizatörleriyle tam
koordinasyon sağlandı. Bu koordinasyonun eksiksiz sağlanması için TTG olarak birebir

kontrol

ve yönlendirme iletişimi gerçekleştirildi.
Söz konusu fuarlar ve etkinliklerde dağıtılmak üzere fındık ve kuru meyve ambalaj tasarımları
hazırlandı ve Türkiye logolu promosyon malzemeleri üretildi.

64

CIIE 2019 Şanghay

TÜRKİYE TANITIM GRUBU

65

FAALİYET RAPORU 2019

İnteraktif Ekran
İhracata konu olan sektörlerimizi ve ürünlerimizi interaktif bir deneyim kurgusu ile tanıtmak için
tasarlanan interaktif ekran; İngilizce, Çince, Rusça ve İspanyolca olmak üzere 4

farklı dilde

hazırlandı.

5 ana başlık altında toplanan, isottan narenciyeye, beyaz eşyadan elektroniğe varana kadar
15’ten fazla sektör, 55 ürün ve 23 kültür sayfası ile zenginleştirilen ekran, aynı
zamanda daha detaylı bilgi almak isteyen ziyaretçilerin e-posta adreslerini bırakabildikleri bir veri
bankası işlevi de görüyor.
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İnteraktif Ekran
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İnteraktif ekranlarda Türkiye’nin ilgili ürünlere dair üretim avantajından, öne çıkan özelliklerinden
bahseden ve önemli verilere değinen “Why

buy?”, “That’s Why” teması kullanıldı.
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TÜRK
GASTRONOMİSİNİN
DÜNYA PAZARINDA
TANITIMI
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Türk Mutfağı
Dünyanın en zengin mutfaklarından biri olarak kabul edilen Türk mutfağı, Orta Asya’dan gelen lezzet
mirasının, tarih boyunca farklı kültürlerin mutfaklarıyla harmanlanması sonucu zenginliğini koruyarak
günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır. Anadolu’nun bereketli toprakları ve farklı iklimlerinin sonucu
olarak benzersiz bir malzeme çeşitliliğine sahip Türk mutfağı, maharetli aşçıların kuşaklar boyu
aktardığı pişirme yöntemleri, et, sebze ve baharatlardaki ustalık ile bugün tüm dünyanın hayranlığını
kazanmış durumda.

TÜRKİYE TANITIM GRUBU

Türk Gıda Ürünleri Tanıtım Çalışmaları
Tek bir marka altında Türk Gıda Ürünleri’nin algısının yükseltilmesi amacıyla
Turkish Tastes 2018’de oluşturuldu, 2019 çalışmalarında kullanıldı.
6 farklı sektör ve 50’den fazla ürünü kapsayan, 19 farklı birlik altındaki ürünleri temsil eden Turkish
Tastes markasının ve temsil ettiği ürünlerin daha etkili ve daha büyük projelerle tanıtılabilmesi amacı
ile TTG tarafından Türk Gastronomisini Dünya Pazarlarında Tanıtma Komitesi kuruldu. 21 Mart,
1 Ağustos ve 11 Aralık tarihlerinde 3 ayrı toplantı yapan komite çatısı altında ABD, İngiltere, Rusya ve
Çin hedef ülkelerini kapsayacak şekilde bir 2020 projesi hazırlanıyor. Komitenin ilk faaliyeti Haziran
ayında ABD’nin New York şehrinde gerçekleştirilen ve Türkiye’den birçok gıda firmasının katılım
gösterdiği Summer Fancy Food Fuarı ile eş zamanlı olarak TTG tarafından organize edilen influencer
çalışması oldu. 8 ayrı influencer ile sosyal medya tanıtımları yapılan bu çalışmada toplamda 37
milyondan fazla kişiye ulaşıldı. Komite kararı ile temsil edilen sektörlere dair temel bilgileri içeren
uniqueturkishtastes.com sayfası TTG tarafından yayınlandı.
Türk Gastronomisinin Dünya Pazarlarında Tanıtımı kapsamında yürütülen tadım etkinlikleri, 2019
yılının Türk ihracatı için önemli etkinlikleri Expo Pekin, Innoprom (Rusya) ve Çin İthalat (CIIE)
fuarlarına da damga vurdu. Kurulan Turkish Tastes tadım standları ve oluşturulan konsept etrafında
gerçekleştirilen tadım faaliyetleri Türk fuar katılımcılarının görünürlüğüne de büyük katkı sağladı.
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Unique Turkish Tastes
Türk Gıda Sektörleri’ni dünyaya daha iyi tanıtmak için oluşturulan, hububat, yaş meyve ve sebze,
narenciye, zeytinyağı, şekerleme, su ürünleri ve hayvansal mamüller, kuru yemiş ve kuru meyve gibi
birçok gıda sektörü hakkında bilgilerin alınabileceği uniqueturkishtastes.com sayfası TTG tarafından
yayınlandı.
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9

İÇ PAYDAŞ
İLETİŞİMİ

Paydaşlarla Kesintisiz İletişim
Etkinlik ve organizasyonlarla ilgili olarak birlikte çalıştığımız tüm paydaşlarımızla yıl boyunca
toplantılarda bir araya geldik. Ayrıca bültenler ve web sitemiz aracılığıyla da kesintisiz iletişime
devam ettik.
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İletişim Stratejisi ve Planı Oluşturma
TTG 2. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI
4 Ocak, Cuma 2019

72

Yönetim Kurulu’nca hazırlanan yıllık bütçe, faaliyetler ve icra planının Bakan başkanlığında karara
bağlanması, TTG’nin amaçlarının yerine getirilmesine yönelik politika ve stratejilerin Bakanlık’a
sunulması ve TTG yıllık faaliyet raporunu ve söz konusu faaliyetlerin etkilerini inceleyen etki analizi
raporunun Bakanlık’a sunulması amacıyla TTG 2. Danışma Kurulu toplantısı İstanbul’da yapıldı.

İSTİŞARE TOPLANTISI
19 Ekim, Cumartesi 2019

TTG’nin işleyiş ve süreçleri hakkında bilgilendirme yapılarak gelecek dönem çalışmaları için görüşler
alınmak üzere, TTG Danışma Kurulu Üyeleri’nin katılımı ile TTG İstişare Toplantısı İstanbul’da
gerçekleştirildi.
TÜRKİYE TANITIM GRUBU

İHRACATÇI BİRLİKLERİ İLE 2020 SEKTÖREL PROJELERİ
HAZIRLIK TOPLANTISI
25 Aralık, Çarşamba 2019
İhracatçı birliklerin proje ekiplerine, TTG Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Şengüler tarafından 2020
sektörel proje başvuruları için İstanbul Dış Ticaret Kompeksi’nde strateji ve hedef belirleme eğitimi
verildi.

FUARCILIK KOORDİNASYON TOPLANTISI VE TASARIM EĞİTİMİ
27 Aralık, Cuma 2019
Bakanlıkça Milli Katılım Fuar Organizatörü olarak yetkilendirilmiş İhracatçı Birlikler ve fuarcılık
firmaları ile bir araya gelerek İstanbul Dış Ticaret Kompleksi’nde, stand dizayn ekipleri de dahil olmak
üzere, tüm paydaşlara kurumsal kimlik ve stand tasarımları hakkında sunum eşliğinde eğitim verildi.
FAALİYET RAPORU 2019
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TTG Destek Kütüphanesi
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Turkiyetanitimgrubu.org; sektörler özelinde geliştirilen dokümanların ve detaylı kılavuzların
yer aldığı destek kütüphanesi olarak TTG tarafından yayınlandı.
Turkiyetanitimgrubu.org adresinden ;
• İngilizce, Rusça, İspanyolca ve Çince sektörel broşürlere, sunum ve tanıtım videolarına,
• Logolara, örnek fuar stand renderlarına, kurumsal kimlik ve kılavuzlarla ilgili detaylı
bilgilere, sektörel proje başvurularına yönelik destek araçlarına ulaşılabilir.

TÜRKİYE TANITIM GRUBU

E-Bülten Çalışmaları
Türkiye Tanıtım Grubu; fuar, etkinlik ve iletişim faaliyetlerini aylık e-bültenler aracılığı ile ihracatçı
birlikler ve tüm paydaşlarla paylaşıyor.
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2019 YILI
SEKTÖREL
PROJE
DESTEKLERİ
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Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) olarak yıl boyunca,
dünya genelinde sektörlerimizin projeleri kapsamında
gerçekleştirdikleri etkinliklere destek verdik.
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Türkiye Tanıtım Grubu’nda Hedef
Dünya Çapında 360 Derece İletişim
Ocak ayında gerçekleşen TTG Danışma Kurulu’nda onaylanan 2019 bütçesiyle, ihraç ürünleri ve
sektörlerin tanıtımına, 2018’e göre yaklaşık üç kat fazla bütçe ayrıldı.

77

İhracatçı Birliklerimiz tarafından 2018 yılında TTG’ye sunulmuş olan projeler içinden 49

tanesi
onaylandı ve 43 milyon TL’lik kaynak sağlandı. Onaylanan projelerden 22 tanesi
Birliklerimiz tarafından hayata geçirildi. 2019 yılında TTG’ye yapılan 84 sektörel proje başvurusundan

51 tanesi TTG tarafından onaylandı. 31 proje Birlikler tarafından hayata geçirildi. TTG 2019
bütçesiyle sektörel projelere doğrudan destek vermek üzere, 2018 yılının yaklaşık üç katına denk
gelecek şekilde 124

milyon TL bütçe ayrıldı.
FAALİYET RAPORU 2019

Fındık ve Kuru Meyve Sektörlerinden
“Öz”lü Ortaklık
Fındık ve Kuru Meyve sektörleri, alanında dünyadaki en önemli konferanslardan olan International
Nuts Congress 2019 kapsamında dünyaca ünlü, Türk asıllı, ABD’li doktor ve beslenme uzmanı
Mehmet Öz ile iş birliği yaptı.
Konferans konuşmasında fındık ve kuru meyvelerin sağlık bileşenlerinden ayrıntılı olarak bahseden
Mehmet Öz, ürünlerimizin tanıtımı için özel bir röportaj da verdi. Projeyi TTG koordinasyonu ile
ortak yürüten sektörlerimiz, Mehmet Öz röportajı ile sağlanan içeriği farklı iletişim faaliyetlerinde
kullanabilecekler.
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Gıda Sektörü

Miami / A.B.D.
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Summer Fancy Food Show 2019 ile
Eş Zamanlı Tanıtım Projesi
Summer Fancy Food 2019 Fuarı ile eş zamanlı olarak, TTG destekli Sektörel Tanıtım
Projesi kapsamında gerçekleşen Influencer Marketing İşbirlikleri ile fuar süresince 3, fuar sonrası
iletişimin devamı için de Ağustos ayı boyunca 5 ayrı influencer ile çalışılarak toplamda

8 influencer ile bir iletişim kampanyası gerçekleştirildi. Yapılan 61 paylaşımla
37 milyondan fazla erişim elde edildi.
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Gıda Sektörü

New York / A.B.D.
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Yaş Meyve Sebze Sektörü’nün
Gözü Doğu’da

Kirazda elde ettiği başarıyı narenciye ürünlerine de taşımayı hedefleyen Yaş Meyve Sebze Sektörü,
TTG desteği ile özellikle Uzak Doğu ve Rusya pazarlarına ihracatını artırabilmek için geliştirme
çalışmalarına devam ediyor. International Citrus Congress 2020 Mersin organizasyonu için
çalışmalara devam edilirken, TTG destekli projesi ile Rus medyasında yoğun tanıtımlar yaparak Türk
narenciyesini Rus halkına her geçen gün daha fazla sevdiriyor.
TTG desteği ile 2018 yılında da yapılan Rusya İletişim Kampanyası projesi kapsamında Rusya’da
sağlıktan seyahate, yaşam tarzından TV rehberine 5 farklı dergide toplam 10 kez, 3 farklı günlük
gazetede toplam 24 sayfa olacak şekilde 6 kez, 3 farklı TV kanalındaki 6 farklı program içinde toplam
50 kez ve yayın yapılan gazetelerin dijital sayfalarında 9 kez yayın yapılarak toplam 75 frekans yayın
planlandı. Bu sayede Rus halkının narenciyeye ve özelinde Türk Narenciyesi’ne karşı algısını sürekli
olumlu tutmak, Türk Narenciyesi’ni sürekli talep edilen bir lezzet haline getirmek amaçlanıyor.
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Кусочки зимнего
солнца

Вкусные и
качественные
турецкие
цитрусовые!
Али Кавак работает
в этом секторе
уже более 30 лет
и хорошо знает
особенности
российского рынка.
Страница 2

Турецкий лимон –
фаворит в России

По следам Санта-Клауса
Один из самых почитаемых в
мире святых – Святой Николай –
по легенде родился в Малой
Азии. Сейчас – это турецкий
город Демре. Включите этот город
в маршрут своего путешествия по
Анталии. Полюбуйтес красотой
здешней природы, роскошными
садами, где зреют ароматные и
сочные цитрусовые. Страница 4

Достаточно посмотреть на
график экспорта лимонов
в период с января по
ноябрь 2019 года чтобы
понять: от этих сочных
целительных плодов
российские потребители
отказываться не желают.
Страница 3

ТУРЕЦКИЕ ЦИТРУСОВЫЕ
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОММУНИКАЦИОННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Реклама

Текст: Андрей Захарин

Солнце – главный источник жизненной энергии и хорошего настроения. Но зимой солнце не всегда радует нас своим теплом и светом.
Выход есть – ешьте больше цитрусовых, не случайно их называют
заменителями солнца

САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ, САМЫЙ ВОЛШЕБНЫЙ
ПРАЗДНИК У РОССИЯН – НОВЫЙ ГОД!

ка лимона. Апельсины и лимоны в паре
с пряными травами – прекрасный вариант для начинки курицы и любой рыбы,
которые вы собираетесь запекать в духовке. Да и легкий маринад для мяса
и птицы из ароматного турецкого лимона и турецкого же оливкового масла будет весьма кстати.
Турецкие лимоны и апельсины замечательно подойдут для нарядной выпечки кексов, пирогов и тортов, ведь их
нежный аромат и деликатный, свежий
вкус великолепно сочетается с мягким
тестом. Из цитрусовых также получаются нежные цукаты, которые хорошо обмакивать в горячий темный шоколад
или модные хрустящие чипсы.
Особый разговор о напитках. Летом
с лимонами и апельсинами принято
готовить освежающие сангрии и крюшоны, а зимой они – обязательные
участники ароматных глинтвейнов
и пуншей. Кстати, набор для глинтвей-

на – отличный новогодний подарок:
красиво упакуйте бутылку красного
вина, пару палочек корицы и звездочек
бадьяна, пять кубиков коричневого сахара и большой апельсин с воткнутыми
в него бутонами гвоздики. Смесь для
лучшего зимнего напитка готова. Подарить можно и бутылочку сделанного
своими руками любимого всеми ликера
«Лимончелло»: за пару недель до Нового года выжмите в банку с герметичной
крышкой сок трех крупных лимонов
и срезанную с них цедру, залейте
спиртом или водкой, закройте крышку
и поставьте на неделю в темное место.
Затем приготовьте сироп: 200 г сахара
залейте 250 мл воды и кипятите на медленном огне 5 минут. Охладите и смешайте с процеженным через марлю
лимонным настоем. Перелейте в красивую бутылку и храните в холодильнике
до того момента, когда пойдете в гости.
Если, конечно, выдержите.

TÜRKİYE TANITIM GRUBU

Фотографии: Барбарос Тапан

Цитрусовые – одна из важнейших составляющих средиземноморской диеты,
ведь в них содержится целый набор полезных веществ и витаминов, которые
повышают иммунитет, улучшают настроение и работу сердца и сосудов, активно
борются с простудами, помогают похудеть, делают нашу кожу и волосы более
красивыми и здоровыми. Цитрусовые
активно используются в блюдах турецкой кухни: одной из богатейших кулинарных традиций Средиземноморья.
Они отлично сочетаются практически
с любыми продуктами, придают блюдам
освежающую кислинку или пикантную
горчинку, когда используется цедра.
В наших магазинах сейчас особенно
много сочных турецких апельсинов
и лимонов, и накануне Нового года
и длинных каникул грех не воспользоваться этим богатством и не приготовить самые разные интересные блюда.
Например, легкий рождественский суп
с белым вином и апельсинами. Суп
можно разлить по нарядным чашкам,
и он станет прекрасной прелюдией
к праздничному обеду. Если нафаршировать разрезанное пополам авокадо
кусочками апельсинов и других цитрусовых, получится необыкновенно гармоничная закуска со сливочным вкусом
авокадо и сладко-кислой ноткой цитрусовых. Апельсины вообще прекрасная
компания для самых разных салатов
с красной соленой рыбой, креветками
и миксом салатных листьев, например.
А еще из них получается одна из самых
лучших заправок для свежих салатов:
смешайте апельсиновый сок с медом,
оливковым маслом и бальзамическим
уксусом, добавьте немного соли и розового перца и полейте листья – удовольствие гарантировано! В Турции к рыбе
и салатам традиционно подается доль-

ЗАПАХ
НОВОГО ГОДА –
МАНДАРИН

Благодаря
грейпфруту звезда
подавляет чувство
голода, сохраняет
форму и притягивает
восхищенные
взгляды.

ДЖЕННИФЕР ЛОПЕС
ВЫБИРАЕТ ЦИТРУСОВЫЕ!
ЗВЕЗДЫ МИРОВОГО УРОВНЯ ВЫСОКО ЦЕНЯТ ЦИТРУСОВЫЕ.
ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНАЯ ДЖЕННИФЕР ЛОПЕС УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ЦИТРУСОВЫЙ ПЛОД – ЭТО ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ И ЗДОРОВЬЯ.

ДЖЕННИФЕР Лопес считает, что здоровая диета с включением цитрусовых позволяет ей в ее возрасте превосходно выглядеть и быть энергичной.
“Еда, которую мы употребляем, влияет не только на организм в целом, но и
на состоянии кожи,” говорит Дженнифер.
Звезда начинает свое утро со смузи, в
состав которого входят клубника, йогурт,
корица, мед, кубики льда и, конечно, свежий лимонный сок. В него добавляется
большая ложка протеинового порошка.
Кроме того, свежевыжатый лимонный сок
добавляется в салаты и основные блюда.
Чтобы уменьшить аппетит и чувство го-

лода Дженнифер Лопес вдыхает аромат
масла грейпфрута. Она также употребляет экстракт грейпфрута, известный своими
положительными свойствами для сохранения стройной фигуры. Поэтому звезда
сохраняет прекрасную форму и удивляет всех своим внешним видом. Благодаря содержанию большого количества витамина С грейпфрут полезен при многих
заболеваниях, помогает похудеть и поддерживать форму.

АРОМАТЫ ЦИТРУСОВЫХ
В состав многих духов входят цитрусовые нотки, и Дженнифер Лопес обожает

такие ароматы. Верхние ноты всех её духов
состоят из ароматов цветов лимона, мандарина, грейпфрута и апельсина. Они энергичные, яркие и привлекательные.
Она не забывает и про цвет. Звезда считает, что жизнерадостность и энергию ей
дарят оранжевые и желтые платья. Именно этот цвет она предпочитает при выборе туалетов для различных церемоний и
светских мероприятий.
Одним из требований звезды во время
её концерта в Анталии прошлым летом
было поставить в спальне свечи с ароматами грейпфрута и лимона. И здесь проявилась ее любовь к цитрусовым.

С НИМ связано много традиций и обычаев. Искрящийся
снег, радостное ожидание чуда. Пушистая, блестящая, украшенная блестящими игрушками ёлка. Издавна принято вешать на новогоднюю елку не только гирлянды и хлопушки,
Но и лакомства. И всегда на ней красовался изысканный заморский фрукт – мандарин. Лучший подарок для детей в
студеную зимнюю пору. Мандарин напомнит о теплом лете.
Он старался, накапливал жаркие лучи средиземноморского
солнца, впитывал целебный воздух. И превратился, наконец, сам в маленькое золотое солнышко. Ароматные, вкусные, сочные мандарины всегда кладут в новогодние подарки для детей. А как красиво смотрится он на зеленой елке.
Как будто зажглись золотые фонарики. Чудесный фрукт зреет для нас на далеком юге, на средиземноморском побережье Турции. Только там, в благодатном климате, на плодородных почвах растут самые вкусные мандарины.
Их растят заботливые руки. Плоды можно собирать только вручную, аккуратно и деликатно. Иначе можно повредить
кожуру и плод будет испорчен. Вызревшие на щедрой турецкой земле мандарины немедленно отправляются потребителю. Турция и Россия – соседи, поэтому свежайшие фрукты прибывают к нам так быстро. Не проходит и нескольких
дней как мы можем наслаждаться необыкновенным вкусом сочных плодов.
Фермеры Турции тщательно отбирают товар для экспорта и очень дорожат своей репутацией лучших производителей цитрусовых в мире. Буквально можно сказать: «с ветки на стол». Любят у нас турецкие мандарины и потому, что
они натуральны. Великолепный климат и плодородные почвы делают ненужным использование удобрений. Турецкие
фермеры давно поняли – главное в уходе за мандарином –
ласковые, бережные руки. Забот у них много, но результат
говорит сам за себя – великолепное качество, свежесть и
аромат. Турецкие мандарины – кладезь витаминов, клетчатки и минералов. Мандарин – не только лакомство. Маленький золотистый плод поможет сохранить здоровье, победить простудные заболевания.
Хорошо, что урожай мандаринов снимают тогда, когда у
нас, в России начинается холодный сезон. Очень много россиян приезжает летом отдыхать в Турцию, видят роскошные цитрусовые сады и уже начинают предвкушать замечательную встречу с созревшими плодами зимой. Каждый
год к столу россиян турецкие аграрии рады поставить замечательный результат своего нелёгкого труда – мандарины и другие цитрусовые. Их везут нам издалека, с берегов
ласкового моря, чтобы порадовать нас в зимние холода, напомнить о лете, солнце, тёплой погоде. Турецкие мандарины по праву занимают достойное место на наших новогодних столах. Без них праздник – не праздник!
Шампанское, мандарины, ёлка – это и есть Новый Год!
Это незабываемое ощущение праздника и счастья, надежды на будущее.
Спасибо тебе, мандарин, за чистую энергию, за здоровье
и радость, которые ты даришь нам. Спасибо за то, что связываешь Россию и Турцию еще более крепкими связями.
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Rusya, Uzak Doğu
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Türk Zeytin ve Zeytinyağı İngiltere’de
Güçleniyor
Sektörün önemli hedef pazarlarından olan
İngiltere’nin başkenti Londra’da, 1 - 3 Eylül
2019 tarihleri arasında düzenlenen Specialty &
Fine Food Fair 2019 fuarına katılım sağlanarak,
Türk zeytin ve zeytinyağının imajını geliştirmek,
potansiyelini tanıtmak ve başta İngiltere olmak
üzere uluslararası bilinirliğini artırmak amacıyla
çeşitli tanıtım aktiviteleri düzenlendi.
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Etkinlik kapsamında, Doç. Dr. Renan Tunalıoğlu
ile Türkiye zeytin ve zeytinyağı sektörü hakkında
bilgilendirici bir sunum gerçekleştirilirken, fuar
süresince standımıza uğrayan ziyaretçilere Türk
zeytin ve zeytinyağları ikram edildi. Londra’da
yaşayan üç sosyal medya fenomeni fuarı ziyaret
etti ve usta şeflerin kendileri için hazırladığı
Türk zeytini ve zeytinyağı ile yapılmış yemekler
hakkındaki fikirlerini takipçileriyle paylaştı.
Fuarla eş zamanlı olarak Londra’nın en işlek
tren istasyonlarından Victoria İstasyonu’nda yer
alan Victoria Place Shopping Mall’da bir stand
kurularak zeytin ve zeytinyağı tadımı yaptırıldı.

Gıda Sektörü

Londra / İngiltere

TÜRKİYE TANITIM GRUBU

Hububat ve Bakliyatta Öncü Adımlar
Avrupa ve ABD gibi önde gelen pazarlardaki gücü ve dünya çapında ihracata damga vuran
ürünleri için alternatif pazarlara girme arayışındaki Hububat - Bakliyat sektörü, Güney Amerika’daki
etkinliklerle başlayarak gücünü tüm dünyaya anlatmaya hazırlanıyor. Peru için planlanan Hububat
Sektörü tanıtımlarının yanı sıra çekilen tanıtım filmi ile bakliyatın doğduğu topraklar tüm dünyaya
anlatılacak.
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Brezilya, Peru
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Kuru Meyve Sektörü Türkiye’nin
Organik Üretim Gücünü Anlattı
2018 yılında yapılan XXX. Uluslararası Bahçe Bitkileri Kongresi’nde ülkemize gelen yabancı sektör
profesyonellerine tanıtılan Türk Kuru Meyve Sektörü, yönünü “Türkiye’nin organik gücünü”
tanıtmaya çevirdi. TTG destekli 2019 projeleri ile Almanya ve Japonya’da sektör ilgililerine tanıtılan
organik üretim altyapımız, yeni dönemde Türk Gıda sektörünün önemli bir parçası olmaya aday...

Biofach 2019 Fuarı Semineri

Foodex Japan 2019
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Nürnberg / Almanya
Chiba / Japonya

TÜRKİYE TANITIM GRUBU

Turkish Coffee Truck ile
Türk Lezzetleri Tadımı
ABD’de uzun yıllardır Türk Kahvesi ve Türk kahve kültürünü tanıtan Turkish Coffee Lady girişiminin
ilgili diğer Türk sponsorlarla birlikte düzenlediği Turkish Coffee Truck 2019 etkinliğine Turkish Tastes
markamız ile sponsor olundu. Turkish Coffee Truck, ABD’nin farklı eyaletlerinde dolaşarak Türk
Kahvesi kültürünü tanıtmanın yanı sıra Türk kuru meyveleri ve Türk çikolatasından oluşan lezzetleri
Amerikalılar’la buluşturdu.
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Makine Sektörünün Kalbi
Almanya’da Atıyor
Dünyada makine sektörünün en gelişmiş pazarlarından olan Almanya’da yürüttüğü iletişim
çalışmaları ile Türk Makine sektörü gücünü tüm dünyaya gösterdi. TTG desteği ile şehir içi reklamlar
ve dergi tanıtımlarının yanı sıra sektörel tanıtım iş birlikleri ve sektör temsilcileriyle toplantılar
gerçekleştiren Türk Makine sektörü; Almanya, Rusya, İspanya ve ABD’de yürüttüğü TTG destekli
tanıtım çalışmaları ile 2019 yılına hız kesmeden devam etti.
4 farklı yayın evi ile çalışılarak 25 farklı dergi reklamı yayınlatılan Almanya’da Türk Makine
Sektörü’nün Tanıtımı 2019 projesi dahilinde Hannover ve Münih Havalimanları’nda 8’er bagaj
bandında 24’er adet bagaj küpüne sektör reklamı verildi. Fuarlar için bu kentleri ziyaret eden iş
dünyası temsilcileri nezdinde sektörün algısına katkı yapıldı. Bunlara ek olarak Hannover’de şehir
içinde birçok farklı yerde sektör reklamı gösterildi, Düsseldorf’ta 100’e yakın taksi, sektör görselleri
ile giydirildi. Almanya Dışı Hedef Pazarlar 2019 projesinde ise Barselona’da düzenlenen ve dünyanın
önde gelen tekstil fuarlarından biri olan ITMA Fuar Alanı yakınlarında büyük bir duvar giydirildi.
ABD’de yayınlanan Fabricator Dergisi’nde 16 sayfalık bir ek yayınlandı. Yine proje kapsamında
Rusya’da yapılan Innoprom Fuarı içindeki Türkiye stand alanında Rus gazeteciler ağırlanarak 4 büyük
gazete ve bu gazetelerin dijital platformlarında Türk Makine Sektörü haberleri yayınlatıldı.
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Коммерсантъ
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Свердловский областной суд лишил мандата
депутата думы Невьянска Степана Назарова за
то, что в 2017 году он не
указал в декларации
наличие прицепа к легковому автомобилю. Это
не первый случай лишения мандатов из-за ошибок в декларациях.
Ранее прокуратура
направляла претензии
по отчетности депутатов
регионального заксобрания, думы Асбеста и
Сысерти. Эксперты
полагают, что интерес
правоохранительных
органов связан с проведением декларационной
кампании.
О лишении мандата
депутата думы Невьянского
городского округа Степана
Назарова сообщили в среду
пресс-службе Свердловского областного суда. «В 2017
году он не указал в справке
о доходах, расходах и имуществе, что владеет прицепом к легковому автомобилю»,— пояснили там. Из-за
этого в 2018 году Невьянская городская прокуратура
подала в гордуму представление о лишении господина Назарова мандата.
Народные избранники рассмотрели обращение в
октябре 2018 года на внеочередном заседании и большинством голосов (12 из 20
присутствовавших депутатов) поддержали инициативу прокуратуры.
После этого господин
Назаров попытался оспорить решение гордумы в
Невьянском городском суде,
однако судебная инстанция
встала на сторону депутатов
гордумы. В среду Свердловский областной суд оставил
апелляционную жалобу
господина Назарова без
удовлетворения, пояснив,
что решение думы Невьянска соответствует положениям устава города. Суд
счел необоснованными
доводы господина Назарова
о том, что информация о
прицепе не вошла в справку
о доходах по вине специали-

ВСвердловский
областиидут
массовые проверки деклараций
чиновников
Фото дмитрия духанина

ста гордумы. «Ответственность за достоверность данных несет лицо, предоставившее справку, причем
каждый документ подписан
лично депутатом Назаровым»,— сообщается в решении суда.
Интересно, что это не
единственная претензия к
отчетности депутатов Свердловской области. В июле
Центр антикоррупционных
исследований и инициатив
«Трансперенси Интернешнл — Р» попросил региональную прокуратуру провести проверку и привлечь
депутатов свердловского
заксобрания к ответственности за то, что они не опубликовали декларации о
доходах до 1 июня. «Такие
сроки установлены в областном законодательстве.
Декларации отсутствовали
на официальном сайте регионального заксобрания еще

5 июля, хотя сведения в
отношении аппаратных
работников опубликованы
в соответствии с законом»,— сообщили представители компании. По мнению руководителя проекта
«Декларатор» Андрея Жвирблиса, прокуратура должна
выписать предписание об
устранении нарушений и
привлечь к ответственности виновных. Ранее сведения о доходах и имуществе
депутатов были размещены
на сайте Свердловского заксобрания в конце июля
2018 года и в начале августа
2017 года.
По данным местных
СМИ, 5 июля Сысертский
райсуд (Свердловская
область) лишил мандата
председателя думы Сысерти
Александра Карамышева. В
справке о доходах за 2017
год он не указал два банковских счета, два автоприцепа, наличие недвижимости.
При рассмотрении этого
вопроса на гордуме, депутаты отказались досрочно
лишить полномочий господина Карамышева. Прокура-

тура направила иск в суд о
признании решения незаконным, а также о принудительном прекращении полномочий депутата.
В январе 2019 года региональная прокуратура направила в думу Асбеста представление о лишении мандата секретаря местного
отделения партии «Единая
Россия» Дмитрия Александрина. По данным правоохранительных органов,
господин Самарин не отчитался о квартире в Екатеринбурге, где проживает он, его
жена и сын. Помимо него
прокуратура направила
представления о прекращении деятельности еще трех
депутатов: Натальи Крыловой, Евгения Шабанова и
Татьяны Перминовой. На
заседании гордумы в конце
марта нарушения господина Шабанова и госпожи Перминовой народные избранники сочли незначительными — они не указали в отчетах, где проживают их несовершеннолетние дети.
Госпожа Крылова, по данным прокуратуры, не указа-

ла в декларации квартиру и
неверно написала дату, на
которую подаются сведения
об имуществе. Тогда за
лишение ее мандата проголосовали 11 народных
избранников при необходимом минимуме 14 человек.
«Лишение депутатов мандатов может быть использовано в качестве элемента
политического давления.
Либо силовые структуры
хотят заполнить статистику
и показать продуктивную
работу борьбы с коррупцией»,— считает уральский
политолог Алексей Швайгерт. По его словам, «декларационные кампании резонируют» чаще всего на
муниципальном уровне.
Эксперт также отмечает тенденцию в законодательстве
на упрощение подготовки
деклараций для сельских
депутатов. «Это снизит количество бестолковых инфоповодов, из-за которых
власть несет репутационный урон»,— добавил господин Швайгерт.
Дарья Соколова,
Реутова Анастасия

Цифровизация уже второй год
становится одной из главных
тем международной промышленной выставки «Иннопром» в
Екатеринбурге. В этом году
сразу несколько соглашений и
дискуссий оказались посвящены созданию и развитию
«Умных городов». Однако если
небольшие муниципалитеты
уже внедряют у себя конкретные решения, мегаполисы
«умнеть» не спешат.
В среду заместитель губернатора
Свердловской области Олег Чемезов
и управляющий свердловским отделением Сбербанка Михаил Кисель
подписали соглашение о сотрудничестве в создании «умных городов».
Это соглашение — не первое на
полях выставки, посвященное
«умным городам». В этот же день о
внедрении пилотной системы распознавания лиц и автомобилей в
Академическом районе Екатеринбурга договорились УК «Академический» и НПО автоматики. По данным
предприятия, более 3,5 тыс. камер
микрорайона ведут постоянное
наблюдение, однако с мониторингом этого потока лучше справится
интеллектуальная система, а не человек. В понедельник предприятие
подписало другое соглашение — с
администрацией Екатеринбурга.
Предлагаемые компаниями разработки схожи — среди них ситуационная видеоаналитика для предотвращения потенциально опасных ситуаций в общественных пространствах, системы мониторинга и
анализа пассажиропотока, планирования маршрутной дорожной
сети и организации интеллектуального парковочного пространства,
сервисы автоматизированного контроля работы дорожной и коммунальной техники.
Впрочем, о конкретных сроках
реализации соглашений, инвестициях сторон и параметрах проектов
в компаниях пока не говорят. При
этом активно говорят о самих
«умных городах»: в деловой программе им так или иначе были
посвящены три дискуссии.
При этом представители власти
не перестают повторять: «Главная
цель проекта “Умный город” — улучшение качества жизни населения с
помощью инновационных технологий». В ходе одной из них заместитель свердловского губернатора
Олег Чемезов заявил, что муниципалитет и бизнес готовы к реализации
проекта «Умный город», теперь очередь за жителями. «В формировании
умного города очень важно участие
жителей»,— отметил он. Гендиректор по гражданской продукции НПО
автоматики Евгений Шароварин с

мнением согласился. По его словам,
«Умный город» — «не модное изобретение, а вынужденная мера, чтобы с
ростом города не ухудшилось качество». По словам главы Екатеринбурга Александра Высокинского, первым шагом в реализации проекта
должна стать инфраструктура:
«Чтобы оптоволокно подошло к каждому фонарному столбу города и
чтобы все они были оборудованы
видеокамерами». На ее основе он
предлагает внедрять остальные технологии. «Многие города внедряли
эти технологии по отдельности,
нужно учесть накопленный опыт
других регионов и изначально идти
по пути интеграции, чтобы потом не
пришлось все переделывать»,—
советует господин Высокинский.
Тему интеграции продолжил
«МегаФон», который представил
цифровой двойник города. Пилотный проект реализован в этом году в
Кронштадте. 3D-модель города объединяет в себе визуальные и геоаналитические данные, с помощью
которых можно спрогнозировать
рост населения, определить оптимальные модели строительства и
развития транспортной и инженерной инфраструктуры. Визуальная
составляющая модели создается
путем съемки города с воздуха и
обновляется раз в несколько месяцев, пояснили в компании, данные
о населении обновляются ежемесячно. Предусмотрена также возможность включить в систему цифровой
двойник подземных инженерных
сетей — если «они уже где-то оцифрованы». По словам представителей
компании, проект может быть тиражирован в рамках программы
«Умный город» Минстроя РФ.
При этом у подобных проектов
уже есть интересанты — на Среднем
Урале пока небольшие города. Так,
глава Нижней Туры Алексей Стасенок полагает: «Все жители имеют
право жить в современном комфортном городе». Недавно там запустили «умные» остановки, дальше
власти намерены установить порядка 150–200 камер видеонаблюдения. Он уверен: глобально экономического эффекта для жителей от
«Умного города» ждать не стоит.
«Население получит социальный
эффект, контроль со стороны администрации за выполнением подрядных работ, обратная связь властям
от жителей»,— перечисляет он.
Господин Стасенок признается: в
Нижней Туре надеются, что цифровизация муниципалитета привлечет туда крупных девелоперов,
которые оживят рынок жилья: сейчас там ежегодно вводится в эксплуатацию по одному дому.
Анна Лапина
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İspanya

Rusya

Makine Sektörü
Almanya, A.B.D., İspanya, Rusya
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Modada Yeni Merkez İstanbul Olsun
İstanbul’un dünyaca ünlü moda haftalarından birine ev sahipliği yapması için uzun yıllardır uğraş
veren Hazır Giyim Sektörü, 2019 yıllı Mart ve Eylül - Ekim aylarında 2 kez olacak şekilde, TTG’nin
desteği ile İstanbul Fashion Week organizasyonlarını düzenledi. İstanbul Fashion Week, 2020 yılında
yine TTG desteği ile devam ediyor.
Türk Hazır Giyim ve Moda Sektörü’nün Global Tanıtımı 2019 adı verilen proje ile İstanbul Moda
Haftası kapsamında 33 ayrı defile yapıldı. 23 farklı ülkeden 100’den fazla uluslararası satın alma
sorumlusu etkinlikleri ziyaret etti. Her gün ortalama 5.000 ziyaretçi olmak üzere 20.000’den fazla
ziyaretçi, defile ve sunumları takip etti.
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Hazır Giyim Sektörü
İstanbul / Türkiye
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Türk Modacılar New York Fashion
Week’e Damga Vurdu
2018 yılında dünyanın önde gelen tekstil sektörü temsilcilerini Bursa’da ağırlayan Türk Tekstil
Sektörü, 2019 yılında New York Fashion Week’e çıkartma yaptı. Dünyaca ünlü ABD’li sunucu Ellen
DeGeneres’in programına konu olacak kadar gündem olan Türk modacılar, New York Fashion
Week kapsamında yapılan iki ayrı defile ile Türk kumaşından yapılmış giysileri modaseverlerin
ilgisine sundu.
Dünyaca ünlü Türk Modacı Hakan Akkaya ve onun danışmanlığında tasarımcılarımız Buket
Özkalfalar, Ece Kavran, Fırat Neziroğlu ve Gökhan İldeniz Turkish Designers Defilesi ile Türkiye’nin
tasarım gücünü dünyanın dört bir yanından gelen moda temsilcilerine aktardı. Büyük ilgi gören
defileler 140’tan fazla basılı ve dijital yayına haber oldu, 180 milyonun üzerinde kişiye erişti.
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New York / A.B.D.
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İklimlendirme Sektörü’nün Afrika Açılımı
2018 yılında Tanzanya’da gerçekleştirdiği TTG destekli tanıtım etkinliği ile Afrika’da açılım yapan
İklimlendirme Sektörü, 2019 projeleri için Gana, Nijerya, Kenya ve Cezayir’de faaliyetlerini
sürdürüyor. Sektör profesyonelleri ve potansiyel alıcılara İklimlendirme Sektörü ile ilgili eğitimler
verilirken bir yandan da Türk İklimlendirme Sektörü’nün üstün yanları anlatılıyor.
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Hazır Giyim Sektörü
Cezayir, Gana,
Kenya, Nijerya
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ASEAN İstanbul Conference 2019
Türk Mücevher Sektörü, TTG destekli projesi ile Uzak Doğu ülkelerinin en büyük ticari
organizasyonlarından biri olan ASEAN kapsamında 45’ten fazla ülkenin sektör temsilcisini
İstanbul’da ağırladı.
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Mücevher Sektörü

İstanbul / Türkiye
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Çimento Sektörü Tanıtım Atağında
Çimento Sektörü, sektör profesyonellerinin buluşması niteliğindeki Intercem Konferansları ile boy
göstermeye devam ediyor. Önceki yıllardan edinilen bilinirlik ve deneyim sayesinde bu uluslararası
etkinlik Haziran 2019’da İstanbul’da yapıldı. Cam sektörü ise ZAK Konferansları serisi ile 2019 yılında
tanıtım atağı başlattı. Londra’daki etkinlik ile sektör hedef kitlesine doğrudan ulaşma imkanı buldu.
2018 yılının ilk yarısında sektörün önde gelen dergilerine giren Seramik Sektörü ise aynı iletişimi 2019
yılında da devam ettirdi.
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Çimento - Cam - Seramik Sektörleri

Londra / İngiltere,
Avrupa
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Otomotiv Sektörü Dünya Devleri ile
Bir Araya Geliyor
Otomotiv Sektörü, dünya devi otomotiv markalarına ev sahipliği yapan ve aynı zamanda sektör
için büyük bir alıcı konumundaki Almanya’da tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor. 2018 yılı sonunda
başlatılan ve dünyanın en önemli otomotiv markalarının temsilcileri ile buluştuğu TTG destekli
yuvarlak masa toplantıları, Kasım 2019’da Türkiye’ye davet edilen 10 Alman basın mensubunun
sektörün önde gelen tüm yetkilileri ile bir araya getirilmesi ile desteklendi. İngiltere basını ise Nisan
2020’de ağırlanacak.
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Otomotiv Sektörü
İstanbul / Türkiye
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Kimyevi Maddeler Sektörü
Dünyaya Açıldı
Alt sektörleri için hazırlıklarını yaptığı tanıtım filmleri ve web siteleri ile tanıtım faaliyetlerini
hızlandıran Kimyevi Maddeler Sektörü, sektör fuarları ve bu fuarlarla eş zamanlı gerçekleştirdiği
resepsiyonların gücünü artırmak adına TTG destekli organizasyonlara imza attı. Kazakistan’da
Mineral Yakıtlar Sektörü tanıtılırken Medica Fuarı etkinlikleri ile de Sağlık Malzemeleri Sektörü
Almanya’da tanıtıldı.
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Kimyevi Maddeler
Sektörü
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Türk Mobilyasının Video Mapping ile
Tanıtımı
Türk Mobilyasının tanıtımı için yapılan video mapping çalışması Londra Tasarım Festivali’nde
kurulan Turkish Furniture standında büyük ilgi gördü. Farklı Türk mobilya tasarımlarının ayrı ayrı ve
esinlendikleri bölgeler ile birlikte anlatıldığı sunumda, Türk mobilya tasarımlarının kullanım yerlerine
göre de gösterildiği görsel bir show ile sergilendi. Video içinse sunulan tasarımların kumaş desenleri,
stand içinde yer alan mobilyanın üzerine de yansıtıldı.
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Mobilya Sektörü
Londra / İngiltere
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Türk Süs Bitkileri Almanya ve
Hollanda’ya Renk Kattı
Hollanda’da düzenlenen IFTF 2019 - International Floriculture Trade Fair ve Almanya’da düzenlenen
IPM 2020 Fuarı kapsamında tanıtım etkinlikleri yapıldı, sektörel dergi ilanları yayınlandı.

C O U N T RY U PDAT E
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Turkey predicts its exports
to reach 150 million dollars
in the years ahead
According to the Turkish Ornamental Plants and Products Exporters
ŰŰŎõĤØŹĤŎŅ̐§ƀŬķăƛ̵ŰƲŎƕăŬĤŅûƀŰŹŬƛĤŰĤŅęŬăØŹĠăØĺŹĠ̐ŬØŨĤûĺƛ
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growing its production, exports and skilled workforce.
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T

he Turkish Ornamental
Plants & Products
Exporters Association
was founded in 1999
to support its 500+
members of the Turkish ornamental
plants sector.
The Turkish flower industry utilises
5180 hectares in production and
exports indoor and outdoor plants,
cuttings, cut flowers, wreaths and
mosses to 77 countries worldwide
including the Netherlands,
Uzbekistan, the UK, Germany and
Azerbaijan.
The climate and its geographical
proximity to its export markets
create the ideal conditions for
the production of ornamental
plants and cut flowers. Add to the
equation its state of the art modern
glasshouses and an abundance of
skilled labour and it’s easy to see

why Turkey’s buoyant horticulture
industry is still growing.
“Around 75% of the country’s
production area is used to raise
outdoor and indoor plants. With the
rest is made up of 24% cut flowers
and 1% flower bulbs,” explains
ZŰłØĤĺÉĤĺłØƤ̐!ĠØĤŬłØŅŎėŹĠă
board of Turkish Ornamental Plants
Exporters.
The market has diversified. Where
once before growers sold their
plants to local municipalities, these
days the public authorities have
less money to spend and efforts are
better employed in developing the
huge potential in export markets.

IMPORTANT EMPLOYER
“The ornamental plants industry
in Turkey plays an important
role supplying high added value
and employment. In Turkey,
approximately 25,000 people are
directly employed in ornamental
plants export. And when you factor
in the domestic market, then more
than 300,000 people are indirectly
employed in the industry. The ornamental plants industry is playing an
important role in providing more
cohesion to the social structure in
the country, through employment of
unskilled workers, and by providing
them with accommodation and
education opportunities.”
The major production cities in
§ƀŬķăƛØŬăZƤłĤŬ̐ØķØŬƛØ̐ŅŹØĺƛØ̐
Yalova, Bursa, Edirne, Mersin and
Adana. Outdoor plants are produced
ĤŅØķØŬƛØ̐ÉØĺŎƔØ̐ZƤłĤŬØŅû

A COMPLETE WASTE
OF MONEY?

ØŬŎƀŅûŹĠăZŰŹØŅòƀĺŬăęĤŎŅ̖!ƀŹ
flowers are produced in different
ŨŬŎƔĤŅõăŰĺĤķăŅŹØĺƛØ̐ZƤłĤŬØŅû
Isparta.
Sakarya is Turkey’s largest
production area for trees and shrubs,
covering a total area of 1254ha. At
around a 200km drive from central
Istanbul, Sakarya boasts some of
Turkey’s most fertile areas blessed
with a hybrid Mediterranean/humid
subtropical climate with warm but
not excessively hot summers and
milder winters creating the perfect
environment for growing plants.
Another huge growth area for
Turkey is cut flowers. Yilmaz: “In
recent years, the sales of cut flowers
have been increasing. Today 50% of
cut flower sales are online and the
other half are sold by florists and
supermarkets. The top produced and
exported flowers include standard
and spray carnations, gerbera,
gypsophila, solidago, ranunculus,
sweet William, craspedia, foliage
and wreaths. We also have many
varieties of indoor and outdoor
plants in production and export.”

CONNECTIVITY
The value given to green cities and
developments in Turkey have been
increasing within the last decade.
As a result the market of live plants
has increased and Turkish producers
have invested in machinery,
automation and their nursery infrastructure to increase the production
quality and quantity.
But perhaps the greatest evidence of
Turkey’s economic strength is the
new Istanbul International Airport
that opened in April this year at the
estimated cost of around $12 billion.
Coupled with the North Marmara
Highway project, which includes a

Kim van Rijssen works for Plantipp BV, a Dutch
company specialising in royalty management.
Kim spent eight years of her career in Beijing.

third bridge across the Bosphorus
that includes extensive roadside
plantations, showcasing the
commercial value of greenery. Green
city planning is now an important
consideration for developments,
recognising the value of green space
in planning and development.

EXPORT ORIENTATED
The ornamental plants industry
in Turkey is another rapidly
developing sector in terms of both
production and export. Ornamental
plant exports from Turkey began 25
years ago, and the sector has grown
steadily since then.
“For cut flowers, 50% of Turkey’s
production is export oriented,
whereas for outdoor plants it’s
just 5%. The share of exports for
both groups has been increasing in
recent years. Exports increased to
$99.3 million USD in 2018,” outlined
Yilmaz.
In Turkey, the ornamental plants
sector still has big potential for
growth, especially for outdoor and
indoor plants.
In recent years, there have been
many investments in the production
of live plants, creating the potential
for good growth in exports of these
products. “Turkish exporters
are taking good advantage of the
geographical location of Turkey
and of the proximity to the large
consumption markets in Europe
and elsewhere. Export markets are
expanding and Turkey is exporting
ornamental plants to more than 77
countries in the world. The most
important export markets are
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Netherlands, Uzbekistan, United
Kingdom, Germany, Azerbaijan,
Iraq and Turkmenistan. Live Plants,
including outdoor and indoor plants
account for 56% of our exports,
whereas cut flowers account 34%.
The production in the highland area
allows us to export flowers yearround to the markets.”
“Turkey has logistical advantages
in the sector. Air and road transport
are commonly used in exports.
Road transport is cheap and it
takes a short time to reach main
destinations in Europe like the
Netherlands, UK and Germany,”
cites Yilmaz as the major benefits.

BRIGHT FUTURE
“In five to ten years we expect
that our nurseries will continue to
produce high quality products with
a wider range of varieties and will
be competitive at export markets.
This will increase exports for live
plants,” said Yilmaz.
He concluded, “We will continue
our promotional activities and
implement new projects to reach
this target. We aim to improve our
exports by entering new markets.
We are working in cooperation with
the global players in our industry.
We represent our sector in Union
Fleurs and AIPH, which are important international associations in
the sector. We also make promotional activities in the domestic
market, to improve industry and
increase consumption. We expect
our exports to increase steadily and
reach to 150 million dollars in the
years to come.”

“Nonsense and a complete waste of money.” This
is what my father Reinier said ten years ago when
my brother Peter suggested creating a marketing
budget for our company. When Reinier started
Plantipp in 1994, the concept of new and protected
cultivars was a novelty in itself. He told me that
setting up our booth at an exhibition was simple:
black pots, no labels, no posters. The plants were
selling themselves.
Look at us now, 25 years later. We recently
introduced Sedum Atlantis (‘Nonsitnal’), bred
by Hortech Inc. from the USA. After trialing and
PBR-protecting the plant, the next step was
optimising sales, i.e. ensuring that the breeders
received their rightful royalties. So we asked
social media influencers to write about the plant. A
professional studio took photos. A graphic designer
created the logo. We exhibited the plant at different
plant shows. All with success: it won the ‘Plant of
the Year’ award at the Chelsea Flower Show 2019
which generated a storm of media attention.

In previous years, we used to focus our promotions mostly on growers. In recent years, this
has expanded to the whole chain of landscapers,
media, and home consumers. Since the beginning,
Plantipp’s slogan is ‘bringing plants, people and
ideas together’. This slogan is even more relevant
today.

WWW.FLORACULTUREINTERNATIONAL.COM

Süs Bitkileri Sektörü

TURKISH
FLOWERS

Bringing colors
to your life

Amsterdam / Hollanda
Essen / Almanya

For more information:
www.turkishflowers.org
www.turkishornamentalplants.org
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Every plant requires a different approach. What are
the trends? If drought-resistance is important in
the future, we need to focus on those features of a
plant. Who is our target audience? If a plant is easier
to grow (for example, better rooting), we need to
make sure growers get free trials. If a variety is
great for landscapers, we better show them proof
such as photos of field trials. If a variety is visually
more attractive, we need to have Instagramworthy pictures that our partners can use (for free).
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Türk Gemileri Norveç Sularında
Tanıtım çalışmalarına hızlı başlayan Gemi, Yat ve Hizmetleri Sektörü, TTG’den aldığı destek ile
Norshipping 2019 Fuarı ile eş zamanlı olarak Oslo’da bir resepsiyon düzenledi. 100’den fazla yabancı
ve potansiyel alıcı sektör temsilcisinin katıldığı resepsiyon ile çevreci teknolojiler, üretim gücü ve bilgi
birikimine vurgu yapılarak balıkçı teknelerinin Türkiye’de üretilmesi için çağrı yapıldı.
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Gemi, Yat ve Hizmetleri Sektörü
Oslo / Norveç
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Türk Fındığı Pazarda Artık
Daha Güçlü
Kuru Meyve Sektörü ile iş birliği yapan ve Çin projesini 2020 yılında başlatacak olan Fındık Sektörü,
Türk fındığının kalite ve üretim gücünün gelişimini uluslararası bilimsel toplantılar, kongreler ve
seminerlerde anlatarak pazar gücünü koruma hedefinde.
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Fındık Sektörü

Miami / A.B.D.
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ABD’li Basın Mensupları
Türk Lezzetlerini Keşfetti
Ege Bölgesi Gastronomi Turları Serisi adı verilen proje ile Türkiye’ye getirilen ABD’li basın
mensuplarına Türk lezzetleri yerinde tattırıldı. Projenin 2020 yılında sürdürülmesi planlanıyor.
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Gıda Sektörü

Türkiye
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Türk Doğal Taş Sektörü Pazarlama
Danışmanlığı ile İletişim Planı Hazırlıyor
Türk doğal taşlarının dünya çapında tanıtımına rehberlik edecek sektörel iletişim planını
hazırlayabilmek adına, Maden-Doğal Taş Sektörü pazarlama profesyonellerinden destek alıyor. Proje
ile ortaya çıkacak iletişim planı 2020 yılında uygulamaya koyulacak.
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Maden-Doğal Taş Sektörü
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Deri Sektörü İletişim Araçlarını
Çeşitlendiriyor
Deri Sektörü, sektörün temel iletişim ihtiyaçlarını karşılamak adına sektörü anlatan 5 adet kısa
film hazırlıyor. Fuarlar, heyetler, web sitesi, alım heyetleri ve diğer tüm iletişim platformlarında
kullanılacak filmler ile sektörün gücü hedef kitleye daha etkili bir biçimde sunulabilecek. 6 ayrı dilde
hazırlanacak filmler her bir hedef ülke özelinde kullanılabilecek. Ayakkabı, deri konfeksiyon, saraciye,
tabakhane olmak üzere 4 ana ürün grubunun öne çıkarılacağı filmler sayesinde sektörün öne çıkan
özelliklerinin altı çizilecek:
• Ülkemizde deri üretiminin, geleneksel kökenlerinden günümüzdeki modern ve ileri teknolojili
yapısına kavuşması ve üretim gücümüz
• Çocukluktan erişkinliğe ve ileri yaşlara kadar bir insanın yaşam döngüsünde deri ürünlerinin
hayatlara ve kişilere eşlik edebilme özelliği
• Deri kullanımının küresel anlamda ırk ve millet fark etmeksizin benimsenmesi ve yaygın kullanım
alanları
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Deri Sektörü
Türkiye
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NOTLAR
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NOTLAR
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www.turkeydiscoverthepotential.com
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