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Gıda endüstrisi
‘yerel’e odaklanmalı
Metro Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı
Boris Minialai, pandemi sürecinde gıda
perakendesindeki alım trendlerinin
değiştiğini belirtirken, yerel ürünlerin
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Gıda alışverişinde

normale dönüş

››

››

Türkiye’nin yeni tip koronavirüsle
Mart, nisan ve mayıs aylarında alışveriş
mücadelesindeki ilk üç ayın sonunda
sepetlerinin vazgeçilmezi olan ve
bakkal ve market alışverişlerinde normale
adeta raflarda tükenen un, maya, makarna,
dönüş başladı. Alışveriş tercihleri ağustos
süt ve temizlik malzemeleri haziran, temmuz
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Sabancı Holding iştiraklerinden
Teknosa, müşteri deneyimine
yaptığı yatırımların katkısıyla
e-ticarette yüzde 580’lik rekor
büyüme elde etti n Sayfa 7
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sektörünü olumsuz etkilerken, kontrollü
normalleşmeyle birlikte dünyada alınan
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Gıda alışverişinde
ibre ‘normal’e döndü

Gıda perakendesinde kontrollü normalleşme dönemi alışveriş tercihlerinde de kendini gösterdi.
Alışverişler, Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart öncesindeki trendine döndü

P

erakende sektörünün
ölçümlenemeyen en
büyük alanı olan bakkal, büfe ve küçük marketlerden oluşan geleneksel perakende kanallarının alışveriş datasını gerçek zamanlı
olarak kaydederek trendOzan
Tezer
leri analiz eden Trendbox,
İstanbul’da 1000’den fazla
noktadan aldığı verilerle
Türkiye’de ilk Koronavirüs
vakasının açıklandığı tarihten bu yana alışverişlerde
yaşanan değişimleri inceledi. Trendbox, kendi patentli
yazılım ve donanımı aracılığıyla barkod tarayıcı ve
yazar kasa arasına eklenen
IoT (nesnelerin interneti) cihazı aracılığıyla elde ettiği
verilerle mart, nisan ve mayıs aylarında alışveriş trendlerinde beklenmeyen artışlar
görülürken; haziran, temmuz ve ağustos
aylarında ise normalleşme yaşandı.

Haşere ilacı alındı
Pandemi döneminin ilk üç
ayında alışveriş trendinde yaşanan değişiklikler 1 Haziran
süreciyle normalleşmeye
başladı. Evde kalınmaya ve
evde çalışan kişi sayısının
artmasıyla birlikte kahvaltılık ürünleri alışveriş
sepetindeki yerini korurken
haziran, temmuz ve ağustos
aylarında gerçekleşen satışlar mart, nisan ve mayıs
dönemine göre yüzde 20,6
artış gösterdi. İlk üç ayda
yapılan alışverişlerde
stok yapılan unda
yüzde 57, hazır çorbada yüzde 44,
makarnada yüzde 23, mayada
yüzde 84, kolonyada yüzde 59, tek
kullanımlık eldivenlerde ise yüzde 84 oranında azalma yaşandı. Normalleşme
dönemde satışı artan bir diğer ürün
ise %323 artışla haşere ilaçları oldu.
Yazın gelişiyle birlikte evde kalınan süreçte sivrisineklerden kurtulmak
isteyen tüketiciler
sinek ilacına yoğun
ilgi gösterdi.
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Hamur & Pasta
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Geleneksel
pazarda büyüme
Koronavirüs salgınıyla birlikte
tüketim alışkanlıklarında değişken
bir trend yakaladıklarını söyleyen
Trendbox Genel Müdürü Ozan Tezer,
“Verileri takip ettiğimiz donanım ve
yazılımımızı kendi mühendislerimizle
geliştirdik. Patentli ürünlerimizi,
satış kanallarında bulunan barkod
tarayıcı ve yazar kasa arasına
entegre ediyoruz. loT teknolojisi
aracılığıyla ulaştığımız veriyi,
müşterilerimizin satış ve
pazarlama faaliyetlerine
destek olabilecek şekilde ve
ihtiyaçları doğrultusunda
analiz ediyoruz.
Böylelikle geliştirdiğimiz
bu sistemle tüketici tercihlerini
ortaya koyuyoruz. Markaların
yanı sıra araştırma şirketleri
ve reklam ajanslarına da satış
verisi toplama ve analiz hizmeti
sunuyoruz. Öte yandan sunduğumuz
hizmetle geleneksel kanalın
büyümesini ve gelişmesini de
amaçlıyoruz. Satış noktası,
sattığı ürün ve markaların satış
performansını takip edebiliyor.
En çok ya da en az hangi ürün
satılıyor, hangi saat ve günde
satış ne oranda gerçekleşiyor,
hangi markalar tercih
ediliyor gibi datalara
ulaşabiliyor”
değerlendirmesini
yaptı.
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Türk gıda endüstrisi
‘yerel’e odaklanmalı
Metro Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Boris Minialai, pandemi sürecinde
gıda perakendesindeki alım trendlerinin değişimine dikkat çekerken,
yerel ürünlerin tercih edilme oranındaki büyük artışa vurgu yaptı

P

andemi süreci, tüm
sektörlerde olduğu gibi gıda perakendesinde
de alım trendlerinde pek çok
değişime neden oldu. Metro
Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Boris Minialai, “Pandemi
ayrıca her alanda dijitalleşme
ihtiyacını önemli ölçüde artırdı. HORECA sektörü için
dijital dönüşümün başladığını
söyleyebiliriz. Metro Türkiye
olarak iş süreçlerimizi bu değişim ve dönüşüme uygun olarak geliştiriyoruz. Dönüşüm
sürecinin gerektirdiği dijital
çözümleri sunarak yenilikçi
çözümlere yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca
pandemi döneminde yerel

ürünlerin tercih edilme oranı
yüzde 76 gibi inanılmaz bir
orana ulaştı. Türk tüketiciler,
yerel ve kırsal ekonomi için
değer yaratan yerel ürünleri
tercih ediyor. Gıda endüstrisinin yerelleşmeye odaklanması gerekiyor. Pandemide
edinilen yeni alışkanlıkların
ve değişen iş modellerinin
kalıcı olacağına inanıyorum”
diye konuştu.

Temassız ve hızlı
Boris Minialai, bu dönemde özellikle müşterilere çoklu
seçme hakkının olduğu bir
alışveriş deneyimi sunmanın
önemine işaret ederken, “Bunun için de mobil aplikas-

yondan mağaza içinde sıra
beklemeden temassız ve hızlı
alışverişe kadar müşterilerin
geri bildirimleriyle her an geliştirilebilecek dijital çözümler oluşturmalıyız” dedi.
Minialai, müşterinin mağazaya ilk
adımı attığı andan itibaren başlayarak, ürün alımı, faturalamaya
hatta kasa ödemesine kadar
tüm sürecin fiziksel
ortamda dijitalleşmesi
için yenilikçi çözümler
üzerinde çalıştıkları bilBoris Minialai
gisini verdi.

İki alanda
güçlü
dijitalleşme
Operasyonlarını
pandemiden sonra
oluşan yeni şartlara ve
olası senaryolara göre
şekillendirmeye devam
ettiklerini anlatan Boris
Minialai, “İki önemli
alanda dijitalleşme
bizim için olmazsa
olmaz: operasyonların
dijitalleşmesi ve müşteri
deneyiminin dijitalleşmesi.
Operasyonların
dijitalleşmesi ile
amacımız rutin olan her
işi robot yazılımlara ve
algoritmalara yaptırmak,
bu sayede çalışanımızın
müşterimiz ile vakit
geçirmesini sağlamak.
Müşteri deneyimin
dijitalleşmesi ise omnikanal deneyimi için çok
önemli. Burada dijital
deneyimin tasarlanması
kadar fiziksel deneyimin
dijital öğeler ile
desteklenmesi odak
noktalarımızdan biri” dedi.
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Değişimin dayanılmaz
heyecanı

M

.Ö 535-475 yılları
arasında Efes’te
yaşayan filozof
Herakleitos, “Değişmeyen
tek şey değişimin kendisidir” demiş. Pandemiden
sonra hayatımızda pek çok
değişimin olacağını seziyorduk kuşkusuz. Ama belki
de bu kadar hızlı olacağını
tahmin edememiştik.
Pandeminin etkisiyle
insanlar doğaya daha çok
yaklaştı. Çünkü süreçte en
çok doğaya özlem duydu.
Daha önce “Fransız balkon”
diye adlandırılan, balkonsuz
evleri cazip bulanlar, artık
bu evlerin fotoğraflarına bile
bakmak istemiyor. Bir dönem modernitenin göstergesi olan, kendi dilini ve insan
formatını yaratıp, şirketlerin
yer bulmak için kıyasıya rekabet ettiği plazalar, bundan
sonra bomboş kalacak gibi
görünüyor. Çünkü şirketler,
camları açılmayan, havalandırmanın klima ile sağlandığı bu yerlerin aslında hiç de
sağlıklı olmadığını anladılar.
Hatta pek çok iş yeri merkezini, camları açılan, bir
bahçesi olan ve daha insani
şartlarda çalışmaya olanak
tanıyan binalara taşımak için
arayışlara başladı bile.

Şeffaflık talebi var
Öte yandan pek çok firma ve çalışana da, evden
çalışma daha cazip gelmeye
başladı. Her ne kadar çalışanlar için bir noktadan
sonra sosyal izolasyon gibi
görülse, henüz sınırları tam
olarak çizilmese de, insanın
kendi evinde, kendi konforunda ve rahatlığında çalışması şimdilik heyecan verici
görünüyor.
Lüks tüketimde de benzer şeyler yaşanıyor. Artık
tüketici üretim kaynaklarının plansızca tüketilmesine
ve işçilerin sömürülmesine,
çocuk işçi çalıştırılmasına ve
ekolojik dengenin korunmasına son derece duyarlı hale
geldi. Hatta bu konuda şeffaf davranmayan markalara
karşı yapılan boykotlar, dünya çapında artmaya başladı.
Bence zaten olması gereken de buydu. Tüketim
çılgınlığının şaşırtıcı boyuta
ulaşması, aç gözlülüğün geçer akçe olması, yalnız beni
değil, bir süredir herkesi rahatsız ediyordu. Pandemi sa-

BANU BİRKAN
yesinde artık bu gidişata dur
denmesi hepimizi sevindiriyor. Şahsen aldığım ürünün,
üretim şartlarına kadar tüm
detayları bilmek istiyorum.
Benim gibi düşünen insanların sayısı artık çoğunlukta. Benim öngörüm, bunlara
dikkat edenler ve etmeyenler
önümüzdeki süreçte ayrışacak, şeffaflığa izin vermeyen
firmalar ne yazık ki ayakta
kalamayacak.
Bu durumda önemli bir
soru geliyor akla, lüks tüketimin akıbeti ne olacak?
Konunun uzmanları pek çok
farklı fikir atıyor ortaya. Ama herkes önünde sonunda
tek bir noktada birleşiyor:
Bundan sonra lüks, daha az
üretilip daha pahalıya satılacak... Çünkü zaten pandemi
sürecinde lüks tüketimde
yüzde 68’lik bir düşüş yaşadı. Otellerin, restoranların
kapatılması ve tüm seyahat akışlarındaki durgunluk nedeniyle, deneyimsel
lüks en büyük darbelerden
birini hissetti ve daha da hissedecek. Lüks otomobiller,
mücevherler, saatler, yatlar,
jetler de büyük sıkıntılar
yaşıyor. Ve ardından uzun
vadeli değişimlerin gerçekleşmesi kaçınılmaz olacak.
Görünen o ki, dijitale yatırım yapan lüks markalar,
sürecin kazananı olacak.
Çünkü bu markalar, müşterilere sadece alışverişlerinde
çözüm sunmakla kalmadığı gibi sağlık konusundaki
endişelerini de gideriyorlar.
Fiziksel alışverişlerin gerçekleştiği mağazalar kapalıyken birçok marka/firma
müşterilerle temas kurmak
için tamamen teknolojiye güvendi ve kendini bu
yönde geliştirdi. Videolarla
deneyim yaşatmadan tutun
da, küçük oyunlarla markayı
hatırlatmaya kadar pek çok
yöntem öne çıktı. Sonuç ise
dijital yatırımı ön plana alan
markaların sürecin kazananı
olduğunu gösteriyor.

Teknosa’dan
ikinci çeyrekte
rekor büyüme
Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, pandemiye rağmen
teknoloji ve müşteri deneyimine yapılan yatırımlarla; e-ticarette
yüzde 580’lik rekor büyüme elde etti
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Barış
Oran

Bülent
Gürcan

‘En üst düzeyde hizmete devam’
Pandeminin zor
koşullarında ve mağazaların
bu nedenle kapalı olduğu
dönemde müşterilerine
güçlü dijital kanalları ile en
üst düzeyde hizmet vermeye
devam ettiklerini hatırlatan
Teknosa Genel Müdürü
Bülent Gürcan, mevcutta ise
müşteri ve çalışan sağlığına
ilişkin aldıkları tüm tedbirlerle

İmtiyaz Sahibi
Emel Türk Ada
Reklam Grup Başkanı
Elçin Gocay
İçerik ve Koordinasyon
Tuba Dinçer
Grafik Tasarım
Ebru Aksu
Adres: Akasya evleri, Kent etabı
B2 Blok, Kat 2, Daire16
Acıbadem, Üsküdar, İstanbul

çalışmalarına devam
ettiklerini hatırlattı. Gürcan,
“Önümüzdeki dönemde
yaşanan tüm gelişmeleri
takip ederek müşterilerimizin
hem online hem de fiziksel
kanallarda ihtiyaçlarına
cevap vermek ve en iyi
hizmeti almalarını sağlamak
için çalışmalarımıza devam
edeceğiz” diye konuştu.

abancı Holding iştiraklerinden, Türkiye teknoloji
perakendeciliğinin öncü
markası Teknosa, 2020 yılının
ikinci çeyreğinde, tüm dünyayı etkisi alan pandemiye rağmen başarılı finansal sonuçlar
elde etti. Teknosa yılın ikinci
çeyreğinde 955 milyon TL’lik
ciroya, geçtiğimiz yılın sonuçlarına göre pozitife geçerek
27,5 milyon TL esas faaliyet
karına ulaştı. Teknosa’nın bu
dönemdeki başarısı; müşterileri için dönemin ihtiyaçlarına
uygun yenilikleri hayata geçirerek kesintisiz hizmet vermesi, online satışlarda kırılan
rekor, bu dönemde tedarik
zinciri, nakit ve insan kaynakları yönetimi konularında
alınan aksiyonlar ve Haziranda üst düzey tedbirlerle açılan
mağazaların yüksek performansı ile geldi.
‘Yeni Neslin Teknosa’sı
mottosuyla dijitalleşme altyapısına yapılan yatırımlar
ve müşteri odaklı dönüşüm;
2020 yılının ikinci çeyrek sonuçlarında ciro, sepet büyümesi ve esas faaliyet karı gibi
göstergelerde olumlu etkisini
gösterdi. 2020 yılının ikinci
çeyreğinde online satışlarda
geçen yıla kıyasla 6 kata yakın
rekor büyüme elde eden Teknosa, bu büyüme ile birlikte
ilk altı aylık online cirosunu
da 559 milyon TL’ye çıkardı.

Fayda sağlamaya devam
2020 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Teknosa Yönetim Kurulu
Başkanı Barış Oran, “Müşterilerimize en iyi alışveriş
deneyimini sunma yönünde
yatırımlarımızı hızlandırıp,
yaygın mağaza ağımızla ve
online kanallarımızla daha
güçlü bir şekilde müşterilerimize ulaşacağız. Çok yönlü
deneyimle müşterilerimiz için
fayda sağlamayı sürdüreceğiz” dedi.
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Eylül talepleri
umut veriyor
Kärcher Türkiye Genel Müdürü Gökhan Gökmen, yüksek sezon başlangıcı
olan eylül ayına ilişkin ön taleplerin umut verici olduğunu ifade etti

T

emizlik makine, ekipman
ve aksesuarlarının yanı sıra
temizlik kimyasalları ve deterjanları üreten bir Alman sanayi
devi olan Karcher, hem profesyonel
kullanıcılara hem de ev kullanıcılarına yenilikçi temizlik çözümleri sunuyor. Türkiye’de 20. yılını
kutlayan Karcher, pandemiye karşı
aldığı tedbirlerle yatırımlarına devam ediyor. Kärcher Türkiye Genel
Müdürü Gökhan Gökmen, “Genel
olarak sektörümüz açısında yüksek sezonun başlangıç ayı olması
dolayısıyla Eylül ayı konusunda
beklentilerimiz oldukça olumlu.
Nitekim müşterilerimizden gelen
ön talepler de bu düşüncemizi destekliyor” dedi.

Online satış gücü
Gökhan Gökmen, yakın tarihte

-pandemi sürecinin ilerleyişine bağlı olarak- İstanbul Anadolu yakasında yeni bir Kärcher Center mağazası
açacaklarını, ayrıca İzmir Kärcher
Center mağazasını büyütecekleri
bilgisini verirken, online platformlara da yatırımlarının devam edeceğini kaydetti. Gökmen, “Kärcher
ailesi olarak online kanalda oldukça
yeni olsak da, öngörülü bir yaklaşımla 2019 başında kendi online satış platformumuzu hayata geçirdik
ve bu hamlemizin hayati faydasını
pandemi döneminde gördük. Buradaki büyüme trendi beklentimizin
çok ötesinde gerçekleşti.Geçen senenin aynı dönemlerine baktığımızda
websitesi trafiğimiz neredeyse 4
katına çıktı, arama hacimlerimiz
arttı. Online satış cirolarımız geçen
sene ile kıyaslanamayacak düzeyde
yükseldi” dedi.

Pazar
yerinde
olacak
Dijitalleşme
yatırımlarının
süreceği
bilgisini veren
Gökmen, “Pazar
yerlerinde Kärcher
kurumsal olarak
bulunmuyoruz;
bayilerimiz
aracılığıyla satış
gerçekleştiriyoruz.
2021 yılı itibariyle
bir çok pazar
yerinde Kärcher
mağazasını da
göreceksiniz” dedi.

Gökhan Gökmen
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Modanın kalbi
İtalya’da devleşti
Y

Damat, Tween
ve D’S Damat
ile dünya moda
perakendesinde
söz sahibi olan
Orka Holding,
modanın kalbi
İtalya başta
olmak üzere
global pazarda
ağırlığını
hissettiriyor

twigy__dergi_ilan.pdf
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eni normalde ‘güvenli
alışveriş’ kıstaslarını en
üst düzeyde sağlayarak
çalışmalarına devam ettiklerini
hatırlatan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman
Orakçıoğlu, yurt içindeki büyümelerine ek olarak global pazarda da yaptıkları atakları anlattı.
Orakçıoğlu, “Pandemiden en çok
etkilenen ülkelerden olan dünya
erkek modasının kalbi İtalya’da
çok iyi bir noktaya geldik. Rahatlıkla söyleyebilirim ki dünyada
en güçlü olduğumuz ülke; İtalya.
Bu ülkede şu an 33 mağazaya sahibiz, yıl sonuna kadar da
40 mağazaya ulaşacağız. Yine
Almanya, İspanya, Rusya ve
Romanya’da doğrudan yatırım
yaparak önemli başarılar elde
ettik. Yurt dışında anlaşmaları
tamamlanan Almanya, İspanya,
1
19/08/2020
16:08
Rusya,
Dubai,
Polonya, Tacikistan ve İsviçre’de toplam sekiz ye-

Süleyman
Orakçıoğlu

ni mağaza açacağız. Yurt içinde
İstanbul, Ankara, Antalya, Van,
Balıkesir, Niğde, Mersin ve Batman gibi illerde yeni mağazalar
açtık” diye konuştu.

Satış payı yükseldi
Dijital kanallar üzerinden ar-

tan alışverişe pandemi süreci
öncesinde yaptıkları çalışmalar
ile hazır olduklarını vurgulayan
Orakçıoğlu, “Yurtiçi satışlarımız
içinde yüzde 8 olan online satış
payı, sürekli artıyor. Yeni normalde bu oranın yüzde 12 olacağını öngörüyoruz” dedi.

‘AVM’ler
işbirliği
yapmalı’
Pandemi döneminin
özellikle AVM’ler ile
markaların iş birliği
yapmalarının önemini
bir kez daha gösterdiğini
ifade eden Süleyman
Orakçıoğlu, bu dönemde
önemli olanın kâr
olmadığını söyledi.
Orakçıoğlu, “Pandemide
mağazalarımızın kapalı
olmasından hareketle;
AVM’lerden ciro kirası
alınmasını istedik. Ağırlıklı
yabancı fonların sahip
olduğu AVM’lerde ise
sorunlar yaşandı. Biz de
Orka Holding olarak bu
tür AVM’lerle yollarımızı
ayırdık, ayırmaya da
devam ediyoruz. Bu
öneriye empatiyle
yaklaşıp olumlu yanıt
veren ve markaların iş
ortağı olan AVM’lerle
yolumuza devam ediyor
ve bu yaklaşıma sahip
yatırımcılar ile el ele kol
kola ilerliyoruz” dedi.

AF 100

HavaTemizleyici
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‘Hava’da normale dönüş
B

ütün dünyayı etkisi altına alan, ezberleri bozan, iş yapış şekillerini
değiştiren bu pandemiden en
çok etkilenen sektörlerin başında havacılık geliyor. Bunu
örneklerle anlatan Pegasus
Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, pandemi
kapsamında getirilen uçuş
kısıtlamalarından önce misafirlerini 43 ülkede 113 noktaya ulaştırdıklarını hatırlattı.
Nane, “Önlemler kapsamında
28 Mart itibarıyla tüm uçuşlarımız durdu. Yaklaşık 2 ay
gibi bir sürenin ardından 1
Haziran’da kademeli olarak
iç hat uçuşlarımıza başladık.
1 Haziran, Türk havacılığında
yeni bir milat olarak tarihe
yazıldı. Çünkü uçuşlara böyle
uzun bir ara verdiğimiz başka
bir dönem yok. 13 Haziran’da
ise yine kademeli olarak dış
hat uçuşlarımız başladı. Uçuşlarımızı pandeminin gelişimi doğrultusunda verilecek
izinlere göre kademeli olarak
artırmayı planlıyoruz” dedi.

Covid-19
krizi özellikle
havacılık
sektörünü
olumsuz
etkilerken,
kontrollü
normalleşmede
dünyada alınan
üst tedbirlerle
hareket arttı;
2021’e güçlü
hazırlık var

Güçlü finansal yapı
Yıla ilişkin bir finansal
değerlendirme yapan Nane,
“Mevcut seyirde bir bozulma
olmazsa 2020 yılını 2019’a göre
%40-%50 daha düşük kapasite
arz etmiş olarak bitirmemiz

Mehmet
Nane

söz konusu olacak. Oysaki yılbaşında Kamuoyu Aydınlatma
Platformu’nda paylaştığımız
2020 beklentilerimizde kapasitemizde %12 ila %14 artış öngörmüştük. Ancak hızla aksiyon alarak hayata geçirdiğimiz
önlemler neticesinde gider ka-

lemlerimizi de ciddi oranlarda
azalttık ve nakit rezervlerimizi
korumayı başardık. Talebin
normale dönüş temposuna
göre de kapasitemizin 2021
yılında tekrar 2019’a yakın seviyelere ulaşmasını öngörmek
mümkün” diye konuştu.

Ameliyathane
kadar hijyenik

Tüm çalışan ve
misafirlerin sağlıklarına
ilişkin üst düzey
tedbirlerin alındığını
hatırlatan Mehmet Nane,
özellikle uçak içi havanın
tıpkı ameliyathaneler
kadar temiz ve hijyenik
olduğuna dikkat çekti.
Nane, “Uçaklarımızda
hava 3 dakikada bir
tamamen yenileniyor.
Kabin içindeki hava;
yarısından fazlası
uçağın dışından alınıp
1.300 derece ısıda olan
motordan geçip gelen
temiz ve sterilize edilmiş
havadan, kalanı ise
HEPA filtrelerden geçip
temizlenmiş iç havanın
karışımından oluşuyor.
HEPA filtreleriyle, havayla
bulaşan organizmalar ve
toz parçaları %99.99’un
üzerinde filtreleniyor.
Hava akımı, oturulan
koltuk üstünden yere
doğru oluyor. Öne
arkaya doğru hava akımı
oluşmuyor” dedi.

Boyner’de yenilikçi
hizmetlere devam
Türkiye’de giyim
perakendesi pazarına
liderlik yapan,
37 ilde 100’den
fazla mağazası
bulunan Boyner,
müşterilerinin
karşısına yenilikçi
hizmetlerle çıkmaya
devam ediyor

B

oyner, kontrollü normalleşme sürecinde
mağazalarında üst düzey hijyen önlemleriyle hizmet verirken, online alışverişi tercih eden müşterileri ile
de internet mağazası boyner.
com.tr’de buluşuyor. Her iki
kanalda da müşterilerini mutlu etmeye odaklanan Boyner,
yeni dönemde online alışveriş
deneyimi ile fiziksel alışveriş
deneyimini birleştiren yenilikçi
hizmetleri devreye alıyor.
Boyner, sektörde bir ilki
gerçekleştirerek internetten

yapılan alışverişlerde, AVM otoparkında arabaya servis hizmetini sunuyor. Günün yoğun
temposunda zaman kazanmak
isteyen ve pandemi kaygısı
nedeniyle AVM’ye girmeyi tercih etmeyenler için geliştirilen
arabaya teslimat hizmeti için
boyner.com.tr alışverişlerinde
mağazadan teslim almak istiyorum seçeneğinin seçilmesi
ve ardından arabaya teslimat

seçeneğinin işaretlenmesi yeterli oluyor. Arabaya servis hizmeti ilk aşamada İstanbul’da;
Metropol İstanbul, Capitol,
Forum İstanbul, Vadistanbul
AVM ile Ankara’da; Ankamall
ve Panora AVM olmak üzere 6
mağazada başladı.

Kapıda nakit ödeme
Boyner, bu hizmeti önümüzdeki dönemde diğer ma-

ğaza ve şehirlere de yaygınlaştırmayı hedefliyor.
Boyner, müşteriler tarafından en çok istenen özelliklerden biri olan online alışverişte
“Kapıda Nakit Ödeme” hizmetini de başlatıyor. Online alışverişte internet üzerinden ödeme yapmayı tercih etmeyen
tüketiciler, kargodan paketlerini teslim alırken ürün bedelini
nakit olarak yapabiliyor.

Kuru
temizleme,
ütü, lostra…

Boyner, seçili
mağazalarda
devreye alınan “Kuru
Temizleme”, “Ütü”,
“Lostra”, “Sneaker
Temizleme” hizmetlerini
kısa bir süre içinde
diğer mağazalarda
da uygulanmaya
başlayacak.
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Sheraton Istanbul
City Center’da
güvenli konaklama
Kapılarını hiç
kapatmadan 1’inci
yaşını kutlayan
Sheraton Istanbul
City Center, şehrin
merkezindeki
konumu ile güvenle
hizmet vermeye
devam ediyor

B

eyoğlu’nun kalbinde, Taksim, Tarihi Yarımada ve Haliç gibi merkezi
yerlere yakın konumuyla cazip bir
buluşma noktası olan Sheraton Istanbul
City Center, şehrin içinde aralıksız hizmet
vermeye devam ediyor. 254 odası, tam
donanımlı ve açık hava olanağı da sunan
etkinlik salonlarının yanı sıra Türkiye’deki tek padel tenis kortunu da içeren SPA ve
fitness alanlarıyla standartların ötesinde
bir hizmet sunan, Güvenli Turizm sertifikasına sahip Sheraton Istanbul City Center, Trip Advisor’un 2020 yılı Travelers’
Choice ödülünü alarak
başarılarına bir yenisini
daha ekledi.

TURİZM

Üye programı
Misafirlerine birbirinden özel paketler sunan
otelin en dikkat çeken
fırsatı seyahatlerin tekrar başlamasına özel olan Welcome Back paketi.

Marriott Bonvoy üyelerine %25, üye olmayanlara ise %15 indirimli konaklama
fiyatları sunan paket dışında aile paketinde çocukların konakladığı ikinci oda
%50 indirimli fiyatla misafirleri bekliyor.

Sheraton Istanbul City Center, Uzaktan
Çalışma paketi ile çok özel fiyatlarla konaklamasız olarak kullanılabilecek otel
odasını verimli bir çalışma ortamına dönüştürme imkânı sunuyor.

Radisson’dan İstanbul’un
tarihi bölgesinde iki yeni otel
R

adisson Hotel Group, açtığı
iki yeni otelle İskandinav esintili üst segment markası
Radisson’u Türkiye’de büyütmeye
devam ediyor. Radisson Hotel İstanbul Sultanahmet ve Radisson Hotel
President Beyazıt İstanbul, şehrin
tarihi ve turistik merkezinde hizmet
sunmaya başladı.
Türkiye’deki güçlü büyümesini faaliyette ve yatırım aşamasında 30 otel
ve 4.500’den fazla odayla sürdüren
Radisson Hotel Group, önümüzdeki

3 - 5 yıl içinde bu sayılarını 50’den
fazla otele ve 10.000 odaya çıkarmayı
hedefliyor. Halen 16 oteliyle İstanbul’un lider otel operatörleri arasında
yer alan grup, Türkiye’de Radisson
Collection, Radisson Blu, Radisson
ve Park Inn by Radisson olmak üzere
dört markasıyla faaliyetlerini sürdürüyor.
Radisson Hotel Group Orta ve
Doğu Avrupa, Rusya ve Türkiye Bölgesi Başkanı Yılmaz Yıldırımlar, yeni
yatırımlarına dair şunları söyledi:
“İstanbul’un en yüksek talep gören tarihi bölgesinde iki yeni otel
açmaktan gurur duyuyoruz. İstanbul’un eşsiz kültürel geçmişinin
ve sayısız cazibe merkezinin yanı
sıra devam eden yatırımlarımız
ve genişlememiz de Türkiye’nin
Radisson Hotel Group için önemli
gelişme pazarlarından biri olarak
önemini vurguluyor. Türkiye’deki
otel portföyümüzü daha da genişletmek için sabırsızlanıyoruz.”
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				 Huawei
tablet ailesini
genişletti

TEKNOLOJİ

HUAWEI MatePad
10.4, göz
koruma özelliği,
sunduğu yüksek
ses ve video
deneyiminin yanı
sıra 10.4 inç 2K
FullView ekranıyla
uzaktan eğitim
ve çalışmanın
önemi artarken
tüketiciyle
buluştu

Y

eni HUAWEI MatePad 10.4,
224PPI’de 2000x1200 çözünürlüğü ve NTSC renk gamının yüzde
70,8’ini destekleyen 10,4 inç 2K FullView
ekran deneyimi sunuyor. Görüntü kalitesi, renk doygunluğu ve keskinlik için
karanlık görüntüleri ve video sahnelerini
optimize eden bir dizi algoritma olan
tescilli HUAWEI ClariVu
Ekran Geliştirme
teknolojisi,
resim ayrıntısı ve dinamik
aralığı güçlendiriyor. Kullanıcı göz yorgunluğunun uzun süreli

kullanımda minimumda tutulmasını
sağlayan ekran panelinin işlevselliği,
TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık tarafından da onaylandı.

Etkili öğrenme ve eğlence
Daha iyi bir görüntülü arama deneyimi sağlamak için tasarlanan yeni HUAWEI MatePad 10.4, beş metre
içinde gürültü azaltmayı
ve ses alımını destekleyen dörtlü bir
mikrofon seti
içeriyor.
Yeni HUAWEI MatePad’deki Kids Corner, ço-

cukların öğrenmesi ve tabletle eğlenmesi
için güvenli bir alan sunuyor. Ebeveyn
Kontrolü seçenekleri, ebeveynlerin çocuklarının kullanabileceği içerik ve uygulamaları ve ayrıca çocukların cihazda
geçirebilecekleri zamanı kolayca yönetmelerine olanak tanıyor.
MatePad 10.4, Huawei Online Mağaza üzerinden, 2.399 TL tavsiye edilen son
kullanıcı fiyatıyla tüketicilere sunuluyor.

5. büyük akıllı telefon
üreticisi vivo Türkiye’de
3

50 milyon kullanıcısı ile dünyanın 5. büyük akıllı telefon
üreticisi ve 5G akıllı telefon
satışlarında dünyada 3. sırada bulunan vivo, Mayıs ayında ilk kez
tanıttığı X50 Lite modeli ile Türkiye
pazarına resmen giriş yaptı. Özel hifi yonga setinden, Ekran İçi Parmak
İzi Okuyucuya, akıllı telefonlarda
pek çok ilki gerçekleştiren vivo’nun
Türkiye pazarına girişi doğrultusunda gerçekleştirdiği online basın toplantısında, Türkiye pazarına yönelik
hedeflerini paylaştı.
Asya ve Avrupa arasında bir köprü olan Türkiye pazarına giriş yapmanın heyecanı içinde olduklarını ve
Türkiye’ye bağlılıklarını ifade eden
vivo Türkiye CEO’su Andrew Liu,
“Türkiye’ye gelişimiz şans eseri
değil. Her bir Avrupalı müşterinin bireysel ihtiyaçlarını anlamak
için Avrupa genelinde 9 bin kişiyle
görüştük. Bu, dünya çapında 350
milyondan fazla kullanıcının günlük
yaşamının bir parçası olmamızın en
önemli nedenlerinden biri olan ‘doğru şeyleri doğru şekilde yapmak’ felsefemizin devamı” şeklinde konuştu.
Türkiye’ye önemli teknolojiler

Andrew Liu

barındıran X50 Lite ürünü ile giriş
yaptıklarını belirten vivo Türkiye
Pazarlama Müdürü Selin Dayıoğlu ise, “vivo olarak, tüm dünyada
markaların beklemeye geçtiği bir
dönemde Türkiye pazarına girişimiz, ülkenin büyümesine olan
güvenimizden kaynaklanıyor.
Ağustos itibariyle orta segmentte bir cihaz ile giriş yaptığımız Türkiye pazarına, yıl
sonuna kadar biri amiral gemisi
olmak üzere, farklı segmentlerSelin Dayıoğlu
de ürünler sunacağız” dedi.
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GURME

Türkiye’nin
ilk 5. nesil
kahve
mağazası
Kaave,
flamboyant
ve dinamik
konsepti ile
kapılarını açtı

5. nesil ‘kaave’ci
K

ahve tutkunlarının dünyanın en ünlü kahvelerini
deneyimleyebileceği ve
keyifli vakit geçirebileceği yeni
durağı Kaave, Metropol İstanbul
AVM ve Arenapark AVM’de misafirlerini bekliyor. Yoğun ve titiz
Ar-Ge çalışmaları sonucu projelendirilen Kaave mağazaları, dünyanın farklı
bölgelerinden en kaliteli
kahve çekirdeklerini alıp
Antalya’da yer alan üretim tesislerinde işleyerek
misafirlerine sunuyor.

5. nesil kahvecilik akımına
Türkiye’de öncülük eden Kaave
mağazalarında kullanılan inovatif teknoloji ve yeni demleme
yöntemleriyle, her mağazada aynı kalitede, aromada ve nitelikte
kahveler içmek mümkün. Kahveseverler, 5. nesil kahvecilikte,
yenilikçi teknoloji ve kahvecilik
anlayışının ahengi sonucu ortaya
çıkan benzersiz lezzetleri deneyimleme fırsatı buluyor.

Yeni yatırımlar yolda
Saruhan Holding bünyesinde

Furkan
Selim
Saruhan

kurulan Kaave’de, yine aynı çatı
altında yer alan elektrikli ev aletleri markası Fakir Hausgeräte’nin
üstün teknolojili kahve makineleri kullanılıyor. Saruhan Holding
Yönetim Kurulu Üyesi Furkan
Selim Saruhan, “Kısa zamanda
kat ettiğimiz yol bizi bu alanda
farklı projeler yapma konusunda
daha da heyecanlandırdı… Pandemi sürecini fırsata çevirmeyi
amaçlıyoruz ve bu yılsonunda
10 mağaza ile hedeflerimize ulaşacağımızı ön görüyorum” değerlendirmesini yaptı.

Colorado Lezzetlerine
yeni soslar eklendi

K
Tavuk Dünyası
Ordu’da ikinci
Restoranını açtı
Özgün konseptiyle yeme-içme sektöründe fark
yaratan ve konuklarına ayrıcalıklı bir deneyim sunan
Tavuk Dünyası, Türkiye’nin
farklı şehirlerindeki şubelerinin sayılarını, açtığı yepyeni restoranlarıyla artırmayı
sürdürüyor. Tavuk Dünyası,
Ordu Novada AVM’de hizmete başlayan yeni şubesiyle birlikte, kentteki ikinci şube yatırımını yapmış oldu.
Tavuk Dünyası CEO’su
Volkan Mumcu, yaşanan
salgın dönemine rağmen,
yatırımcılarından gelen talepleri değerlendirmeye

devam ettiklerini ve bu yıl
için belirledikleri yeni restoran yatırımları kapsamında
açılışlarını uygun şartlarla
yaptıklarını söyledi.
Mumcu; “Güçlü finansal
yapımız ve genişleyen yatırımcı portföyümüzle, bu
yıl için belirlediğimiz yatırımlarımızı sürdürüyoruz”
dedi.
Tavuk Dünyası, Ordu’daki ikinci şube yatırımı olan
Novada AVM’deki bu şubesiyle birlikte Türkiye’deki
AVM restoranlarının 158’e,
toplam şube sayısını ise
215’e çıkarmış oldu.

ibar Holding bünyesinde 1998 yılında kurulan ve bugün gelinen noktada günde 4500 ton
taze domates işleyebilme, 2.5
milyon adet ambalajlı ürün
üretebilme kapasitesiyle Türkiye’nin ketçap, mayonez ve
sos kategorilerinde en büyük
üreticisi Assan Foods, Colorado markası ile 4 yeni lezzetin
lansmanını gerçekleştirdi.
Pesto, Guacamole, Buffalo ve Relish, Türkiye’nin Sos
Uzmanı Colorado’nun ürün
portföyüne yeni soslar olarak
eklendi.

Akademisyen şef yaptı
Colorado Buffalo Sauce’un,
Türkiye’de ve dünyada pek
çok beş yıldızlı otel ve prestijli restoranda yönetici şef
olarak çalıştıktan sonra
Türkiye’de akademisyen
şef ünvanını almış ilk kişi
olan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Şef David Shipman
tarafından geliştirildiğini söyleyen Assan Foods Strateji ve Pazarlama

David
Shipman

Mutlu
Tanberk

Müdürü Mutlu Tanberk “Sos
portföyümüzü daha da geliştirmek için, akademisyen
iş birliklerini gündeme aldık
ve David Shipman ile geliştirdiğimiz soslardan biri olan
Colorado Buffalo Sauce’u, bu
seneki lansman kapsamına aldık. Şef David Shipman,
gıda sektöründe danışmanlık çalışma-

larının yanı sıra, akademik
çalışmalarını İstanbul Bilgi
Üniversitesi, Gastronomi ve
Mutfak Sanatları bölümünde
sürdürüyor ve sektöre yeni
isimler kazandırıyor” dedi.
Colorado, Kingtom ve Oba
markaları ve private label alanında yurt içinde liderliğinin
yanı sıra, 4 kıtada 30’dan fazla
ülkeye ihracat gerçekleştiren
Assan Foods, dünya devi Walmart iş birliğinde, Çin pazarında, İspanya’da ve Afrika
ülkelerinde kendi
Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirdiği
Colorado markalı ürünlerle
büyümesini sürdürüyor.
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‘Oto’da yeniden
yapılanma hızlanmalı

Berk
Ölçen

Ağaçlı Oto Genel Müdürü Berk Ölçen, ikinci yarıda oto sahipliğinde pozitif seyrin devam
edeceğini öngördüklerini; firmalar ve bayilerde yeniden yapılanma gereğine dikkat çekti

P

andemi nedeniyle insanların araç sahipliğine yöneldiğini hatırlatan Ağaçlı Oto Genel Müdürü
Berk Ölçen, yılın ikinci yarısında da
buradaki pozitif seyrin devam edeceğini öngördüklerini ifade etti. Pandeminin büyük sıkıntılara yol açtığı nisan
ve mayıs aylarında sektörde ciddi bir
daralma beklentisi olduğunu hatırlatan Ölçen, sonraki döneme ilişkin şu
değerlendirmeyi yaptı:
“Haziran ve Temmuz ve aylarında
pazar beklentinin üzerinde büyüdü.
Bunda 3 kriter var; iki yıldan beri ötelenen bir talep vardı, faizlerin inmesinin katkısı, son olarak ise pandemi ile
insanların toplu taşımadan kaçınarak
bireysel otomobile yönelmesi. Kamu
bankaları tarafından gerçekleştirilen
ikinci el taşıt kredi kampanyası ile
çok sayıda vatandaş ikinci el araba
satın almış ve piyasada önemli ölçüde

hareketlilik yaşanmıştı. Ancak kamu
bankaları ikinci el taşıt kredi faizlerini
yeniden yükseltti. Araba fiyatları ise
her gün biraz daha artıyor. Yeni bir
ikinci el araba satın almak isteyen
vatandaşlar ikinci el taşıt kredisini en
uygun faiz oranlarını veren bankaları

araştırıyor.”

Yeni teknolojiler...
Berk Ölçen, olumsuz senaryolar
arasında bulunan, pandemi sürecinin
daha da uzaması ihtimalinde; otomotiv
üreticilerinin karlı olmayan küresel

pazarlardan ve araç segmentlerinden
çıkmak için stratejik kararlarını hızlandırması sonucunun yaşanabileceğini söyledi. Ölçen, “Satış tarafında
ise bayilerin değişen talep koşullarına
hızlı bir şekilde dönmesi kendilerini
ayarlaması ve dijitalleşmeye önem
vererek önemli ölçüde yeniden yapılandırmaya gitmesi gerekiyor. Pandeminin gidişatına bağlı olarak araçlarda
bulunan klima sistemleri gibi, teknolojilerin araçlarda donanım olarak yer
alabileceği düşünüyoruz” dedi.

CEKET
sihirli

Cepteki
mendili
çıkar

Ceketi katla

şıklığınıza
sihir katın.
Mendilin
aslında
bir çanta

Ceket artık
çantada
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İsfanbul Tema Park’ta
macera yeniden başladı
Türkiye’nin dünya standartlarındaki ilk tema parkı İsfanbul, Covid - 19’a
karşı aldığı üst tedbirlerle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor

T

ürkiye’nin dünya standartlarındaki ilk tema
parkı İsfanbul, 29 Haziran Pazartesi günü kapılarını
misafirlerine açtı. Covid – 19’a
karşı aldıkları hem hijyenik hem
de operasyonel tedbirlerle misafirlerine her gün 10.00 – 18.00
saatleri arasında, açık havada
güvenli bir eğlence imkanı sunacak olan İsfanbul Tema Park
Direktörü Tankut Tonger, alınan
tedbirler kadar bunların uygulanması konusunda da örnek
teşkil edeceklerini söyledi.

Yüzde 50 kapasite
En önem verdikleri konunun, hem çalışanlarının hem de
misafirlerinin sağlığı olduğunu vurgulayan Tankut Tonger,
“Hijyen ve sağlık konularına
yönelik uluslararası standartlarda aldığımız önlemler sayesinde, misafirlerimiz güvenle
ve gönüllerince İsfanbul Tema
Park’ta eğlenmeye devam edecekler. Ekiplerimizi ciddi
bir eğitimden geçirdik. Tüm

çalışanlarımız maske, siperlik
ve el dezenfektanı kullanırken,
misafirlerimizin de bu kurallara uyup uymadıklarını sürekli
olarak kontrol ediyorlar. Tema
Park’taki ünitelerimiz sosyal
mesafeyi koruyacak şekilde,
maksimum yüzde 50 kapasite
ile faaliyet gösteriyor” dedi.
7’den 70’e herkesin eğlenceye olan özlemini dindireceği
İsfanbul Tema Park birbirinden
özel eğlence üniteleriyle donatılmış, 120 bin metrekarelik alan
üzerine kurulu bulunuyor.

Tankut
Tonger

Sürdürülebilir
teknolojiler odakta
Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY’ın (Ernst
& Young) hazırladığı Covid-19
Sonrası Bilgi Teknolojilerinin
Dijital Dünyada Yeni Rolü Raporu, iş dünyası liderlerinin
kısa ve orta vadede yeni teknolojilere adaptasyon, dijital
dönüşüm ve iş görünümü ilgili
görüş ve beklentilerini ortaya
koyuyor. Türkiye’nin de dâhil
olduğu 13 ülkeden 600’e yakın
şirketin katılımıyla gerçekleştirilen anket sonucu oluşturulan
rapora göre; dijital dönüşümde
öncü şirketler, teknolojiyi büyümenin itici gücü olarak kullanarak finansal performansta
yükseliş kaydediyor.
Raporda, döngüsel ekonomiye olan ilginin artacağı yeni dönemde kurumsal değişimlerin

temelinde sürdürülebilir teknolojilerin olacağı vurgulanıyor.
Rapor; şirketlerin gelecek iki
yıllık dönemde özellikle bulut
bilişim, yapay zekâ ve Nesnelerin İnterneti alanlarına yatırım
yapacaklarına işaret ediyor.

‘Kalıcı olabilir’
Rapora göre; COVID-19 ile
birlikte zorunlu olarak kullanılan uzaktan çalışma uygulaması
salgından sonra kalıcı olma sinyalleri veriyor. Ankete katılan
üst düzey yöneticilerin neredeyse tamamı (%95), salgından
sonra da uzaktan çalışma uygulamasının devam edeceğini
düşünüyor. Türkiye’den katılan
üst düzey yöneticilerin %76’sı
iş süreçlerinin eskisinden daha
verimli olduğunu belirtiyor.

Dijital dönüşüm
hız kazanıyor

Onur
Doğan

Teknolojiye yatırım artacak
EY Türkiye Şirket
Ortağı, CESA Bölgesi
Teknoloji ve Dijital Lideri
Onur Doğan, konu ile ilgili
şu değerlendirmeyi yaptı:
COVID-19’un etkisiyle,
sürdürülebilir teknolojilerin
ön planda olduğu yeni
dünya düzenine geçiş
olacağını öngörüyoruz.
Şirketler gelecek
planlarını oluştururken
daha kapsayıcı ve daha
sürdürülebilir sonuçlar

elde etmeye odaklanacak,
uzun vadeli değer
yaratmak için proaktif bir
rol almayı tercih edecekler.
Dönemin getirdiği
koşullar ile birlikte artan
teknoloji yatırımlarının,
ilerleyen dönemde de
artarak devam edeceğini
düşünüyoruz. Değişen
koşullar ile birlikte bilgi
teknolojileri iş modellerinin
de değişeceğini
söyleyebiliriz.”

Rapora göre;
şirketler müşterilerinin
ihtiyaçlarına ve değişen
taleplerine cevap
verebilmek için dijital
dönüşüm planlarını
hızlandırmayı planlıyor.
Türkiye’deki
şirketlerin salgın sonrası
öncelik vereceği konular
arasında %75 ile ilk
sırada dijital dönüşümü
yaygınlaştırma yer
alıyor.
Bilgi güvenliğinin
iyileştirilmesi %71 ile
şirketlerin öncelik
vereceği ikinci
konu olarak öne
çıkarken, uzaktan
çalışma deneyiminin
iyileştirilmesi %60
ile üçüncü, dijital
iş sürekliliğinin
sağlanması ise %57 ile
dördüncü sırada yer
alıyor.
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Gül özleriyle terapi
Son yıllarda
kozmetik
sektöründe
gittikçe popülerlik
kazanan gül,
Huncalife
Essentials
serisinin de
gözdelerinden.
Seri ile terapi
devam
ediyor

A

sya’da, Avrupa’da, Orta Doğu’da
hatta dünyanın daha
pek çok bölgesinde,
kozmetik sektörünün
favorisi olan gülün marifetleri sadece
sevgi sembolü olmakla sınırlı kalmıyor. Yenilebilen doğal bir
esans olmasının yanı sıra cilt bakımında da oldukça
etkili olan gül, ülkemizde de
lokumlardan parfümlere birçok alanda kullanılıyor.
Cildiniz için güvenli,
Avrupa standartlarına
uygun kalitede, ozonla ve doğayla dost cilt
bakım ürünleri sunan
Huncalife, doğanın bu
büyük mucizesini Essentials Gül Özlü Cilt
Bakım serisine taşıyor.

kuru ve hassas ciltler için ideal.
Eriyen hafif dokulu yapısı ile makyaj temizliğinde
yepyeni bir formül
sunan Huncalife Essentials Micellar
Gül Özlü Makyaj Temizleme Jeli de
tüm cilt tiplerine uygun.
Doğal tonik etkisi ile cildinizi
nemlendirmeye destek
olurken cilt temizliğinizi kolayca yapmanızı
sağlayan Huncalife
Essentials Gül Özlü
Tonik içeriğindeki gül çiçeği özü
ile cildinizdeki
gözenekleri sıkılaştırmaya ve
cildi beslemeye
yardımcı olan bu
özel ürün, kuru
ve hassas ciltlerin
kullanımına uygun.
Toniğinizi buzdolabında muhafaza ederek serinletici etkisinden de faydalanabilirsiniz.

KOZMETİK

Bakım yağı
Özel formülüyle cildi nemlendirmeye yardımcı olurken
cilde yumuşaklık kazandıran
Huncalife Essentials Gül Yağı,

Ölmez Otu’nun
L
‘süper özü’nü buldu

’Occitane araştırmacıları,
son altı yıldır süren çalışmaların sonunda yepyeni
bir damıtma tekniği kullanarak,
hiç solmayan Ölmez Otu çiçeğinin merkezinde bugüne kadar
hiç keşfedilmemiş “Süper özü”
buldu. Cildin hacmini arttıran
ve cilt yapısını destekleyen kimyasal retinolden daha doğal olan
bu içeriği Divine serisine aktaran
marka, güzelliğin temel taşlarını
da değiştirmeye hazırlanıyor.

İki kat antioksidan
Yaklaşık 20 yıldır Ölmez Otu
(Immortale) bitkisi üzerinde çalışan L’Occitane ilk defa bu yıl
yeşil teknoloji yöntemi ile çiçeğin
merkezinde bugüne kadar keşfedilmemiş “Süper Öz”e ulaştı.
Her yıl farklı bir teknoloji ile
ölmez otunun farklı özelliklerini ve faydalarını öne çıkaran
L’Occitane, en son2018 yılında
kapsülleme yöntemi ile Ölmez
otu esansiyel yağını mikro kapsüllerde üretmişti...
L’Occitane’ın yenilenen Divine serisi düzenli kullanımda
cildin hacmini hızla artırıyor, iki
kat antioksidan etki içeriyor ve
retinole güçlü bir doğal alternatif
getiriyor.
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Beş dev lige
93 sponsordan
3.3 milyar euro
S
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Avrupa’nın en önemli beş ligindeki takımların toplam 93 sponsoru bulunuyor.
Bu sponsorluklardan elde edilen toplam kazanç ise 3.3 milyar euro…

ponsorluk gelirleri futbol
kulüpleri için ekonomik anlamda olmazsa olmaz… Tüm
kulüpler, dev şirketlerle yaptığı ve
yapacağı sponsorluk anlaşmalarıyla
kasasını güçlendirmeyi hedefliyor.
KPMG Football Benchmark ekibi
de Avrupa’nın en önemli beş ligindeki sponsorluk gelirlerini inceledi.
Şu anda beş büyük ligdeki takımların toplam 93 sponsoru bulunuyor.
Bu sponsorluklardan elde edilen
toplam kazanç ise 3,3 milyar euro…
Otomotiv sektöründen 10 şirket,
yıllık 200 milyon euroluk sponsorluk harcamasıyla zirvede yer alıyor.

Otomotiv sektörünü 192 milyon
euro veren beş hava yolu şirketi takip ediyor. Hava yolu şirketlerinden
Emirates, Real Madrid, Lyon, Arsenal ve AC Milan’la yaptığı sponsorluk anlaşmaları kapmasında 154
milyon eurodan fazla bir ücret ödeyecek. Bu iki sektörü 132 milyon
euroyla bankacılık takip ederken,
20 bahis şirketinin kulüplere olan
sponsorluk desteği ise 91 milyon
euro…

Covid-19 tehlikesi
KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ‘’COVID-19 pande-

misinin etkilerini her sektörde hissettiğimiz gibi sponsorluk endüstrisinde de yakın gelecekte göreceğiz.
Sponsorluk konusunda bugünün
söz sahipleri olan otomotiv ve hava
yolu şirketleri gelecekte bu yatırımlarını gözden geçirmek isteyecek. Özellikle pandemiden büyük yaralar
alan hava yolu şirketleri ilerleyen
günlerde yerini büyüyen şirket ve
sektörler bırakacak gibi. Medya, telekomünikasyon, yaşam bilimleri ve
gıda sektöründe gerçekleşen büyük
yatırımlar bu sektördeki şirketlerin
sponsorluklarını daha çok görmemizi sağlayabilir’’ dedi.

Hakan
Uçak

Büyük kupa 5 Eylül’de
sahibini bulacak
T

ürkiye’de kadınlara yönelik
ilk ulusal yelken yarışı olma
özelliğini taşıyan “Deniz Kızı
Ulusal Kadın Yelken Kupası”, bu yıl
uluslararası nitelik kazanarak beşinci
kez düzenleniyor. Türkiye Yelken Federasyonu’nun himayesinde, İstanbul
Yelken Kulübü’nün işbirliği ile 5 Eylül’de İstanbul Caddebostan - Adalar
parkurunda gerçekleştirilecek olan 5.
Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası’nın
kayıtları başladı.
Yaşanan pandemi sürecinde Mart
ayından itibaren durdurulan yelken
yarışları Türkiye Yelken Federasyonu’nun onayıyla 15 Ağustos’ta başlıyor. Eylül ayında 3 gün olarak plan-

lanan 5. Deniz Kızı Kadın Yelken
Kupası, TYF tarafından yeniden düzenlenen takvime göre tek güne indi
ve 5 Eylül 2020 olarak TYF takvimine
girdi.
Başlangıcından bu yana büyük ilgi gören “Deniz Kızı Ulusal Kadın
Yelken Kupası” ile kadınların yelken
sporuna olan ilgisinin artırılması, ülkemizdeki kadın yelkenciliğinin desteklenmesi, yeni sporcular yetişmesine
fırsat sağlanması, kadın yelkencilerin
motive edilmesi ve elde edilen gelirle
kadınlara yönelik sosyal sorumluluk
çalışmaları gerçekleştiren sivil toplum kuruluşlarına katkı sağlanması
hedefleniyor.

