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Başkandan
From The
Chairman

GELECEĞİMİZ İÇİN
COVID-19 PANDEMİSİNİ
DOĞRU OKUMALIYIZ
Değerli sektör mensuplarımız,
Kıymetli okurlarımız,

Ö

ncelikle Promag dergimizin 3’üncü sayısı vesilesiyle
karşınızda olmaktan büyük mutluluk duyduğumu
belirtmek istiyorum. Takdir edersiniz ki her yeni
sayısında yayınımız, faaliyet gösterdiğimiz sektöre
âdeta ilaç niteliğinde olan konuları detaylandırıyor
ve bu sayede derneğimizin hedeflerine giden
yolda da önemli bir rol üstleniyor. Çalışmalarımıza
gösterdiğiniz eşsiz teveccüh ise motivasyonumuzun
kaynağını oluşturuyor.
İçinde bulunduğumuz günlerde sizlerin de şahit
olduğu gibi tüm dünya, daha önce eşi benzeri az
görülmüş bir büyüklükte felaketle yüzleşti. Yeni
tip koronavirüs (COVID-19) adı verilen bir salgın,
küresel ölçekte hayatı durma noktasına getirdi. Zira
uygulanan karantina önlemleri vesilesiyle uluslararası
ticaret durdu ve tüm insanlık evlerine kapandı. Başta
ülkemiz olmak üzere tüm dünyadaki sağlık çalışanları
ise insanlığın geleceği için hayati bir rol üstlendi.
Yeni normale ayak uydurmaya çalıştığımız bu dönem
ise bizlere, öncesinde belki de atladığımız birçok
durumun aslında ne kadar önemli olduğunu gösterdi.
Örneğin günümüz dünyasında ayakta kalmak
isteyen hiçbir işletmenin, teknolojiden uzak kalma
lüksüne sahip olmadığını anladık. Bunun yanı sıra
promosyon ve matbaa sektörleri de pandemiden
olumsuz manada payını aldı ve zor bir dönemden
geçti. Üstelik bu zor dönem, ne yazık ki henüz bitmiş
değil. PROMASİAD olarak insanlığın başına gelen bu
felaketi doğru okumak adına elimizden gelen gayreti
gösterdiğimizi ve göstereceğimizin bilhassa altını
çizmek istiyorum. Nitekim farkındayız ki gelecek
döneme sağlam adımlarla yürüyebilmek, bu okumayı
gerekli kılıyor.
Sözlerime son verirken ülkemizin COVID-19’la
ulusal mücadelesinde önemli bir rol üstlenen sağlık
çalışanlarımız ile ülke yetkililerimize, şahsım ve tüm
PROMASİAD üyeleri adına şükranlarımı sunuyorum.
Sağlıcakla kalın…

We Should Correctly Read
the COVID-19 Pandemic
for Our Future

F

Dear esteemed sector members,
Dear readers,
irst of all, I want to say that I am very happy to be with you on
the 3rd issue of our Promag. As you see, our magazine gives
detailed information about the important subjects in our sector
and plays an important role on the way to the goals of our
association. This unique closeness that you have shown to our
works is the source of our motivation.
These days, the whole world is facing a catastrophic problem almost never seen before. A pandemic called the novel
coronavirus (COVID-19) brought life to a halt all around the
world. Quarantines stopped international trade and the whole
world stayed in their homes. And healthcare providers all
around the world, and especially in our country, played a vital
role in the future of humanity.
And this period, where we try to keep up with the new
normal, showed how important the many things we ignored
were actually. For example, we now understand that any business who wants to remain in the business world cannot stay
away from technology. Promotion and printing sectors were
also negatively affected by the pandemic and had a rough time.
Unfortunately, this challenging period is not over yet. As PROMASIAD, we are doing what we can to correctly read this disaster and will continue to do so. Because we know that we need
to take firm steps towards the upcoming period.
I would like to finish by thanking the healthcare providers and authorities who played a crucial role in the national
fight against COVID-19 on behalf of myself and all PROMASIAD
members.
Best regards...

Ömer Karatemiz
PROMASİAD Genel Başkanı
PROMASIAD Chairman

5

Sektörel
Sectoral

Tek Kullanımlık
Ürün Tüketimi
Zirveye Ulaştı
Disposable
Product
Consumption
Is at Its Peak
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Atık yönetimin etkin
şekilde yürütülmesi çevre
ve halk sağlığı açısından
büyük önem taşımaktadır

Genellikle pikniklerde ve hastanelerde karşımıza
çıkan tek kullanımlık ürünler, COVID-19 salgını nedeniyle ev ve iş yerlerinde de sıklıkla kullanılmaya
başlandı. Virüs korkusu ile hijyen tedbirlerinin had
safhaya çıktığı şu günlerde söz konusu mamullere
olan talep zirveye ulaştı. Ancak plastik ambalajlı
ürünler ile tek kullanımlık malzemelerin aşırı tüketimi sonucu ortaya çıkan atık miktarı, bazı çevresel
sorunlara da yol açtı.
Konu ile ilgili açıklama yapan Çevre Mühendisleri
Odası İzmir Şubesi Başkanı Helil İnay Kınay, atık
yönetiminin önemine vurgu yaparak, pandemi ile
mücadele edilirken çevresel sorunlara da dikkat
edilmesi gerektiğini dile getirdi. “Bir taraftan sağlık
koşullarımızın korunması amacı ile önlemler almaya çalışırken, diğer taraftan bu önlemler nedeni ile
oluşan başka bir çevresel etkiyi yani atık sorununu
da doğru yönetmemiz gerekiyor.” diyen Kınay, sağlık
ve virüslerden korunma amacı ile kullanılan plastik
ürünlerin, bilinçsiz bir şekilde çevreye bırakıldığında
en az pandemi kadar tehlikeli olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi: “Hijyenik olduğunu düşündüğümüz bu atıkların, kullanıcı durumuna göre virüs
taşıma riski de bulunmaktadır. Dolayısıyla bu süreçte atık yönetimin etkin şekilde yürütülmesi çevre
ve halk sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.
Bu yüzden bizlerin de tüketim noktasında kontrollü
davranmayı öğrenmesi ve oluşan atıkları evlerimizde
ayrı ayrı toplayarak, geri kazanım ve toplum sağlığı
noktasında bilinç kazanması gerekmektedir.”

Disposable products, once popular in picnics,
hospitals, etc. are now frequently used in
homes and workplaces due to the COVID-19
outbreak. The demand for these products is at
its peak these days as a result of the excessive
hygiene measures that we take with the fear of
the virus. However, the amount of waste generated as a result of excessive plastic package
and disposable product consumption led to
some environmental problems as well.
Helil İnay Kınay, İzmir Branch Chairperson of
the Chamber Of Environmental Engineers talked about the issue and emphasized the importance of waste management and said that we
needed to keep our attention on environmental
issues in our fight against the pandemic. “As
we try to take measures to protect our health
conditions, we need to manage the environmental impact of these measures, namely the
waste problem efficiently,” said Kınay. Stating
that plastic products used to protect ourselves
against the virus are as dangerous as the pandemic when senselessly scattered around the
environment, Kınay said, “These wastes that
we regard to be hygienic can carry risks based
on how they are used. Thus, effective waste
management is of great importance for environmental and public health. So, we too need
to learn to control our consumption and gain
awareness on collecting the wastes separately
in our homes and recycling them for the benefit
of community health.”

«Effective waste
management is of great
importance for the
environmental and public
health»
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3 Boyutlu Baskı Pazarında Hedef 49 Milyon Dolar
The Goal is 49 Million Dollars in the 3D Printing Industry
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından
hazırlanan Üretimde Paradigma Değişikliği, Artırımsal Üretim, Üç Boyutlu Yazıcılar raporuna göre, Türkiye’nin 2017’de
22,5 milyon dolar olarak hesaplanan 3 boyutlu baskı pazarı
büyüklüğünün, 2023’te 49,1 milyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.
Hızla gelişen 3 boyutlu baskı teknolojisinin Türkiye ve
dünyadaki durumunun incelendiği raporda; bu teknolojinin
pazar payı, uygulamaların mevcut durumu ve beklentiler
analiz ediliyor. Ayrıca çalışmada, Türkiye’de 3 boyutlu baskı
teknolojisi uygulama düzeyi ve pazarın mevcut durumu değerlendirilirken bu teknoloji uygulamalarında stratejik olabilecek sektörler de ele alınıyor.

According to the “Paradigm Shift in Production, Incremental Production, 3D Printers” report made by
the Presidency of Turkey, Presidency of Strategy and
Budget; the 3D printing market of Turkey, calculated
to be 22,5 million dollars in 2017, is estimated to
reach to 49,1 million dollars in 2023.
The report includes the examination of the
fast-growing 3D printing technology in Turkey
and the world, analysis of the technology market, the current state of applications and the expectations. Additionally, the research covers the
application level of 3D technology in Turkey, the assessment of the
current situation of the market and sectors that could be strategic in
these technology applications.

Almanya, Güney Kore, Çin ve ABD Lider
3 boyutlu baskı teknolojisinin; geleneksel yöntemlerle üretimi mümkün olmayan
veya zor olan ürünlerin kolaylıkla, kısa sürede ve en az maliyet ile üretilmesini
sağladığını belirten rapora göre, 3 boyutlu baskı uygulamalarında Almanya, Güney
Kore, Çin ve ABD lider olarak değerlendiriliyor.

Germany, South Korea, China, and the USA are the leaders
It is stated the report that 3D Printing technology produces the goods
that are impossible or difficult to produce traditionally within a short
time and in a cost-effective way; and Germany, South Korea, China
and the USA are the leaders in 3D printing applications.

Sıfır Atık Projesi ile 400 Ağaç Kurtarıldı
400 Trees Were Saved with Zero Waste Project
Bartın Üniversitesi yerleşkelerinde yürütülen
“Sıfır Atık Projesi” ile 2019 yılında 47 ton 126
kilogram atık toplanarak 400 ağaç kesilmekten
kurtarıldı ve önemli miktarda tasarruf sağlandı.
Kaynağından ayrıştırılarak yerleşkelere kurulan
atık toplama merkezlerinde; toplanan kâğıt,
plastik, cam ve metal atıklar geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılıyor. Bu kapsamda
2019 yılı boyunca 23 ton 518 kilogram kağıt,
17 ton 182 kilogram plastik, 5 bin 962 kilogram
cam ve 464 kilogram metal atık geri dönüşüme
gönderildi. Böylece “Sıfır Atık Projesi” ile 5 bin
90 kilogram sera gazı salınımının da önüne geçilmiş oldu. Ayrıca 196 bin 180 kilowatt enerji,
280 varil petrol, yedi kilogram ham madde tasarrufu da sağlandı.
T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi
Emine Erdoğan’ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık
Projesi’nin daha etkili uygulanabilmesi hedefleniyor.

With the “Zero Waste Project” carried out
in Bartın University campuses, 47 ton 126
kilograms of waste was collected in 2019
and 400 trees were saved from being cut,
leading to a significant amount of savings.
Paper, plastic, glass and metal wastes
are segregated and collected in waste
collection centers established on campuses and brought back to the economy.
And within this context; 23 ton 518 kg of
paper, 17 ton 182 kg of plastic, 5962 kg
of glass and 464 kg of metal waste was
recycled in 2019. Thus, 5 thousand 90 kg
of greenhouse gas emission was prevented with the Zero Waste Project. Besides;
196 thousand 180 kilowatt energy, 280
barrels of oil and 7 kg of raw materials
were saved.
Initiated by the Ministry of Environment
and Urbanisation under cover of President
Recep Tayyip Erdogan’s wife Emine Erdogan, the Zero Waste Project is aimed to
be applied more efficiently in the future.
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Peynir Altı Suyundan
Yenilebilir Ambalaj
Edible Packages from Whey
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Kimya Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sacide Alsoy Altınkaya ve ekibi, peynir altı suyu kullanarak yenilebilir
gıda ambalaj malzemesi geliştirdi. Çevre ve insan
sağlığına zararsız bir ambalaj malzemesi geliştirmek üzere çalışma yürüten Altınkaya ve ekibi, süt
endüstrisinde yeteri kadar değerlendirilmeyen peynir
altı suyuna odaklandı. Protein oranı yüksek olduğu
için enerji içeceklerinde de kullanılan peynir altı suyunun tozunu mısır proteiniyle birleştiren Altınkaya
ve ekibi, esnek ve dayanıklı bir ham madde geliştirmeyi başardı. Ortaya çıkan ambalaj malzemesi,
testleri başarıyla geçerek 4 yıllık süreç sonunda
patentle koruma altına alındı. Ürünün henüz laboratuvar boyutlarında üretildiğini, bundan sonraki
etapta ekonomik boyutun irdelenmesi ve daha büyük
ölçütlerde üretimin gerçekleşmesini hedeflediklerini
dile getiren Altınkaya, konuya yatırımcıların ilgi ve
desteğini beklediklerini bildirdi. Ortaya çıkan ürünün
tamamen doğal olduğunu belirten Altınkaya, “Uluslararası kuruluşlara göre bizim geliştirdiğimiz ambalajda kullandığımız bütün malzemeler yenilebilir,
tüketilebilir malzemeler.” dedi.

Mevcut ambalajın üretimi ve ham madde tedariki
için Türkiye’de ciddi bir potansiyel bulunduğunu
ifade eden Altınkaya şunları söyledi: “Türkiye’de 1
kilogram peynir üretmek için ortalama 10 litre süt
kullanılıyor. Bu sütün yüzde 80’i üretim esnasında
peynir altı suyu olarak bir kenara ayrılıyor. Bir hesap
yaptığınızda, yaklaşık 5 milyon ton peynir altı suyu
ortaya çıkıyor. Bu da ambalaj malzemesi olarak çok
ciddi bir potansiyele sahip olduğumuzu gösteriyor.”

“Uluslararası kuruluşlara
göre bizim geliştirdiğimiz
ambalajda kullandığımız
bütün malzemeler
yenilebilir, tüketilebilir
malzemeler”
«According to international
institutions, we use edible
and consumable materials
in our packages»

Prof. Sacide Alsoy Altınkaya, the lecturer at
the Department of Chemical Engineering in
İzmir Institute of Technology (İYTE), and her
team developed an edible packaging material
by using whey. Carrying out a study to develop an environmental-friendly packaging material harmless to human health, Altınkaya
and her team focused on whey, which is not
a fully appreciated ingredient in the dairy industry. Altınkaya and her team combined the
whey protein powder, which is also used in
energy drinks due to its high protein content,
with maize protein and developed a flexible
and enduring raw material. The packaging
material successfully passed the tests, and
the patent of it was obtained at the end of
a 4-year process. Altınkaya stated that the
product was being produced in laboratory
sizes for now and they aimed to investigate
its economic aspect and start producing it on
a larger scale. She also stated that they expected the interest and support of the investors. Mentioning that the product was completely natural, Altınkaya said, “According to
international institutions, we use edible and
consumable materials in our packages.”
Altınkaya said that Turkey had a great potential to produce the package and supply the
raw materials for it and continued, “Roughly
10 litres of milk is used to produce 1 kilogram of cheese in Turkey. 80% of this milk
is discarded as whey during production. With
a rough calculation, approximately 5 million
tons of whey is produced. And this carries
great potential as a packaging material.”
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25 Yıllık Tecrübesiyle:
Emre Aykut
Reklam & Promosyon
25 Years of Experience: Emre Aykut
Advertising & Promotion
Uzman kadrosu ve kaliteyi esas alan anlayışıyla
faaliyet gösterdiği alanlarda çözümler sunan
Emre Aykut Reklam & Promosyon, İstanbul’da
hizmet veriyor

10

Emre Aykut Reklam & Promosyon, uzman çalışma arkadaşlarıyla birlikte; boyun askı ipleri, bilek destekli
mouse pad, PVC mouse pad, stres topu, PVC kart ve
aksesuarları başta olmak üzere daha birçok alanda
üretim yaparak, müşterilerine çeşitli çözümler sunuyor.
Kurulduğu günden itibaren yaptığı kapsamlı çalışmalarla
adından söz ettirmeyi başaran firma, fuar ve daha birçok
organizasyona da gereken önemi veriyor ve bu etkinliklerde sıklıkla yerini alıyor.
Promosyon alanında neredeyse aklınıza gelebilecek
her ürünü hizmetlerinin arasında bulunduran Emre Aykut Reklam & Promosyon, bu ürünleri kişiselleştirerek
işletmenize fayda sağlayacak reklam ürünlerinin ortaya

çıkarılmasında sizlere yardımcı oluyor. Gerçekleştirdiği
hizmetlerin tüm aşamalarında kaliteyi ve güveni esas
alan firma, paketlemeden yurt içi/yurt dışı dağıtım
aşamalarına kadar müşterilerine verdiği desteği bırakmıyor.
En iyi hizmeti, en uygun fiyatta ve en doğru zamanda üreterek müşterilerine ulaştırmayı hedeflerinin
arasında bulunduran işletme, bu özellikleri sayesinde sektörde olumlu bir ivme yakalamış konumda
bulunuyor. Gün geçtikçe ürün gamını geliştiren ve
geleceğe sağlam adımlarla yürümeyi ilke edinen
şirket, faaliyet gösterdiği sektöre 25 yıldır katma
değer sağlıyor.

Finding solutions in its activity
field with the expert staff and an
understanding based on quality,
Emre Aykut Advertising & Promotion
is providing services in Istanbul

Emre Aykut Advertising & Promotion provides
various solutions to its customers by producing
especially neck lanyards, mouse pads with wrist
support, PVC mouse pads, stress balls, PVC cards
and accessories with its expert staff. Achieving to
become popular with its comprehensive works,
the company gives due importance to fairs and
many other events.
Emre Aykut Advertising & Marketing company
has almost every product you can imagine from
the promotion field in its product portfolio, and
it customizes these products and offers you advertising opportunities that you can benefit as a
business/corporation. Based on quality and trust
in all steps of its services, the company supports
its customers from packaging to domestic/international distribution.
The company, which aims to deliver the best services and products to its customers at affordable
prices and on time, has achieved a positive momentum in the sector with these features. Developing its product range day by day and with
principles towards taking firm steps for the future,
the company has been providing added value to
the sector for 25 years.

Şirket
Haberleri
Company
News

Maske Talebine Akılcı Çözüm
Rational Solution to the Mask Demand
Elma Matbaacılık, COVID-19 pandemisiyle birlikte gündelik ihtiyaç
hâline gelen cerrahi maskenin seri üretimine başladı

Elma Matbaacılık (Printing) paused its production just like many other companies in its
sector at the beginning of the novel coronavirus
(COVID-19) pandemic, and after the 45-daybreak, started to buy and sell surgical masks.
In line with increased demands, the company
decided to get a surgical mask machine and
after research, imported full ultrasonic surgical mask machine from China in early June.
These masks became a daily need in times of
COVID-19 pandemic and in order to meet this
demand, something needed to be done.

80 Thousand Masks Are Produced Daily
Right after the order, company executives sterilized a 100 m2 area to place the new machine
in their 1400 m2 production centres and rolled
up their sleeves to mass-produce masks in
accordance with all the standards. After the
arrival of the full ultrasonic surgical mask machine, it was immediately installed by Elma
Matbaacılık and nowadays, it produces an average of 80 thousand masks per day. Aiming
to eliminate the uncertain atmosphere of the
COVID-19 pandemic for itself, the sector and
the country, the company received the fruits
of its new breakthrough. This innovation, which
constituted an example for its sector, was appreciated by all stakeholders.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) pandemisinin hemen
başında sektöründeki diğer pek çok firma gibi üretimlerine ara veren Elma Matbaacılık, 45 günlük aranın
ardından gelen talepler doğrultusunda öncelikle cerrahi maske alıp satmaya başladı. Taleplerin yükselmesiyle doğru orantılı olarak cerrahi maske makinesi
edinmeye karar veren firma, araştırmalarının ardından
Haziran ayının başında Çin’den tam ultrasonik cerrahi
maske makinesi ithal etti. Zira bu maskeler, COVID-19
pandemisiyle birlikte gündelik ihtiyaç hâline gelmişti
ve bu talebin karşılanması adına bir şeylerin yapılması
gerekiyordu.
Günlük 80 Bin Adet Maske Üretimi Gerçekleştiriliyor
Siparişin hemen ardından 1400 m² alana sahip

olan üretim merkezlerinde yeni makinenin yerleştirilmesi adına 100 m² büyüklüğünde bir alanı
sterilize eden firma yetkilileri, maske üretimini
tüm standartlara uygun şekilde gerçekleştirebilmek için âdeta kollarını sıvadı. Satın alınan tam
ultrasonik cerrahi maske makinesinin gelmesinin ardından kurulumunu da kendi bünyelerinde
tamamlayan Elma Matbaacılık, şimdilerde ise
günde ortalama 80 bin adet maskenin üretimini
gerçekleştiriyor. COVID-19 pandemisinin oluşturduğu belirsiz havayı hem firması hem sektörü
hem de ülkesi için bertaraf etmeyi hedefleyen
firma, bu kapsamda gerçekleştirdiği yeni atılımının meyvesini de almış oldu. Bulunduğu sektöre
örnek niteliğinde olan bu yenilik, tüm paydaşlar
tarafından ise takdirle karşılandı.

Elma Matbaacılık (Printing) started
mass producing surgical masks,
the daily need in times of COVID-19
pandemic
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Promotion Show Istanbul continues to
add value to the development of the
corporate marketing products
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Promosyon Show
İstanbul, 2020’de
4'üncü Defa Düzenlenecek
Promotion Show İstanbul
Will be Held for the 4th Time in 2020
SKY Fuarcılık, Promosyon
Show gibi etkinlikleriyle
sektörde faaliyet gösteren tüm
kuruluşlarla organik bir bağ
kurmayı hedefliyor

Pullman Convention Center’da 16-19 Eylül 2020
tarihlerinde 4’üncü kez gerçekleştirilecek olan
kurumsal pazarlama ve tanıtım ürünleri sektörünün markalaşmış fuarı Promosyon Show İstanbul, sezona oldukça hızlı bir başlangıç yaptı ve
katılımcılarının çoğuyla yeni fuar için anlaşma
sağladı.

Matbaacılar Federasyonu ve PROMASİAD gibi
sivil toplum örgütleriyle gerçekleştirdiği iş birlikleri sayesinde sektörde faaliyet gösteren tüm
kuruluşlarla organik bir bağ kurmayı hedefleyen
etkinlik, yeni organizasyonunda da birçok yeniliğe
imza atacak.
2020, Promosyon Show için yurt dışına da açılma
yılı olacak. Azerbaycan, Rusya ve Gürcistan gibi
ülkelerde Promosyon Show etkinliklerini hayata
geçirmek adına aksiyon alan SKY Fuarcılık, Türkiye’yi, özellikle Avrasya bölgesinde promosyon
sektörünün önemli duraklarından birine dönüştürmeyi hedefliyor.
2019 fuarında gerçekleştirilen konferans ve seminer organizasyonları büyük bir ilgi ve beğeni
toplarken, ETMK (Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu) ile birlikte düzenlenen Promosyon
Ürünleri Tasarım Yarışması’nın (PROMODESIGN)
final ve ödül töreni de sektörde büyük yankı
uyandırdı.
Genç tasarımcıları sektörün profesyonelleri ile
bir araya getiren Promosyon Show İstanbul, bir
anlamda geleceğin trendlerinin sahnelendiği bir
platforma dönüşmüş oldu.

Promotion Show Istanbul will continues to add
value to the development of the corporate
marketing products sector for the fourth time
in 2020. In accordance with this concept, the
detailed program of conferences, seminars and
training activities, the projection of which will
be completed in the first quarter of 2020, will
be announced on 1 June 2020.
Conference event, which was held for the first
time in Promotional Show Istanbul 2019 and
prepared especially with the cooperation of the
representatives of the participating institutions
and PROMASiAD, received great appreciation by
the fair participants and visitors. Sky Trade Fairs
have completed most of the preparations required to organize these conferences, seminars
and certified training programs (which will be
held for the first time in 2020) to a much wider
and much more international format during the
fair process which will take place on September 16-19. Main goal is to show the power of
this sector to the whole world together with an
increasing brand value.
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İlpen,
Yeni Binasına Taşındı
İlpen Moved into Its New Building
İlpen Promosyon ve Kalemcilik, müşterilerine ve çözüm
ortaklarına daha iyi hizmet verebilmek için inşaatı
tamamlanan yeni genel merkez binasına taşındı
İlpen Promosyon ve Kalemcilik, 1988 yılından beri
promosyon alanında etkili çözümler üreterek faaliyet
gösterdiği sektörde adından sıklıkla söz ettiriyor. Mevcut ürünlerinin birçoğunu kendi tesislerinde üreten
şirket, kurumsal politikasının temel taşlarını da kaliteli/hızlı hizmet anlayışı, disiplinli çalışma sistemi ve
çözüm odaklı ekip çalışması olarak açıklıyor. Teknoloji
dünyasında yeniliklere ayak uydurma gerekliliğinin
farkında olan İlpen Promosyon ve Kalemcilik, Eminönü
Tahtakale’de başlattığı ticari hayatını her geçen gün
geliştirmeye de devam ediyor. Firma bu hedeflerinden
hareketle müşterilerine ve çözüm ortaklarına daha iyi
hizmet verebilmek için inşaatı tamamlanan yeni genel
merkez binasına taşındı.

Misafirlerini Bekliyor
Çalışmalarını Mart 2012’den bu yana İstoç Ticaret
Merkezi’nde gerçekleştiren firmanın yeni genel merkez
binası, 30 Haziran 2020’de de faaliyete geçirildi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan İlpen
Promosyon ve Kalemcilik Genel Müdürü Ömer Karatemiz, özetle taşınma sürecinde destek veren dostlarına
teşekkür etti ve herkesi yeni genel merkez binalarına
davet etti.
Toplam 1500 m² kapalı alana sahip olan binanın içerisinde; iki toplantı ve bir eğitim salonu, 13 kapalı ofis
odası, arşiv ve numune odaları, yemekhane, fotoğraf
stüdyosu, mescid ve showroom bulunuyor. Ulaşımı
oldukça kolay bir bölgede bulunan yeni genel merkez
binası, İstanbul’un yükselen ticaret merkezlerinden biri.

İlpen Promosyon ve Kalemcilik
moved into its new headquarter
building whose construction was
completed to provide better services
to the company’s customers and
solution partners
İlpen Promosyon ve Kalemcilik has created effective solutions in the promotion field since 1988
and is now highly popular in its field of activity.
Producing many of its existing products in its
facilities, the company states its keystones of
corporate policy as qualified/quick service understanding, disciplined working, and solution-oriented teamwork. İlpen Promosyon and Kalemcilik is
aware of the adaptation need for innovations in
the technological world and continues to develop its commercial life that started in Eminönü,
Tahtakale. In line with these aims, the company
moved into its new headquarter building whose
construction was completed to provide better services to the company’s customers and solution
partners.

Waiting for Its Customers
The company had been operating in İstoç Commercial Centre since March 2012, and its new
headquarter building was opened on June 30,
2020. Ömer Karatemiz, General Manager at İlpen
Promosyon and Kalemcilik, shared a post on his
social media account, thanking to his friends, who
gave their support while they moved out and invited everyone to their new building.
With a total indoor area of 1500 m2, the building
consists of two meeting and one training halls, 13
closed office rooms, archive and sample rooms,
dining hall, photo studio, masjid, and a showroom.
This new and easily-accessible headquarter building is among the rising trade centres of Istanbul.
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Önce Güven İnşa Edin,
Gerisi Kendiliğinden Gelecek
First Build Confidence, Then The Rest Will Follow
Türkiye’nin promosyon alanındaki küresel konumunu ve bu
alandaki birçok önemli başlığı, Het Portaal Hollanda Satış Direktörü
Meryem Lasance Karakuş ile konuştuk
Röportaj: Serdar Ergün
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Meryem Lasance Karakuş
Het Portaal Hollanda Satış Direktörü
Sales Director at Het Portaal Netherlands

Yaşadığımız yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını, diğer pek çok alanı olduğu gibi promosyon
ve matbaa sektörünü de derinden etkiledi. Bu
dönemde sektör temsilcileri ise krizden çıkış
için çözüm yolları aramaya başladı. Bizler ise
söz konusu durumların ışığında COVID-19 salgının promosyon ve matbaa sektörüne etkisini,

We talked to Meryem Lasance Karakuş, Sales Director at Het
Portaal Netherlands, about Turkey’s position in the global
promotion sector and many important topics in the sector

bu sektörlerin güçlendirilmesi için yapılması
gerekenleri, promosyon ürünlerin geleceğini ve
Türkiye’nin bahsi geçen alandaki potansiyelini
Het Portaal Hollanda Satış Direktörü Meryem
Lasance Karakuş’tan dinledik. Karakuş, Avrupa’ya açılmak isteyen işletmelerimize de bir dizi
öneride bulundu.

The novel coronavirus (COVID-19) outbreak
profoundly affected the promotion and
printing sectors as well as many other areas. Sector representatives started looking
for solutions out of the crisis. In light of
these situations, we talked to Meryem Lasance Karakuş, Sales Director at Het Portaal
Netherlands, about the impact of COVID-19
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COVID-19 salgınının, küresel ölçekte promosyon ve matbaa sektörüne etkisini değerlendirir misiniz? Ardından bu etkiyi, faaliyet
gösterdiğiniz bölge ve ülke özelinde de yorumlamanızı rica ediyoruz.
Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını, sektörümüze de ciddi bir darbe vurdu. Zira küresel çapta
satışların yüzde 70 oranında azaldığı bir dönemden
bahsediyoruz. Bizler Belçika ve Hollanda’da da bu
krizden derinden etkilendik, hatta şirketlerimizin bazıları iflas etti. Ancak yaratıcılık imkânlarının olduğu
bir sektördeyiz. Bu nedenle birçoğumuz, sorun değil
çözüm odaklı düşünmeyi benimsedi. İçinde bulunduğumuz dönemde; şirketler fuar ve konferanslara,
çalışanlar da ofislerine gidemiyor. Bizler de bu yüzden, şirketlerin kültürünü canlı tutmak ve moralleri
yükseltmek için çalışanların evlerine gönderilecek
kişiselleştirilebilir evden çalışma kitleri hazırlamaya
karar verdik. Avrupa ve diğer bölgelerde bu kitlerden
milyonlarca satıldı. Yine bu dönemde birçok meslektaşımız da üretimlerini, promosyon ürünlerinden yüz
maskesi gibi kişisel koruyucu ekipmanlara kaydırdı.

Kriz dönemlerinde çoğu firma, giderlerini azaltma yoluna gidiyor ve promosyon harcamaları da
bunlardan bir tanesi. Ardından bu durum, bahsi
geçen alanda faaliyet gösteren işletmelere zarar verebiliyor. Peki, sözünü ettiğimiz ekosistemi tüm dalgalanmalara hazır hâle getirebilmek
adına ne gibi çalışmalar yapılmalı?
Öncelikle COVID-19 krizini bir fırsat olarak görmeli, müşterilerimizi ise bugünlerde kurulan
ilişkilerin ne kadar önemli ve hayati olduğu konusunda eğitmeliyiz. Dâhilî ve haricî bağlantılarınıza onlara değerli hissettirecek ve ilişkinizi güçlendirecek hediyeler vermek, her zaman ideal bir
seçim olmuştur. Bunun farkına varan şirketler ise
müşterilerini kaybettikleri zamanlarda bile marka
imajlarını güçlü tutmak için promosyon aktivitelerine yönelir. Bu ekosistemi canlandırmak adına
firmalar özelinde birkaç örnek vermek gerekirse
de şunları söyleyebilirim: Risk yönetiminizi doğru
yaparak kurumunuzu tüm felaketlere karşı hazırlıklı tutun. Hem ekonomi hem de üretim konusunda yeterli stok bulundurun. Bu sayede bir şey

Öncelikle COVID-19 krizini bir fırsat olarak görmeli, müşterilerimizi
ise bugünlerde kurulan ilişkilerin ne kadar önemli ve hayati olduğu
konusunda eğitmeliyiz

First of all, we should
turn this COVID-19 crisis
into an opportunity and
educate our clients on how
important and crucial it is
to establish relationships

on the promotion and printing sectors, what
should be done to strengthen these sectors,
the future of promotional products and Turkey’s potential in the sector. Karakuş made a
series of suggestions to our businesses that
want to expand to Europe.

Could you evaluate the impact of the COVID-19
on the global promotion and printing sector?
We would also like you to interpret this impact
in the region and country you operate.
The world-wide COVID-19 pandemic has also
struck a serious blow at our industry. We are
talking about a period where sales dropped
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satmak zorunda kalmadan felaket dönemlerinden
alnınızın akıyla çıkabilirsiniz. Öte yandan birden
fazla pazara hitap edecek ürünler/hizmetler üretin. Son olarak da tedarik zincirleriniz için alternatif rotalarınız ve tedarikçileriniz olsun.
Promosyon ürünlerin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Yakın gelecekte bu alanda ön
plana çıkabilecek ürünler noktasındaki öngörülerinizi dinlemek isteriz…
Bir süredir şirketlerin; daha güzel tasarıma sahip,
dayanıklı, toplumsal sorumlulukları dikkate alan
ve temiz ürünlere yöneldiğini görüyoruz. Hatta
bu talepleri, distribütörlerden alışveriş yapan
müşterilerden özel olarak alıyoruz. Her türlü
promosyon ürününün tedarik zincirlerini yakından
incelemek hayli önemli. Sürdürülebilirlik açısından zayıf halkalar var mı? Çocuk işçi çalıştırılıyor
mu? Daha sürdürülebilir alternatifler bulunabilir
mi? Gibi soruların yanıtlarını aramalıyız... Son
dönemde bu soru işaretleriyle birlikte Çin’den
vazgeçildiğini görüyoruz. Zira üretimin yönü, Avrupa’ya çevrilmiş durumda. Uzak Doğu’ya bağımlılık azaldı ve Türkiye’nin önünde bu açıdan büyük

bir fırsat var. COVID-19 krizinin ilk günlerinde
Çin’den yapılan siparişlerin çoğu, ürünlerin hazır
olmadığı veya lojistik kanallarının kapatıldığı için
iptal edildi. Sektör olarak bu gelişmelerin farkında olmamız ve müşterilerimizi her şeyin değişebileceği konusunda eğitmemiz oldukça önemli. Nitekim onların gözünde bizler, promosyon ürünleri
noktasında danışılabilecek birer uzmanız.
Promosyon ürünlerin üretimi konusunda
Türkiye’nin potansiyelini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türkiye’nin bu gelişme yolunda günden güne daha
da önemli bir rol üstleneceğini düşünüyorum. Talep ortada, fakat müşteri güveni hâlâ sallantıda.
Türkiye ise profesyonel iletişim kampanyalarıyla

Türkiye’nin bu gelişme
yolunda günden güne daha
da önemli bir rol üstleneceğini
düşünüyorum

I think Turkey can play an
increasingly important
role in this development

70% globally. We have been deeply affected
by this crisis in Belgium and the Netherlands,
even some of our companies went broke. But
our sector has room for creativity. That’s why
most of us adopted solution-oriented thinking
instead of dwelling on problems. Companies
cannot go to fairs or conferences, employees
cannot go to work. Thus, we have come up
with customizable work-from-home kits that
can be shipped directly to employees’ houses
to keep the company culture alive and boost
morale. Millions of these kits have been sold
in Europe and other regions. And many of
our colleagues have shifted their production
from promotional items to personal protective equipment like face masks.
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durumu tersine çevirebilecek güce sahip. Ayrıca
her Avrupa ülkesinin kendine has bir iş kültürü
olduğunu da unutmamak gerekiyor. Örnek vermek
gerekirse Fransa’da iş yapmakla Hollanda’da iş
yapmak arasında büyük farklar var. Almanlardan
hiç bahsetmiyorum bile…
Bu sebeple iş yapmak istediğiniz ülkeler hakkında da bilgi sahibi olmalı, iş kültürlerini öğrenmeli
ve ilişkilerinizi buna göre şekillendirmelisiniz.
Ancak bu şekilde başarılı olur ve yaptığınız işten
çok daha fazla keyif alırsınız.
Ne yazık ki bulunduğum bölgede Türk iş insanlarına pek güvenilmediğine şahit oluyorum.
İnsanlar önceleri yaşadıkları birkaç olumsuz deneyimden yola çıkarak, anlaşma yaptıktan sonra
ihmalkâr davrandığınızı dile getiriyor. Fakat ben,
birçoğunuzun gerçek birer profesyonel olduğunu
biliyorum. Tek yapmamız gereken insanlara bu
gerçeği kanıtlamak. O yüzden bizlere kendinizi anlatın, bu sayede sizi anlamamızı sağlayın.
Kendinizi gösterin… Hollanda’da bir söz vardır,
“insan, insanla iş yapar”. Şahsen Türk-Hollandalı yeteneklerinden karşılıklı olarak daha fazla
yararlanılması ve aradaki kültürel boşlukların da
kapatılmasından yanayım.
Avrupa pazarına girmek isteyen Türk iş insanları nelere dikkat etmeli? Bu pazar, özellikle promosyon ve matbaa alanında faaliyet
gösteren işletmelere neler vadediyor?
Öncelikle Türk iş insanları, buraya gelip kendisini göstermeli. Yani müstakbel müşterilerini ziyaret etmeli.
Zira bu insanların birçoğu, tedarikçilerinizle iş yapmak
ve ülkenizi ziyaret edip fabrikalarınızı görmek istiyor.
Örneğin tekstil sektöründe güçlü olduğunuzu biliyo-

Many companies have chosen to reduce their
expenses in this crisis and promotional items
are one of them. This can harm businesses that
operate in this area. What can be done to make
this ecosystem ready for all fluctuations?
First of all, we should turn this COVID-19
crisis into an opportunity and educate our
clients on how important and crucial it is
to establish relationships. Business gifts
have always been ideal channels to tell your
external and internal connections how you
value them and cement your relationship.
Companies that are aware of this turn to promotional activities to keep their brand image
strong even when they are losing their customers. To keep the ecosystem alive, I can
make this suggestion: Carry out effective risk
management and be prepared for all types of
disasters. Have adequate stocks in terms of
the economy and production. This way, you
can leave the dark days behind without selling anything. Address more than one market
with your products and services. And always
have alternative routes and suppliers for your
supply chains.

What is your opinion on the future of promotional items? We would like to hear your views
on products that may stand out in this regard...
We have been seeing for some time a shift
towards more sustainable products with better designs and awareness of social responsibilities. We even receive these requests
exclusively from customers who make purchases from distributors. It is very important
to closely monitor the supply chains of any
promotional product. Are there weak links in
terms of sustainability? Is there child labour?

Can we find more sustainable alternatives?
These are the questions we seek the answer
to. We are seeing a shift away from China
in that sense. Production seems to turn to
Europe. There is less dependence on the Far
East and Turkey has great opportunities in
this regard. In the early days of the COVID-19
crisis, many orders from China were cancelled because the products were not available, and/or because the logistical channels
were blocked. It is very important to be
aware of these developments and educate
our customers about how anything can easily
change in this sector. We are, in their eyes,
experts to consult on promotional products.

How do you see Turkey’s potential in the production of promotional products?
I think Turkey can play an increasingly important role in this development. The demand is out there, but customer confidence
is not so much. Turkey has the capacity to
reverse this situation with professional communication campaigns. We also need to keep
in mind that each country in Europe has its
own culture of doing business. Doing business in France, for example, is very different
from doing business in the Netherlands. Not
to mention Germans...
That’s why you need to learn about the countries you want to do business with, get to
know their business culture and build personal relationships accordingly. Only then
will you succeed, and I promise you it’ll be
more and more fun.
Unfortunately, Turkish businesspeople are
not very trusted in my region for their way of
conducting business. Based on their previous
negative experiences, people say that you act
negligently once a deal has been made. But I
know that many of you are true professionals. What we need to do is to convince people
of this. So let us hear you, and let us see you.
Show yourselves... “People do business with
people”, as we say over here in the Netherlands. Make more use of the Turkish-Dutch
talents, which are available to bridge any
cultural gaps that remain.

What do you suggest for Turkish businesspeople who want to enter the European market?
What does this market promise especially to
businesses in the promotion and printing sector?
First of all, Turkish businesspeople should
come here and introduce themselves. They
should visit their prospective customers.
Many people here want to do business with
suppliers from your country and would like to
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Hollanda’da Türkiye’nin tekstil sektöründe ne kadar güçlü
olduğundan haberdarız. Bu durumda imalat endüstrisinde
de güçlüsünüzdür. O zaman, ne bekliyorsunuz?
ruz. Ancak bizlere, başka hangi promosyon ürünleri
konusunda yardımcı olabileceğinizi de merak ediyoruz.
Çin’e yıllardır, bu tarz iş ziyaretlerinde bulunuyoruz.
Müşteriler de bir adım daha ileri gitmeye hazır. Sadece iş ortaklarına güvenebileceklerinden emin olmak
istiyorlar. Nitekim ben, İstanbul’daki fuarınıza katıldım
ve bu röportajımızın vesilesi de o oldu. Fakat bildiğim
kadarıyla Türkiye’den Hollanda ya da Belçika’ya bizim iş
kolumuzdan çok az üretici geldi. Potansiyel iş ortaklarınızın nasıl bir şirketle iş yapacakları hakkında hiçbir
fikirleri olmayabilir. Bu nedenle en iyisi, müşterilerinizi yerinde ziyaret etmeniz. Eminim onlar da bundan
memnun olacak.
O yüzden benim tavsiyem, müşterilerinizi dikkatle
dinlemeniz ve onlara ne kadar ilgili olduğunuzu belli etmeniz. Bu şekilde bir sürü güzel ve kârlı ilişki
kuracağınıza şüphem yok. Ayrıca belki de düşündüğünüzden fazla satış yapacaksınız. Zira yerinde
ziyaretlerle, yapılan işleri görecek ve daha fazla
yardım edebileceğinizi gösterebileceksiniz. Ayrıca bu
yardımlarınızın diğer muhtemel müşterilere aktarılacağından da emin olabilirsiniz. Çünkü biz, çok fazla
fikir alışverişinin döndüğü bir sektördeyiz.

Dilerseniz müşterilere; fabrikalarınızın işleyişiyle
ilgili videolar izletebilir, Türkiye’deki yeni eğilimler, kavrayışlar ve ürün kriterleri gibi noktalarda
da bilgi verebilirsiniz. Öte yandan yakın gelecekte ciddi önem kazanacak yönelimlerden biri de
şeffaflık. Yani her konuda en ufak ayrıntısına
kadar açık olmak ve gerekli sorumlulukları almak… Moda perakendeciliğinde neler döndüğüne
bir bakın. Bangladeş’teki insanların nasıl karın
tokluğuna çalıştırıldığını hepimiz biliyoruz! Hollanda’da Türkiye’nin tekstil sektöründe ne kadar
güçlü olduğundan haberdarız. Bu durumda imalat
endüstrisinde de güçlüsünüzdür. O zaman, ne
bekliyorsunuz?
Son olarak Düsseldorf’taki son PSI Messe fuarında gösterdiğiniz profesyonellik için övgülerimi
belirtmek isterim. Standınız ve şirketleriniz bir
arada harika görünüyor ve birliktelik mesajı veriyordu. Türkiye’nin promosyon sektörüne yaptığı
yatırımları görmek, beni çok memnun etti. Çabalarınızın karşılığını göreceğinizden de hiç şüphem
yok. Özetle önce güven inşa edin, gerisi zaten
kendiliğinden gelecek…

see your factories. For example, we know
you’re strong in the textile sector. But we
also want to know whether you can help
us with other promotional products. We’ve
been paying such business visits to China
for years. Customers are also ready to carry
their relationships one step forward. They
want to be sure that they can trust their
business partners. I was in your fair in Istanbul and had the chance to be a part of
this interview. But as far as I know, very
few Turkish producers in our business
branch have come to the Netherlands or
Belgium. Your potential business partners
might have no idea what kind of company
they are going to do business with. My best
advice would be to pay on-site visits to your
potential customers. I am sure they will appreciate this.
Listen carefully to your customers and
show them you are genuinely interested.
I am sure many nice and profitable relationships will be built that way. And who
knows, maybe you’ll sell more than you’ve
intended? Because on-location, you can
see what they do and how you might be
able to help them in other ways also. And
you can be sure that these helps will be
passed to other potential customers. We
exchange lots of ideas in our sector.
You can for instance show customers the
videos of how your factories works and inform them about the new trends, concepts
and product criteria in Turkey. Another important trend for the near future is transparency. To be open and responsible for
everything until the last detail... You know
what is happening in the fashion retail industry. We all know about the sweatshops
in Bangladesh! We are aware of Turkey’s
strong textile sector in the Netherlands.
You must also have a strong manufacturing
industry. What are you waiting for?
Finally, I would like to compliment you
for your professionalism at the recent PSI
Messe in Dusseldorf. The stand and the
companies around it looked great and together presented a coherent message.
It was a pleasure for me to see Turkey’s
investments in the promotion sector. I
am sure your efforts will be appreciated.
In short, build trust first and the rest will
follow...

We are aware of Turkey’s strong
textile sector in the Netherlands.
You must also have a strong
manufacturing industry. What are
you waiting for?
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Her Şeyi Değiştiren Salgın:

COVID-19

The Pandemic That Changed It All:
COVID-19
COVID-19 appeared in Wuhan, China
and spread to the other regions of the
country and then to the whole world
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Murat Ekinay

ÇİN’İN VUHAN ŞEHRİNDE
ORTAYA ÇIKAN COVID-19,
KISA SÜREDE ÜLKENİN
DİĞER BÖLGELERİNE VE
ARDINDAN TÜM DÜNYAYA
YAYILDI
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Ç

in’in Vuhan şehrinde ortaya çıkarak kısa
sürede dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (COVID-19), eğitimden iş yaşamına pek
çok alanda hayatımızı büyük ölçüde değişime uğrattı. Günlük alışkanlıklarımızı, sosyal
ilişkilerimizi hatta kişisel hijyen anlayışımızı dahi
sadece birkaç ay içinde yeniden tanımlamak zorunda
kaldığımız bu süreçte neler yaşandı dersiniz?
Gözümüz Kulağımız Açıklamalarda
Sokağa çıkma kısıtlamaları, boş caddeler, kapalı
mağazalar ve daha fazlası... Öncesinde benzerine hiç
tanıklık etmediğimiz günlerden geçiyoruz. Arkadaşlarımız ve akrabalarımızla sadece sosyal medya veya
telefon üzerinden iletişime geçiyor; gözümüz, kulağımız haberlerde güncel açıklamaları takip ediyoruz.
Peki nasıl oldu da bir salgın, günümüzün tüm modern
olanaklarına karşın küresel düzeyde bu denli etkisini
hissettirebildi?
Övgülerin Odağında Türkiye
COVID-19, yaşantımızı kısa zamanda baştan sona
dönüştürdü. İnternet üzerinden yapılan iş toplantılarının ve alışverişlerin hiç olmadığı kadar yükselişe
geçtiği bu dönemde ülkemiz, krizi yönetme konusunda büyük bir başarı sergileyerek hem yurt içinde hem
de dışında övgülerin odağı hâline geldi.
Her Şey Çin’de Başladı
2019 yılının son döneminde Çin’in Vuhan şehrinde
ortaya çıkan COVID-19, kısa sürede ülkenin diğer
bölgelerine yayıldı. Kentte bulunan bir hayvan pazarından kaynaklandığı düşünülen virüs, önceki
yıllarda görülen ‘’SARS-CoV’’ ve ‘’MERS-CoV’’ virüs-

T

he novel coronavirus (COVID-19),
which showed up in Wuhan, China
and spread to the world, has changed
our lives greatly in many fields from
education to business. What do you think happened in this period where we had to redefine
our daily habits, social relationships, and even
our personal hygiene in a few months?

We Are All Eyes and Ears at Announcements
Lockdowns, empty streets, closed shops, and
more... We go through days that we haven’t
seen before. We communicate with our friends
and relatives only by social media or telephone, and we are all eyes and ears at the
news to keep up with daily announcements.
How did it happen that a pandemic could have
such a global impact in spite of all the modern
resources of our present-day?

Turkey Receives Lots of Compliments
COVID-19 transformed our lives entirely in such
a short time. In this period where online business meetings and shopping have been on the
rise more than ever, our country has shown
great success in managing the crisis and has
become the focus of praises both at home and
abroad.

It All Started in China
First appearing in Wuhan, China in the last
quarter of 2019, COVID-19 spread other
parts of the country in a short time. Thought
to be originated from an animal market in
the city, the virus showed great similarities
to ‘’SARS-CoV’’ and ‘’MERS-CoV’’ viruses
appeared in the previous years. It wasn’t
as fatal as them but spread faster. It was

Türkiye ilk zamanlar, virüsün
rastlanmadığı ender ülkelerin
arasındaydı. Ancak bu durum
fazla uzun sürmedi
In the beginning, Turkey was
among the rare countries where
the virus did not appear, but it
didn’t last long
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leri ile büyük çapta benzerlik taşıyordu. Onlar kadar
öldürücü değildi ancak yayılım oranı daha fazlaydı.
Damlacık yoluyla bulaştığı tespit edilen koronavirüs,
öksürme veya hapşırma ile kolayca bir başkasına
geçebiliyordu.
Dünyaya Yayılması Uzun Sürmedi
Ülkeler arası seyahat ve ticaretin giderek geliştiği
günümüz dünyasında virüsün yayılımı da beklenenden çok daha çabuk oldu. Güney Kore, Tayland,
Singapur, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri gibi
ülkelerde görülmeye başlayan COVID-19, ciddiyetini
gitgide arttırdı. Önceleri sadece bölgesel düzeyde
önlemler alınırken zamanla daha geniş alanda yasaklar uygulanmaya başlandı.
Türkiye’de İlk Vaka
Türkiye ilk zamanlar, virüsün rastlanmadığı ender
ülkelerin arasındaydı. Ancak bu durum fazla uzun
sürmedi. Takvimler 11 Mart 2020’yi gösterdiğinde
ülkemizdeki ilk koronavirüs vakası duyuruldu. T.C.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan
açıklama, her şeyin değişmeye başladığının bir işaretiydi. Sonrasında sınır kapılarının kapatılması, uçuş
yasakları, sokağa çıkma kısıtlamaları gibi uygulamalar birbirini izledi.
Virüsün Yeni Merkezi Avrupa
Alınan tüm tedbirlere rağmen COVID-19’un yayılım
hızı düşürülemedi ve Avrupa, virüsün yeni merkezi
hâline geldi. İtalya ve İspanya başta olmak üzere pek
çok ülkede vaka sayıları endişe veren düzeye yükseldi. İtalya’nın özellikle kuzeyinde bulunan şehirlerinde
hayat tam anlamıyla durdu. Binlerce kişinin virüsten

transmitted through droplets and easily contaminated people by sneezing or
coughing.

It Didn’t Take Long to Spread to The World
In today’s world, where travel and trade between countries are increasing by the day,
the virus spread much faster than expected.
After appearing in countries such as South
Korea, Thailand, Singapore, Canada, and the
United States, COVID-19 became more and
more serious each day. Countries took re-

gional measures first and then applied bans
in wider areas.

First Case in Turkey
In the beginning, Turkey was among the rare
countries where the virus did not appear. But
it didn’t last long. The first coronavirus case
was announced in the country on March 11,
2020. The announcement of the T.R. Minister
of Health, Fahrettin Koca, was the sign that everything was about to change. All of this was
followed by the closing of borders, flight bans,
and lockdowns.

Europe Is the New Centre of The Virus
Despite all the measures taken, the fast spread
of COVID-19 could not be decreased, and Europe became the new centre of the virus. The
number of cases increased at alarming levels in
many countries, especially Italy and Spain. Life
has literally stopped, especially in cities located
in the north of Italy. Thousands of people were
affected by the virus, and production activities
were interrupted.

England’s Herd Immunity Strategy
England chose the interesting strategy of herd
immunity at first but had to give up this tactic
in time and increase the measures. Markets
ran out of cleaning materials, and long queues
were seen in registers. Turkish students abroad
for language education were brought back to
their home country with rescue flights.

Canada and France Increased Measures
As the virus affected more and more people,
countries such as Canada and France asked
people to stay at home. Workplaces other than
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etkilendiği ülkede, üretim faaliyetlerine de ara verildi.

24

İngiltere’nin Sürü Bağışıklığı Stratejisi
İngiltere ise başlarda insanlara sürü bağışıklığı kazandırılması gibi ilginç bir yol izlese de zamanla bu
taktikten vazgeçerek önlemleri arttırmak zorunda
kaldı. Marketlerde bazı temizlik malzemeleri tükendi,
kasalarda uzun kuyruklar oluştu. Türkiye’den dil eğitimi için yurt dışına çıkan pek çok öğrenci ise yapılan
kurtarma uçuşları ile ülkemize geri getirildi.
Kanada ve Fransa’da Önlemler Arttırıldı
Salgının giderek daha fazla insanı etkilemesi ile beraber Kanada ve Fransa gibi ülkelerde de evde kalma
çağrıları yapıldı. Günlük hayatı sürdürmek için zorunlu olanlar haricinde iş yerleri kapatıldı, vatandaşlar
veya daimi oturma izni bulunanların dışındaki insanların ülkelere girişleri yasaklandı. Belirli bölgeleri
kapsayan uçuş sınırlamaları genele yayıldı ve hava
yolu ile seyahatler tamamen askıya alındı.

Almanya’nın Ekonomik Destek Paketi
COVID-19’la mücadele konusunda sıkı tedbirleri
ile öne çıkan Almanya, salgının ekonomik boyutunu azaltmak adına arka arkaya destek paketleri
açıkladı. Ülkede berber ve restoran işletmeleri
faaliyetlerine ara verdi. Yoğun bakım kapasitesinin
iki katına çıkarılmasının kararlaştırılması ise sağlık
sektöründe rahatlama sağladı.
Eğitimde Teknolojik Uygulamalar
Bu dönemde atılan hızlı ve etkili adımlarla
takdirlerin odağı olan Türkiye’de eğitimin dijital platformlar üzerinden sürdürülmesine karar
verildi. Böylece milyonlarca çocuğun ve gencin
virüsün olası etkilerinden korunması kolaylaştırıldı. Üniversitelerde sınavların çevrim içi olarak
gerçekleşmesiyle virüsle mücadelemiz, büyük
bir ivme kazandı. Nitekim canlı yayınlanan
dersler pek çok kurumda sisteme kaydediliyor,
öğrenciler diledikleri an izleme olanağı bulabiliyordu.

Alınan tüm tedbirlere
rağmen COVID-19’un
yayılım hızı düşürülemedi
ve Avrupa, virüsün yeni
merkezi hâline geldi

the essential ones were closed down, and
people who weren’t citizens or had permanent residency were banned from entering the
countries. Flight restrictions for certain areas
were extended to every part of the countries
and airway travels were completely suspended.

Germany’s Economic Support Package
Standing out with strict measures against the
COVID-19, Germany announced various support packages to reduce the economic impact
of the outbreak. Hairdressers and restaurants
were closed down in the country. Doubling the
intensive care capacity relieved the healthcare
sector.

Despite all the measures taken,
the fast spread of COVID-19
could not be decreased, and
Europe became the new centre
of the virus
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Alkışlar Sağlık Çalışanlarına
Sürecin başından beri büyük gayret gösteren
sağlık çalışanları, kuşkusuz övgüyü en fazla hak
eden grupların başında geliyordu. İşte tam da bu
amaçla ülke çapında bir uygulama başlatıldı. T.C.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarının
ardından her akşam aynı saatte balkonlara çıkarak bizim için büyük fedakârlık gösteren doktorları, hemşireleri ve diğer tüm sağlık çalışanlarını
alkışladık. Millet olarak birlik ve beraberliğimizi
yansıtan bu uygulamayla onlara duyduğumuz
minneti sergileme fırsatı bulabildik.

gitgide daha fazla talep edilmesi ise bir dönem stokların âdeta erimesine yol açtı.

El Dezenfektanları ve Maske ile Tanıştık
İçinde bulunduğumuz döneme dair dikkate değer detaylardan biri de maske ve dezenfektan kullanımının
hiç olmadığı kadar artması. Toplu taşıma araçlarına
binerken ve alışveriş merkezlerine girişlerde maske
takmanın zorunlu tutulmasıyla hayatımızda yeni bir
sayfa da açıldı. El dezenfektanları, market raflarının
değişmez ürünleri arasında yerini aldı. Geçmişten bu
yana geleneklerimizde önemli yer tutan kolonyanın

COVID-19 Sonrası Bizi Ne Bekliyor?
Uzmanlara göre virüs tamamen sona erse de etkileri
bir süre daha devam edecek. Dolayısıyla tamamen
eski yaşantımıza dönmemiz, en azından kısa vadede
pek gerçekçi görünmüyor. Buna karşılık aldığımız
önlemler sayesinde bu süreci olabildiğince zarar
görmeden atlatabiliriz. Bu sayede de hem kendimiz
hem de sevdiklerimiz için sağlık ve güven dolu bir
gelecek inşa edebiliriz.

Hayatı Eve Sığdırdık
COVID-19 ile mücadele ederken evde kalma çağrıları ise
sürekli birbirini takip etti. Sosyal mesafe, izolasyon ve
karantina gibi kavramlarla tanıştık. Hayatımızı tamamen
bambaşka bir akışta sürdürürken kimilerimiz enstrüman
çalmayı, kimilerimiz ise yemek yapmayı öğrendi. Bugüne
dek okumayı planladığımız ama hep araya giren engellerle ertelediğimiz kitapları bitirdik, internet üzerinden
videolar izleyerek yeni yetenekler kazandık.

Her akşam aynı saatte balkonlara çıkarak bizim için
büyük fedakârlık gösteren doktorları, hemşireleri
ve diğer tüm sağlık çalışanlarını alkışladık

Technological Applications in Education
Receiving lots of praise with the country’s quick
and effective steps, Turkey continued its educational activities on digital platforms. Thus,
the effects of the virus on millions of children
and young people were reduced. Universities
conducted their exams on digital platforms,
strengthening our hand against the virus. And
online classes were recorded into the systems
in many institutions, enabling students to watch
them when they wanted.

Applauses to Healthcare Providers
Healthcare providers, who have shown great efforts since the beginning of the process, were
undoubtedly among the groups that deserved to
be praised the most. For this reason, a country-wide implementation was initiated. After
the announcement of T.R. Minister of Health,
Fahrettin Koca, we went to our balconies and
applauded the doctors, nurses, and other health
care providers who were sacrificing themselves
for us. These applauses reflected our unity and
solidarity as a nation and showed our gratitude to
healthcare providers.

Hand Disinfectants and Masks Were Introduced
Another important characteristic of this period
was the ever-increasing use of masks and disinfectants. A new chapter opened in our lives when
it was made compulsory to wear masks while
getting into public transportation and entering
the shopping malls. Hand disinfectants became
the indispensable items of market shelves. The
increasing demand for cologne, which has always been an important part of our traditions,
led to the running out of stocks.

We Fit Life into Our Homes
Calls for staying at home came after one another
in the fight against the COVID-19. Concepts such
as social distance, isolation, and quarantine entered our lives. We started living in a completely
different flow and some of us learned to play an
instrument, some of us learned to cook in this
process. We finished the books we never got to
read, we watched videos and acquired new skills.

What Should We Expect After COVID-19?
According to experts, the effects will continue for a
while even if the virus is completely over. Therefore,
it does not seem realistic enough to completely return to our old living ways. However, we can overcome this process with the least amount of damage
possible with the right measures. This way, we can
build a future full of health and trust both for ourselves and our loved ones.

We went to our balconies and
applauded the doctors, nurses and
other health care providers who were
sacrificing themselves for us
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COVID-19 Sonrası Promosyon
Sektörünü Neler Bekliyor?
What Awaits the Promotion Sector After
COVID-19?

HİZMET KALİTESİNİ YUKARI
ÇEKEMEYENİN, ÇITANIN ALTINDA
KALACAĞI BİR DÖNEME GİRMEKTEYİZ
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P
Hikmet Baydar
Ekonomist / Economist

If we cannot increase our
service quality, we will
definitely remain below
average

romosyon sektöründe faaliyet gösteren firmaların yapısına baktığımızda;
üretici olanlar, sadece ticaret yapanlar
(alım-satım) ve hem üretim hem de
alım-satım yapanlar olmak üzere üç kategoriye
ayrıldıklarını görürüz. Bir kısmı hiç üretim yapmadan sadece alım-satım olarak sektörde yer
alırken, önemli bir kısmı da sattığı ürünlerden
bir bölümünü veya tamamını kendi üretmektedir.
Sektör, yapı ve kuruluş amacı nedeniyle çok geniş bir yelpazeye sahip olduğundan dolayı tüm
ürünlerin tamamını üretmek hemen hemen imkânsızdır. Sektörün bir ucu tekstil, diğer ucu ise
metale dayanan geniş bir üretim ağı bulunmaktadır. Promosyon sektörü, yapısı itibarıyla inovatif ve kreatif olmak zorundadır. Çünkü satılan
ürün, hedef kitlenin bir reklam aracı olmaktadır.
Sektörün zaaflarına baktığımızda ise daha çok
tek yönetici kontrolünde ve kurumsallaşmamış
firmalardan oluştuğunu, bununla birlikte küçük

C

ompanies in the promotion sector
can be divided into three categories as producers, commercial
companies (purchase and sale),
and both producers and commercial
companies. Some of them don’t produce
anything but only carry out trades in the
sector, and a significant part of them fully
or partially produce the products they sell.
Since the sector has a wide range because of its structure and establishment
purpose, it is not possible to produce all
the products. The sector has a wide production network ranging from textile to
metal. The nature of the promotion sector
requires innovation and creativity. Because each product we sell is used as an
advertising tool by companies.
The weaknesses of the sector can be
summarized with non-corporate companies under one administrator, and small
and unorganized groups of companies.
This adversely affects both capital requirements and productivity.
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sürdürülemeyerek firmalar kapanmaya başlamış
hem de verilen taahhütler yerine getirilememiştir.
Hedeflenen tahsilatın yapılamaması nedeniyle oluşan durumun icralara yol açmaması için icra takibi
bir süreliğine engellenmiştir. Kısacası tahsilat yapamayan ödeme de yapamamıştır. Bu durum zincirPandemiyle Oluşan Yeni Şartlar
Şimdi gelelim genel ekonomik durumda pande- leme bir reaksiyona yol açmış ve genel ekonomik
mi nedeniyle oluşan yeni şartlara. Bilindiği üzere sorun hâline gelmiştir.
salgın ile birlikte birçok kamusal tedbir alınmıştır.
Bazı sektörlerde faaliyetler sekteye uğramıştır. Kişi Algılarında Değişim Yaşanmaktadır
Ulaşım, restoranlar ve AVM’ler bir süre kapalı ka- Pandemi nedeniyle kişi algılarında ciddi değişiklarak hiç ciro yapamamıştır. Ulaşımın sağlanama- likler baş göstermeye başlamıştır. Bu algı değiması ve sınırların kapalı olması nedeniyle turizm şimini iyi fark edip zamanında hazırlık yapanlar,
sektörü de durmuştur. Dolayısıyla bahsi geçen koşullar normalleştiğinde ilk tercih edilen konuma
sektörlere hitap eden promosyon sektör üyeleri de geleceklerinden dolayı ciroları sektör ortalamadiğer destekleyici tedarikçiler gibi hedefledikleri sına göre hızla artabilecektir. Peki nedir bu algı
ciroları gerçekleştirememiştir. Bu duruma makro değişimi? Kişiler daha hijyenik bakmaya ve ucuz
(ülke) çıkarlarıyla mikro (firma) çıkarlarının çatış- kavramından güvenilir kavramına daha fazla yakması olarak bakmaktayız. Yani kamu çıkarı, firma laşmıştır. Bu nedenle satışlarda ucuz yerine güven
çıkarlarının önüne geçerek salgının yayılmasını ve kalite unsurlarının işlenmesi daha önemlidir.
durdurmak için faaliyetler askıya alınmıştır. Ya- Salgının Çin’den yayılması nedeniyle Çin mallarına
şanan bu durum, birçok sektörde nakit dengesini daha soğuk yaklaşılmaktadır. Yerli üretim daha pade ciddi şekilde olumsuz etkilemiştir. Hem giderler halı olsa bile yine de ön plana çıkabilir. Ancak bu
ve bir arada organize olamamış şirketler topluluğu
olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla bu durum hem
sermaye yeterliliğini hem de verimliliği olumsuz
yönde etkilemektedir.

New Conditions Brought by The Pandemic
Let’s talk about the new conditions brought
by the pandemic into the economy. As you all
know, the outbreak necessitated many public
measures. Activities in some sectors almost
came to a halt. Transportation, restaurants,
and shopping centres made no turnover as
they were shut down. The tourism sector also
took a huge blow with the closing of borders.
Therefore, the promotion sector also failed to
reach the turnover targets like other supporting suppliers since it is closely associated with
the sectors I mentioned. We see this as the
conflict of macro (country) interests with micro (company) interests. In other words, the
macro interest suspended activities to prevent
the virus from spreading, putting micro interests aside. This negatively affected the cash
balance in many sectors. Companies started to
shut down as they couldn’t handle expenses
and broke their commitments. As the targeted
collections weren’t made, execution proceedings were suspended in order to prevent executions. Companies that couldn’t make their
collections failed to make their payments as
well. This caused a chain reaction and became
a general economic issue.

Personal Perceptions Are Changing
The pandemic is causing big changes in personal perceptions. Those noticing and preparing for this change will the first companies to
be chosen when things go back to normal,
increasing their turnovers above the sector averages. And what is this perception change?
People have started attaching more importance to hygiene and trust than cheapness. So,
it is becoming more important to stress quality
and trust rather than cheapness in sales. China’s products are not very popular right now
with the pandemic spreading from China. Domestic production can stand out in this period
even with higher figures. However, this needs
to be stated in the marketing policy, and the
target group needs to feel this with “domestic
and reliable product” slogans.

Time to Cooperate in Exports
The pandemic is still getting more and more
severe in the USA and many Western countries,
and countries such as Iran are experiencing the
second wave of the virus. Since no treatment
has been found for the virus, spreading statistics are closely monitored. The fact that Germany
included Spain and Italy, which were still in a
bad situation in terms of the virus, in its list of
places to visit but not Turkey, which is in a reliable place with its low statistics, shows that
Germany looks at the subject through political
lenses. So, it is necessary to establish ethical
rules for sectors especially in exports, and establish cooperation for base prices and payment
methods. This is closely associated with the vi-
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Salgının Çin’den yayılması
nedeniyle Çin mallarına daha
soğuk yaklaşılmaktadır
China’s products are not very
popular right now with the
pandemic spreading from China

durumun pazarlama politikasında belirtilmesi
ve hedef kitleye “yerli ve güvenilir ürün” sloganı
gibi sloganlarla hissettirilmesi gerekmektedir.
İhracatta İş Birliği Zamanı
Pandemi, ABD ve birçok Batı ülkesinde şiddetini
hâlâ artırmakta, bununla birlikte İran gibi bazı
ülkelerde de 2’nci dalga yaşanmaktadır. Virüse
karşı bir tedavi henüz bulunamadığından yayılma istatistikleri yakından takip edilmektedir.
Türkiye; daha düşük istatistiklerle güvenilir bir
konumda olsa da Almanya’nın ülkemizi ziyaret
edilebilir bölgelerin içerisine almaması, buna
rağmen söz konusu listede İtalya ve İspanya
gibi kötü durumda olan devletlerin bulunması
Almanya’nın konuya objektif değil, siyasi olarak
baktığını göstermektedir. Bu yüzden özellikle
ihracatta sektörel bazda etik kuralların hızlıca
oluşturulması, sektörde taban fiyat ve ödeme
şekli konusunda ciddi bir iş birliğinin sağlanması şarttır. Bu konu, sektör yöneticilerinin vizyonu ile bire bir ilişkilidir. Bankacılık sektörü,
daha önce yaşadığı krizleri ders çıkararak bu
tür bir dayanışma içerisine girmiştir. Kurumsal
adımlar, bu konuda sektörün daha kolay tedbir
almasına fayda sağlamıştır. Kişi ve firmaların kredibiliteleri ve bankalarla ilişkileri diğer

sions of sector representatives. The banking
sector took lessons from its previous crises
and is now in solidarity in this regard. Steps
taken on corporate levels allowed the sector
to take measures more easily. The credibility
of people and companies and their relations
with banks are easily monitored by other
banks. However, nobody in the sector offers
inappropriate prices to steal customers, and
the sector can maintain its profitability.
Opportunities to Come After the Pandemic
The gaps created by the companies that
left the sector due to the outbreak can
become great opportunities afterwards.
What I mean is that;
1- As the customer demands of competitor companies that had to leave the sector
will start, this may lead to a serious increase in demand.
2- Market demands delayed by the pandemic can accumulate when the sector
goes back to normal.
3- The West will try to keep the business
capital need at a minimum in these times
of crisis by selling large numbers of products (on vessel basis) instead of stocking
them. This can work in Turkey’s favour as
the demand for production here may increase.
4- Sales conditions may change gradual-
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3-Tamamen fiyat odaklı çalışanlar “güven ve kalite” konusuna adaptasyon sorunu yaşayabileceğinden cirolarında düşüş olabilir.
4- Çin, Hindistan, Tayvan ve Malezya gibi ülkeler
ciro yapabilmek için daha uygun şartlarla piyasaya
Pandemi Sonrası Oluşacak Fırsatlar
doğrudan satıcı olarak girebilir. (Bu konuda özelSalgın nedeniyle sıkıntıya girerek sektörü terk eden likle Çin ciddi bir tehdit olarak görünmektedir.)
firmaların oluşturduğu boşluklar, pandemi sonrasında ciddi fırsatlara dönüşecektir. Şöyle ki:
Ciro Artışı Sağlayabilecek Sektör Politikaları
1-Sektörden çekilmek zorunda kalan rakip firma Bizler sektör politikasını oluşturup sistemi iyi kurmüşterilerinin talepleri gelmeye başlayacağından gulayabilirsek, yakın zamanda ihracat patlamasıyla
ciddi bir talep artışı yaşanabilir.
cirolarımızı birkaç kat arttırma potansiyeline sahi2-Pandemi nedeniyle ertelenen piyasa talebi, şart- biz. Bunun için yapılması gerekenler ise şunlardır:
lar normale döndüğünde birikmiş olarak birden 1-Kurumsallaşma ile şirkette herkesin şirket için
gelebilir.
düşünme, öneride bulunma ve firmayı sahiplenme
3-Batı, krizde olduğu için yüklü miktarda (gemi gibi topyekûn başarının altyapısının oluşturulması,
bazında) ürünü alıp stoklamak yerine stokta tut- bireysel başarı beklentisiyle işin şansa bırakılmadan satma yoluna gitmeye çalışarak işletme maması ve tüm birimlerin verimlilik analizlerinin
sermayesi ihtiyacını en düşük seviyede tutmaya yapılması
çalışacaktır. Söz konusu durum Türkiye lehinedir. 2-İç denetim sistemiyle firma içerisinde müşteri
Çünkü buradaki üretime talep artabilir.
memnuniyetsizliğine yol açan hususların engel4-Satış koşulları yavaş yavaş değişebilir. Uzun vadeli lenmesi için çalışma yapan ve müşteri taleplerini
çek nedeniyle ciddi mağduriyet yaşayanlar, ödeme analiz eden bir yapının oluşturulması
şeklini daha kısa vade veya teminatlı ödemeye çevi- 3-Kaliteli müşteri ayrımı yaparak müşteri sınıflarırebilir. O yüzden öz kaynak yeterliliği daha önemli ola- nın oluşturulması
caktır. Bu durum tahsilat riskini de azaltacaktır.
4-Rekabetçi fiyatla tedarik yapılıp yapılmadığının
kontrol ve analizi yapılarak yeni tedarikçilerle süPandemi Bazı Riskleri de Beraberinde Geti- rekli iletişim içerisinde olunması
rebilir
5-Nakit yönetimi ve bütçe oluşturularak tüm faaliRisklere baktığımızda kısaca şunları söyleyebiliriz: yetlerin detaylı planlanması
1-Genel ekonomik durumda hızlı toparlanma olma- Yukarıda bahsettiğimiz hususlar kısaca yapılması
dığı takdirde talebin ertelenme ihtimali vardır.
gerekenlerdir. Ancak şu da unutulmamalıdır ki ba2-Çekler ve kredilerin ödenememesi nedeniyle şarı artık tüm ekiple sağlanabilecektir. Zira müşsektörde daralma yaşanabilir. Bu durum arz sıkın- teri daha nazlı ve titiz olacaktır. Hizmet kalitesini
tısı ortaya çıkarabilir. Böylece hedeflenen ciroların yukarı çekemeyenin, çıtanın altında kalacağı bir
yapılması zora girebilir.
döneme girmekteyiz.
bankalarca rahat şekilde izlenebilmektedir. Ancak
kimse kimsenin müşterisini çalmak için olmadık
fiyatlarla müşteri karşısına çıkmamakta, böylece
sektör de kârlılığını sürdürebilmektedir.

ly. Those who took a serious blow due to the
long-term cheques can replace their payment
methods with short-term or secured payment.
Thus, adequate equity will be more important.
This will also reduce the risks in the collection.

The Pandemic May Bring Some Risks Too
The risks may be summarised as:
1- Demand may be delayed if the general
economy fails to recover quickly.
2- There may be shrinkage in the sector if
cheques and loans are not paid. This may lead
to problems in supply. And targeted turnovers
may not be achieved.
3- Those who do their business completely
price-oriented way may fail to adapt to the
new “trust and quality” shift and can experience decreases in their turnovers.
4- Countries such as China, India, Taiwan,
and Malaysia can enter the market as direct
vendors in more suitable conditions to make
a turnover. (China is a serious threat in this
regard)

Sector Policies for Turnover Increase

If we properly build the system with correct
policies, we can increase our turnovers several
times more with the export boom in the near
future. What we need to do in this regard:
1- With institutionalisation, creating an infrastructure in which everybody in the company can think and make suggestions for and
embrace the company for overall success, not
leaving anything to chance with personal success expectations and conducting productivity
analysis in all units
2- Creating a structure within the company
that works to prevent customer dissatisfaction
through internal audits and analyses of customer demands
3- Creating customer categories by separating
quality customers
4- Keeping continuous contact with the new
suppliers by controlling and analysing whether
it is supplied with competitive price or not
5- Planning all activities in detail by creating
budgets and through cash management
These are a summary of what we can do.
However, success can only be achieved with
the participation of the whole team. Customers will be more meticulous and pickier. If we
cannot increase our service quality, we will
definitely remain below average.
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Promosyonda
İnovasyon

Farklılık Arayanlar İçin
İdeal Seçenekler

Innovation in Promotion:

Ideal Options for Those Pursuing Difference

H
32

Murat Ekinay

edef kitlenizi şaşırtırken bütçenizi zorlamayacak birbirinden cazip seçenekleri
sıraladık.

Gücünü teknolojiden alan ürünler
Kullanımı giderek yaygınlaşan sosyal medya, elimizden bir an olsun düşmeyen akıllı telefonlar, nabzımızı
ölçebildiğimiz saatler ve daha fazlası... Teknolojinin
hayatımızda her geçen gün artan oranda yer tuttuğu
bir gerçek. Durum böyle olunca promosyon faaliyetleri de ister istemez bu alana doğru yöneliyor. Müzik
dinlemeyi keyif hâline getiren harici hoparlörler veya
telefonumuzu her yerde rahatlıkla şarj etmemizi

W

e have listed attractive and budget-friendly options to surprise
your target audience.

Products powered by the technology
Social media, which is used more and more by
people every day, smartphones that we always
keep in our hands, watches that can check our
pulses and many others... It is a fact that technology is taking more places in our lives with
every passing day. And in these circumstances,
promotional activities turn towards this area.
Speakers to make listening to music more fun,
or devices to charge our phones easily everywhere appear as useful alternatives for us.

GÜNÜMÜZ DÜNYASINDA FARKLILAŞMAK, MARKALAR İÇİN ÖNEMLİ REKABET
ALANLARINDAN BİRİNİ OLUŞTURUYOR. İŞLETMELERİN MÜŞTERİLERİ VE
ÇALIŞANLARI İLE GÜÇLÜ BAĞLAR KURMASINI SAĞLAYAN PROMOSYON İSE
YARATICI ÇÖZÜMLER ARAYANLARIN İMDADINA YETİŞİYOR
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TODAY, DIFFERING FROM OTHERS IS ONE OF THE IMPORTANT
COMPETITION AREAS FOR BRANDS. ALLOWING BUSINESSES TO
FORGE POWERFUL BONDS WITH CUSTOMERS AND EMPLOYEES,
PROMOTION HELPS THOSE THAT SEEK CREATIVE SOLUTIONS
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sağlayan cihazlar, kullanışlı alternatifler olarak
karşımıza çıkıyor. Kalem, ajanda veya takvim gibi
seçeneklere kıyasla çok daha uzun süre kullanılabilen teknolojik ürünler, geçen zamana karşın etkisini
koruyan bir promosyon çalışmasına imza atmak isteyenler için ideal.
Hayatı Kolaylaştıran Yardımcılar
Gün boyunca oradan oraya koştururken pek farkında
olmasak da çevremizde yaşamımızı kolaylaştıran
pek çok pratik yardımcı mevcut. Örneğin; araç içine
yerleştirilen telefon tutucular sayesinde harita uygulamalarını zorlanmadan kullanabiliyoruz. Benzer
şekilde aydınlatmalı anahtarlıklar karanlık ortamlarda bile rahatça kapıyı açmamızı sağlıyor. Gündelik yaşantımızı kolaylaştıran tüm bu eşyalar, aynı
zamanda harika birer promosyon malzemesi. Üstelik
tercih ettiğiniz ürünün üzerine firma logonuzu veya
sloganınızı ekleyebilir, bu sayede akılda kalıcılığı
sağlayabilirsiniz.
Kablolardan Kurtulma Zamanı
Klasik kablolu kulaklıklar veya şarj aletleri her ne
kadar işimizi görse de kullanıcıları artık eskisi kadar
cezbetmiyor. Bunların yerine sadece telefonunuzu
üzerine bıraktığınızda bile bataryasını doldurabilen
cihazları veya bluetooth ile bağlanabilen modelleri
tercih edebilirsiniz. İş yaşamının telaşı içinde daha
fazla hareket özgürlüğü tanıyan teknolojik ürünler,
şık tasarımlarıyla da göz dolduruyor.

Technological products that can be used much
longer than products like pens, agendas or calendars are ideal for those who want to have
long-lasting promotional activities.

You can have successful promotions
with options that bring technology
and marketing together

Assistants That Make Life Easier
Even though we are not very aware of them
while running around all day long, we have
many practical assistants around us to make
life easier. For example, we use map applications easily with phone holders placed in our
cars. Similarly, we can open doors easily with
the illuminated key holders even when it’s dark.
All these products make our daily lives easier
for us and also make great promotional materials. You can also add your company logo or
slogan on them to leave your mark.

Teknoloji ile pazarlamayı
buluşturan seçenekler sayesinde
promosyon çalışmalarınızı
başarıya ulaştırabilirsiniz
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Evleri Güzelleştiren Dekoratif Alternatifler
Promosyon denince akla ilk olarak genellikle ofiste kullanılan alternatiflerin gelmesi gayet normal.
Ancak bu durum günümüzde giderek geçerliliğini
yitirmeye başladı bile. Evlere bambaşka bir hava
katan dekoratif gece lambaları, ortamı aydınlatırken
markaların mesajlarını güçlü bir şekilde kullanıcılara ulaştırıyor. Dilerseniz lamba rengini kurumsal
logonuza uygun olarak seçebilirsiniz. Böylece çalışanlarınızın veya müşterilerinizin karşına fazla göze
batmayan ve kullanması her daim keyif veren bir
promosyonla çıkabilirsiniz.
Tasarımıyla Göz Dolduran Açacaklar
Yaşamın her alanında kolaylıkla kullanılabilecek bir
başka alternatif ise gazoz açacakları. Üstelik açacaklara dilediğiniz tasarımı yerleştirerek renklendirebilirsiniz. Buzdolabı üzerine yapışabilen mıknatıslı
modellerden birini seçtiğinizde ise uzun süre göz
önünde bulunacak bir promosyon çalışması gerçekleştirebilirsiniz. Tüm bu benzersiz özelliklerinin
yanı sıra gazoz açacakları eğlenceli sloganlar için
de son derece elverişli. Üzerine markanızla bağdaştırabileceğiniz esprili mesajlar yazarak kullanıcıları
gülümsetebilirsiniz.
Çok İşlevli ve Kullanışlı Ajandalar
Yeni yıl döneminde sıkça tercih edilen ajandalar,
promosyon dünyasının olmazsa olmazları arasında.
Önceden sadece not tutmak gibi belirli amaçlarla
kullanılan ajandalara günümüzde kartlık, cüzdan
veya çanta başta olmak üzere farklı işlevler de
eklenebiliyor. Böylelikle tek bir ürünle çok sayıda
ihtiyacı karşılayabilirsiniz. Üzeri deri ile kaplanabilen ajandalar hem dernekler hem de şirketler
tarafından sıkça talep ediliyor. Eğer daha özel bir
tanıtım yapmak isterseniz, üzerine isim veya tarih
yazılabilen modellere göz gezdirebileceğinizi anımsatalım.
Doğaya Dost Geri Dönüşümlü Ürünler
Son yıllarda promosyon alanında yükselişini sürdüren bir başka trend ise tabiatın korunmasına destek
olan geri dönüşümlü seçenekler. Defter, kalem,
notluk veya dosya gibi pek çok alternatif sunan geri
dönüşümlü ürünler sayesinde reklam ve pazarlama
faaliyetlerinizi çevreci yaklaşımla birleştirebilirsiniz. Tasarımları da giderek cezbedici hâle gelen bu

Konser ve festival gibi
organizasyonlarda
yağmurluklar hayat
kurtarıcı olabilir

Time To Get Rid Of Cables
Although classical wired headphones or chargers do their job perfectly well, they don’t attract users as much as before. Instead of these,
you can choose devices that charge your phone
just by putting it on them or the ones that you
can connect via Bluetooth. Technological devices allow us more freedom of movement in the
busy work life and also catch our eyes with their
elegant designs.

Decorative Alternatives To Adorn Our Houses
When we think about promotion, the first thing
that comes to mind is generally office products.
But this perception is now increasingly losing
its validity. Decorative night lamps add a completely different atmosphere to houses and
while illuminating the environment, they convey the messages of the brands to the users.
You can also choose the color of your lamp to
suit your corporate logo. In this way, you can
surprise your employees or customers with a
non-disturbing and enjoyable promotion.

Openers Impressing With Their Designs
Another alternative that can easily be used in all
areas of life is soda openers. And you can bring
life to your openers by placing the design you
want on them. And if you choose the magnet
models, people can place them on their refrigerators, and you’ll have a promotional product
that will always be in sight. Along with all these
unique features, soda openers are also suitable
for fun slogans. You can also put a smile on the
face of the users with humorous messages that
you can associate with your brand.

Multifunctional and Useful Agendas
Frequently preferred in the new year period, agendas are indispensable in the world
of promotion. Previously used only for certain
purposes such as taking notes, agendas can
serve as cardholders, wallets or even bags
nowadays. Thus, you can meet a large number
of needs with a single product. Agendas that
can be covered with materials such as leather
are frequently demanded by both associations
and companies. If you prefer making a more
exclusive promotion, you can take a look at the
models on which you can write a name or date.

Eco-Friendly Recyclable Products
Another rising trend in the promotion field in
recent years is recycled options supporting the
protection of the environment. Your advertising
and marketing activities can be combined with
an environmentalist approach with recycled
products that offer many alternatives such as
notebooks, pens, note holder or files. With these
increasingly attractive design alternatives, you
can get your message across and boost your
eco-friendly image in the eyes of users.
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Raincoats can be
lifesaving in events like
concerts and festivals
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alternatiflerle mesajınızı etkin şekilde ulaştırırken
kullanıcıların zihninde doğa dostu imajınızı güçlendirebilirsiniz.
Fark Yaratan Termos Özellikli Kupalar
Soğuk kış günlerine keyif katan termoslar, kupa
şeklinde tasarımlarıyla hem etkinliklerin hem de
ofis hayatının vazgeçilmezleri arasında. Çay ve kahve
gibi içecekleri sıcak tutabilen termos özellikli kupalar, dayanıklı malzemeleri sayesinde yıllar boyu
sağlam kalabiliyor. Böylece gerçekleştireceğiniz
promosyon çalışmasının başarı oranını rahatlıkla
arttırabilirsiniz. Seçeceğiniz ürün üzerine tercih
ettiğiniz tasarımları veya sloganı eklediğinizde ise
markanızın tanıtımı için etkili bir kanal elde edebilirsiniz.
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Daha Yeşil Ofisler İçin Bitki Yetiştirme Setleri
İçerisinde toprak, saksı ve tohum bulunan bitki
yetiştirme setleri, alışılmışın dışında bir promosyon
isteyenlere yenilikçi çözüm sunuyor. Çevre dostu seçenekler arasında dikkati çeken paketleri çalışanlarınıza dağıtarak ofisinizin daha yeşil bir atmosfere
kavuşmasına destek olabilirsiniz. Üzerine baskı yapılabilen bitki yetiştirme setleri, maliyet konusunda
da avantaj sağlıyor. Diğer pek çok seçeneğe kıyasla
daha uygun fiyatlarıyla yöneticiler tarafından tercih
edilen bu harika promosyonlarla kurumsal algınızı
dilediğiniz yönde destekleyebilirsiniz.
Cebe Sığan Yağmurluklar
Aniden bastıran yağışların dışarıda gerçekleşen etkinliklerinizi engellemesine izin vermeyin. Kullanışlı
tasarımları sayesinde kolaylıkla cebe sığabilen yağmurluklar, son yılların yükselen promosyon trendleri

Thermos Mugs To Make a Difference
Thermoses bring joy to cold winter days and are
indispensable products in events and office life
with their cup-shaped designs. Thermos mugs
can keep your tea and coffee warm and survive
for long years with their durable materials. Thus,
the success rate of your promotion activity can
easily increase. When you add your designs or
slogan on the product you choose, you can obtain
an effective channel to promote your brand.

Plant Growing Sets For Greener Offices
Consisting of soil, flowerpot and seeds, the
plant growing sets offer an innovative solution
for those who want an unusual promotion. You
can have a greener atmosphere in your office by
handing out eco-friendly and attractive packages
to your employees. Plant growing sets suitable
for printing on them also provide a financial advantage. You can support your corporate image
with these great promotions that are preferred by
managers for their more affordable prices compared to other alternatives.

Pocket Raincoats
Do not let the sudden rainfall prevent your outdoor activities. Raincoats that can easily fit in
pockets with their useful designs are among
the rising promotional trends of recent years.
The boxes and special hanging apparatuses of
the vivid and colorful raincoats make it easier to
protect and store them. Affordable raincoats with
low prices are preferable in the activities you
plan in the spring or autumn.

You can increase the
eco-friendly perception
of your brand with the
recycled products
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Geri dönüştürülmüş ürünlerle
markanızın doğa dostu
algısını güçlendirebilirsiniz
arasında sıralanıyor. Canlı renkleriyle dikkat çeken
yağmurlukların özel asma aparatı ile kutusu ise korumasını ve saklamasını daha kolay hâle getiriyor. Düşük
fiyatlarıyla cep yakmayan yağmurlukları ilkbahar veya
sonbahar döneminde planladığınız çalışmalarda tercih
edebilirsiniz.
Yepyeni Bir Dünyaya Açılan Teknolojik Gözlükler
Promosyon ile teknolojiyi buluşturmak isteyen yöneticiler için bir başka harika seçenek ise sanal gerçeklik
gözlükleri. Günümüzde fuarlarda yoğun olarak kullanılan gözlükler sayesinde mevcut ve potansiyel müşterilerinizi bambaşka dünyalarla tanıştırabilirsiniz. Kullanıcı deneyiminin önem taşıdığı alanlarda markalara
kolaylık sunan sanal gerçeklik gözlükleri ile tanıtımını
yapmak istediğiniz bir projeyi veya ortamı doğrudan
canlandırabilirsiniz.
Çok Gezenlere Seyahat Etiketi
Eğer sık seyahat eden bir ekibiniz varsa, bavul üzerine yerleştirilen etiketlerden dağıtarak valizlerinin
kaybolma riskini en aza indirmeye ne dersiniz? Üzerine
kolaylıkla marka logosu eklenebilen etiketlerde alan
kısmen sınırlı olsa da dilerseniz yaratıcı tasarımlara
başvurabilirsiniz. Özellikle seyahat firmaları ve tur şirketleri tarafından tercih edilen etiketler, aynı zamanda en ekonomik seçenekler arasında. Fiyatları baskı
türüne ve sipariş miktarına göre değişebilen seyahat
etiketlerini isterseniz çeşitli malzemelerle kaplatabilirsiniz. Böylece uzun süre bozulmadan korunan bir
promosyon ürünü elde edebilirsiniz.

Technological Glasses Opening to a Whole New
World
Another great option for managers who want to
bring promotion and technology together is virtual
reality glasses. Today, you can introduce your existing and potential customers to a whole different
world with these glasses that are widely used in
fairs. A project or environment you want to promote
could be directly visualized with these virtual reality glasses offering convenience to brands in areas
where user experience is important.

Travel Labels For Those Travelling a Lot
If you have a team that frequently travels, how
about minimizing the risk of losing your luggage by
giving them labels to put on their suitcases? You
can add your brand logo on the labels and even
though they don’t have much space, you can still
choose creative designs. Preferred especially by
travel and tour companies, labels are also among
the most economical options. You can cover the labels with various materials, prices of which may
vary depending on the type of printing and order
amount. In this way, you can get a promotional
product that is preserved for a long time.
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Görüş

Opinion

Yerli Tasarımlara
Gereken Öncelik Verilmeli
The Domestic Designs Must Receive the
Necessary Importance
ÜLKEMİZDE PROMOSYON ALANINDA YENİ TASARIMLAR
ÜZERİNE ÇALIŞILMASI, GEREKLİ DEĞİL ZORUNLU BİR DURUM
OLARAK KARŞIMIZA ÇIKIYOR
IT IS NOT NECESSARY BUT
COMPULSORY TO WORK ON NEW
DESIGNS IN THE PROMOTION
SECTOR OF OUR COUNTRY
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Her sektörde olduğu gibi promosyon sektöründe
de yeniye talep var. Aynı zamanda bu talep, birçok
alandakinden çok daha fazla. Söz konusu durumun doğal bir sonucu olarak “Bunu geçen sefer
kullanmıştık, daha yeni bir ürününüz yok mu?”
gibi soruları sıkça duyuyoruz ve insanlar en yenilikçi ürüne, en ucuz şekilde ulaşmak istiyor. Tabiri
caizse “satışı garanti ürün” sahibi olmayı; böylece
aldığı ticari riski minimize etmeyi amaçlayanlarla
beğenileni ve hatta henüz kimsenin görmediğini
satın almak isteyenler arasındaki çatışmanın en
yoğun olduğu alan, belki de promosyon sektörü.
Bu çatışmanın olası tek bir ara bulucusu var; o da
endüstriyel tasarımcılar.

Kunter Şekercioğlu
Kilit Taşı Tasarım / Tasarım Direktörü
Kilit Tasi Design / Design Director

As in all sectors, innovation is looked for in the
promotion sector as well. And this demand is also
greater than many other areas. As a natural result of this, we hear questions like; “we used this
one before, don’t you have a new product?” So,
people want to get the most innovative product
in the cheapest way. Perhaps we can say that the
promotion sector sees the most intense conflict
between those who aim to have a “sales-guaranteed product”, thus minimizing the commercial
risk taken, and those who want to buy what is
liked and even no one has seen. There is only one
possible mediator for this conflict: industrial designers.
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We Need to Work on New Promotional Products

Promosyon sektöründe
faaliyet gösteren firmalar,
tasarımcı ile çalışmak veya
istihdam etmek için üretici
olmak zorunda değil

Yeni Promosyon Ürünler Üzerinde Çalışılmalı
Günümüzde promosyon ürünlerin; moda anlatımla inovatif, teknik anlatımla patentli tasarım
olması ne yazık ki şart değil. Bu noktada tasarım
tescili ile korunması gereken ve kalıpçının değil
endüstriyel tasarımcının tasarlayacağı ancak takip eden süreçlerde tasarımcının kalıpçı ile birlikte mekanik detaylandırmalara gireceği ürünlerin ortaya çıkarılması gerekiyor. Tüm bunların
yanı sıra ülkemizde estetik/fonksiyonel verilerin
iyi süzüleceği, aynı zamanda arz edenin ekonomik
üretilebilirlik kaygılarının da ön planda tutulacağı yeni tasarımlar üzerine çalışılması, gerekli
değil zorunlu bir durum olarak karşımıza çıkıyor.
Promosyon sektöründe faaliyet gösteren firmalar,
tasarımcı ile çalışmak veya istihdam etmek için
üretici olmak zorunda da değil. Mesele, neye neden ihtiyaçları olduğunu iyi tanımlamak ve bunu
bir tasarım tarifnamesi hâline getirip dertlere
çözüm üretecek yetiye sahip bir tasarımcı ile çalışmaktan geçiyor. Tabii ki günümüzde tasarımcılarla birlikte, yeni ve yenilikçi ürünlere yatırım
yapan sektör firmaları da var. Ancak oran olarak
bu işletmelerin yetersiz olduğu kanaatindeyim.
Eğitim Alan Genç Tasarımcıların Önü Açılmalı
Konuya eğitim penceresinden baktığımızda, ülkemizde 30’dan fazla lisans seviyesinde endüstriyel
tasarım bölümünün var olduğunu görüyoruz. Bu
durum bizlere, kabaca bir hesapla her sene binin
üzerinde yeni mezunun ortaya çıktığını gösteriyor.
Genç meslektaşlar, promosyon sektörünün dina-

mik olması sebebiyle çok fazla teknik konuyu,
kısa sürede öğrenebilme fırsatına da sahip. Ancak yine tahmin ediyorum ki sektörün tasarımcı
istihdam etme veya tasarımcı ile birlikte çalışma konusundaki yavaşlığı da bahse konu genç
meslektaşların, sektöre duymadığı heyecanla
paralel olarak ilerliyor.
Tam bu noktada, “Düzenlenen tasarım yarışmaları çözüm mü?” sorusuna cevap vermek gerekiyor. Şahsen günümüzde yüksek bedelli ödülleri

Unfortunately, it is not necessary for promotional
products to be innovative in terms of fashion expression or have patented designs. At this point,
it is necessary to bring out products required to be
protected by design registration, to be designed by
the industrial designer, not by the molder; however, the designer will go into mechanical detailing
with the molder in the following processes. In addition to all these, it is not necessary but compulsory
to work on new designs by filtering the aesthetic/
functional data well and prioritizing the economic
manufacturability concerns of the supplier.
Companies operating in the promotion sector do
not necessarily have to be manufacturers to work
with or employ designers. The point is to define
what they need and why they need it well and to
work with a designer who has the ability to solve
possible problems by making a design specification. We have of course companies investing in new
and innovative products as well as designers. But I
personally think that the rate of these businesses
is very low.

We Need to Pave the Way for Educated Young
Designers
When we think about the issue from the education point of view, we see that there are more than
30 undergraduate industrial design departments
in our country. This shows us that, with a rough
calculation, over a thousand new graduates appear
every year. Young designers also have the opportunity to learn a lot of technical issues within a short
time as the promotional industry is pretty dynamic.

Companies
operating in the
promotion sector do
not necessarily have
to be manufacturers
to work with or
employ designers
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olan bu yarışmaların, tam anlamıyla doğru bir model
olduğunu düşünmüyorum. Yarışma düzenleyicilerin
sonuç kalitesini değil, katılım adedini önemseme
eğilimleri de bu düşüncemi temellendiriyor.
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Maddi ve Manevi Anlamda Risk Alınmalı
Kanaatimce asıl çözüm; tasarımcı ile çalışma riskini,
maddi ve manevi anlamda alabilmenizden geçiyor.
Aynı zamanda sektörü tanımayan meslektaşlarımıza
yönelik sektörü tanıtıcı faaliyetler düzenlemeniz, bu
ekosistemdeki firmalara da tasarımcı ile çalışma
konusunda yöntemler önermeniz gerekiyor. Örneğin;
ilgili sektör firmaları tespit edilip buralarda stajyer
tasarımcı pozisyonları açılabilir, tasarım bölümlerine
yönelik ilan verilebilir ve yine bu firmalara deneyimli
danışmanlar aracılığıyla; “nitelikli eleman maaş desteği” ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme
ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tasarım
desteklerinin koşulları gibi önemli noktalarda eğitimler verilebilir. Bu sayede sektörde faaliyet gösteren aktörler, esasen bu tasarım yatırımlarının kamu
tarafından da desteklendiğini öğrenebilir.
Tasarımcılar ve Sektör Temsilcileri Ortak
Sinerjide Buluşmalı
Ülkemizde iki tarafın da ortak sinerjiyi benimseyerek
çalışması ile verimli iş birliklerinin ortaya çıkacağını
öngörüyorum. Verimli iş birliklerinin neticesinde, ülke
olarak daha fazla yerli ve özgün ürünlere ulaşabileceğimizi de belirtmek zor bir durum değil. Ardından
sektör ihracat rakamlarınızın yükselmesine de ciddi
bir fayda sağlanmış olacak. Son olarak söyleyebilirim
ki sektör temsilcilerinin tasarıma ve tasarımcıya yapacağı yatırım, uzun vadede onları mutlaka memnun
edecek. Bu yüzden sözünü ettiğim ekosistemde faaliyet gösteren tüm firmaları, bahsettiğim durumları
göz ardı etmemeye çağırıyorum.

However, as the sector is slow in recruiting or working
with a designer, I guess that this also results in a lack
of enthusiasm for the young designers in question.
We need to ask and answer; “Can design competitions be the answer?” I personally do not believe
that these competitions with high price rewards are
exactly the right model. The tendency of the competition organizers to not care about the quality of results
but the number of participants proves my point.

Sektör temsilcilerinin
tasarıma ve tasarımcıya
yapacağı yatırım, uzun
vadede onları mutlaka
memnun edecek

Material and Non-material Risks Must be Taken
In my opinion, the real solution is to take the material
and non-material risk of working with a designer. At
the same time, we need to organize activities to promote the sector for people who are not associated
with it and suggest methods for working with a designer in companies in this ecosystem. For example;
the relevant industry companies can be identified and
intern designer positions can be opened there, advertisements can be made for design departments,
and trainings at important points such as “qualified
personnel salary support” and KOSGEB (Small and
Medium Enterprises Development and Support Administration) design supports can also be provided to
these companies through experienced consultants.
Thus, the actors in the sector can learn that these
design investments are also supported by the public.

Designers and Sector Representatives Should
Have a Common Synergy
I think that fruitful collaborations can occur with both
sides in our country adopting the common synergy.
As a result of effective cooperation, I can easily say
that we can have more domestic and original products as a country. It will also create a serious benefit
for the increase in the sector’s export figures. Last
but not least, the investments of sector representatives in design and designers will satisfy them in the
long run for sure. Therefore, I invite all the companies in the ecosystem not to ignore the situations I
mentioned.

The investments of sector
representatives in design
and designers will satisfy
them in the long run for
sure

Makale
Article

Yapay Zekâ ve Yaratıcılık
Artificial Intelligence and Creativity
ENDÜSTRİ 5.0 SONRASI DAHA DA GÜNDEME OTURAN YAPAY
ZEKÂ KAVRAMI İLE BİRLİKTE BİRÇOK TEORİ VE SENARYO
GÜNDEME GELDİ
Ceyhun YAVAŞ
MBA ve Cey Promosyon Genel Müdürü
General Manager, MBA and Cey Promotion
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Many theories and scenarios arose with the concept of artificial
intelligence becoming even more visible especially after Industry 5.0
Yaratıcılığın önemi, her alanda ve her sektörde
yadsınamaz bir gerçek. Yapay zekâ ile birlikte
gelen çeşitli teori ve senaryolar; insanlığın, istihdamın ve iş gücünün sonu olarak karşımıza
çıkıyor. Burada bizlerin yapması gereken, katlanarak gelişen bu yapının içine kendimizi bir
şekilde entegre etmemiz ve söz konusu yapıya
kısa sürede uyum sağlamamız. Öte yandan yapay
zekâ ile birlikte farklı alanların da ortaya çıkacağı
aşîkar. Bu kapsamda en önemli kavram ise yine
‘‘yaratıcılık’’.

Zamanın Gerisinde Kalmamak İçin
Yapılması Gerekenler
İnsanların makinelere karşı çeşitli görevleri olduğunu hepimiz biliyoruz. Entelektüel birikim ve
analizleme yetisine sahip iş gücü, gelecekte çok
daha önemli bir hâle gelecek. Bizler de reklam,
promosyon ve matbaa sektöründe faaliyet gösteren kişiler olarak zamanın gerisinde kalmamak
için yaratıcı yetilerimizi daha etkili ve faydalı bir
şekilde kullanmamız gerekecek.
Sözünü ettiğim yaratıcılığın en temel kurallarını

The importance of creativity is an undeniable
fact in any area and sector. Various theories
and scenarios have been brought with artificial intelligence, and they mostly talk about
the end of humanity, employment and workforce. What we need to do here is to integrate ourselves into this advancing structure
somehow and adapt to it as soon as possible.
At the same time, different areas will also
emerge with artificial intelligence. The most
significant concept in this regard is “creativity.”

Makale
Article

bu yazım vesilesiyle sizlere detaylıca açıklamak
istiyorum:
• Tamamen orijinal olmaya gayret göstermeliyiz. Aslında tamamen orijinal olunamaz. Bugüne
kadar yaratılan her şey, daha önce mevcut olan
sistem üzerine kurgulanıp var oldu. Hegarty’nin
bu konuyla ilgili güzel bir görüşü var: ‘‘Fikirler;
başka fikirlerden ödünç alır, birleştirir, onları yıkar, geliştirir ve onlara çarpıp yankılanır.”
• İyi bir gözlemci olun. Kulaktan dolma bilgilerle bir şey yaratamayız! Algıların açık olması,
yaratıcılığı tetikleyen ve o duyguyu insanda
uyandıran en önemli unsurlardan biri.
• Korkusuz olun. Bazen çevremizdekilerin ne
düşündüklerinden ziyade sezgilerimize korkmadan güvenmemiz ve onların arkasında durmamız
gerekiyor.
• Yapılan güzel işleri önemseyin fakat onlara
aşırı şekilde tapmayın. Bu güzel işlerden hayata
dair çeşitli dersler çıkarmak çok önemli ama
körü körüne bağlanmak da yaratıcılığımızı yok
edebilir. Bu sebeple bize dayatılan kuralların
ötesinde düşünebilmek, bir yaratıcıda bulunması
gereken en önemli özellik diyebiliriz.

• Rutinlikten uzak durun. Aynı işi her zaman
benzer düzenle yapmak, yaratıcılığı ciddi anlamda köreltir. Yerinizi değiştirin, farklı insanlarla
farklı sosyal ortamlarda beraber olun. Basmakalıp kişiler yerine ufkumuzu açacak insanlar,
sizleri daha yaratıcı bir konuma getirir.
PROMASİAD’ın Yaratıcılık Konusundaki
Eğitimleri Sürecek
Burada sizleri kısa bir makale ile bilgilendirmeye
çalıştım. Öte yandan PROMASİAD’ın (Promosyon
ve Matbaa Sanayici İş Adamları Derneği) sektörle alakalı alanlarda bilgilendirme eğitimleri
devam edecek. Dolayısıyla promosyon, reklam
ve matbaa sektörümüzdeki üyelere önümüzdeki
dönemlerle ilgili gelişim vizyonu doğrultusunda,
bu konularda da daha detaylı eğitimler verilecek.
Yaratıcı yetilerimizden daha etkin bir şekilde faydalanabilmek adına zamanınızı ayırıp bu önemli
eğitimlere katılmanızı önemle tavsiye ederim.

PROMASİAD; üyelerine
önümüzdeki dönemlerle
ilgili gelişim vizyonu
doğrultusunda daha detaylı
eğitimler verecek

What Should We Do To Keep Up With The
Time?
We all know that people have various tasks
against the machines. Workforce with an intellectual background and an analysis capacity
will be much more important in the upcoming
period. As the professionals of the advertising,
promotion and printing sectors, we also need to
use our creative skills in a more efficient and
useful way to keep up with the time.
I would like to talk a little bit about the fundamental rules of this creativity:
• We need to try to be completely original. Actually, you can never be completely original.
Everything that has been created until today is
built on a system that existed before. Hegarty
says something on this, which I think is very
true: “Ideas borrow, blend, subvert, develop, and
bounce off other ideas.
• Be a good observer. We can create nothing
with secondhand information! Clear perception
is among the most important factors that trigger
and arouse creativity.
• Be fearless. Sometimes we need to trust and
stand behind our instincts without worrying
about what others think.
• Pay attention to the good work but don’t idolize
them. It is very important to take lessons from
them but showing blind obedience to anything
may suppress our creativity. Therefore, being
able to think beyond the rules imposed on us
is what makes a creative person stand out from
the rest.
• Stay away from routine work. Doing the same
thing in the same pattern every time severely
stifle your creativity. Change your location, come
together with different people in different social environments. Instead of having stereotypical people around, being with people who can
broaden your perspective can bring you more
creativity.

PROMASIAD’s Creativity Trainings Will
Continue
I have just tried to inform you with a short article here. PROMOSIAD’s (Promotion and Printing
Industry Businesspeople Association) informative trainings on different areas of the sector
will continue. And PROMOSIAD will give more
detailed training to its members in the promotion, advertising and printing sectors on these
subjects in the upcoming periods in line with its
development vision. I recommend you take the
time and attend these trainings in order to benefit from our creative skills.

PROMASIAD will give more
detailed training to its members
on these subjects in line with its
relevant development vision
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Matbaa Teknolojileri,

Yeniliğin Gerisinde Kalmıyor
Printing Technologies are Catching up
with Innovation
MATBAA; TEKNOLOJİNİN
GELİŞMESİ VE
DİJİTALLEŞMENİN ARTMASI
NETİCESİNDE HEMEN
HEMEN TÜM İŞ KOLLARI
İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR
ALAN HÂLİNE GELMİŞTİR
Gültuğ Erdöl
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nsanoğlu; yazının icadıyla birlikte derdini, hayallerini, hayatını ve gelecek nesillere nasihatlerini
cümlelere dökmeye başlamış, bu birikimler zamanla yazılı metinler ile kitapları ortaya çıkarmıştır.
Mevcut eserlerin sayısı çoğalmaya başladıkça, bu
metinleri daha fazla sayıda kişiye ulaştırma ve hâlihazırdaki kitapların nüshalarını oluşturma ihtiyacı
doğmuştur. Tüm bunların neticesinde ilk kez Uzak
Doğu’da ortaya çıkan matbaa, MS 593 yılında Çin’de
icat edilmiştir. Ardından Uygurlar ile devam eden
matbaa serüveni, Johannes Gutenberg’in çalışmaları
neticesinde büyük yol katederek 1450 yılında seri
üretim yapabilecek konuma erişmiştir. Matbaanın
Türkler tarafından etkin şekilde kullanılması ise
Islahat Hareketlerinin başlamasını takiben İbrahim
Müteferrika’nın 1726’da kurduğu matbaa ile olmuştur.

W

ith the invention of writing, people started putting their dreams,
troubles, lives and advice for future generations into words and
over time, this accumulation brought about
written texts and books.
As the number of created works increased,
people felt the need to reach more and more
people and create copies of existing books.
Consequently, the world’s first printing machine
was invented in China in 593 AD. Then the story
of the machine, carried on by the Uighurs afterwards, went a long way, and mass production
was started in 1450 with Johannes Gutenberg’s
contributions. And the Turks effectively started
using the machine with Ibrahim Muteferrika’s
printing press in 1726 following the reform
movements in the Ottoman Empire.
For a long time, the machine was used only to
press written materials such as books, journals,
newspapers, and posters but after the industry
became a worldwide sector on its own, along
with the advance and digitalization of technology, increasing customer needs and product
features, it has become an indispensable field
for almost all businesses.
Different printing techniques have arisen as the
number and variety of products in the printing
sector increased. Afterwards, printing machines
and technologies convenient with these techniques came into our lives. Now, let’s take a
closer look at these different techniques and
the latest printing technologies.

Offset Printing
Offset is a printing technique that allows printing on paper and paper-like materials. It is the

PRINTING HAS BECOME AN
INDISPENSABLE FIELD FOR
ALMOST ALL BUSINESSES WITH THE
DEVELOPMENT AND DIGITALIZATION
OF TECHNOLOGY
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With the printing press becoming
an integral part of our lives, July 7
was declared as World Printing Day

most preferred system for printing books, journals, newspapers, brochures, bulletins, calendars and business cards and used worldwide
for printing large amounts of materials such as
daily newspapers due to its capability of printing large numbers at once, low printing cost
and rapid speed.

Letterpress Printing

Matbaanın hayatımızın ayrılmaz bir parçası hâline gelmesiyle
birlikte 7 Temmuz, Dünya Matbaacılık Günü ilan edilmiştir
Uzun bir süre boyunca yalnız kitap, dergi, gazete ve
afiş gibi yazılı materyallerin basımı için kullanılan
matbaa; sanayi ve endüstrinin başlı başına bir sektör
olarak tüm dünyada kendisine yer edinmesi, teknolojinin gelişmesi ve dijitalleşmenin artması ayrıca
müşteri ihtiyaçları ile ürün özelliklerinin çoğalması
neticesinde hemen hemen tüm iş kolları için vazgeçilmez bir alan hâline gelmiştir.
Matbaanın üretim ve yapımına eşlik ettiği ürünlerin
sayısı ve çeşidi arttıkça da farklı baskı teknikleri
ortaya çıkmıştır. Daha sonrasında bu tekniklere
uygun baskı makineleri ve matbaa teknolojileri de
hayatımızdaki yerini almıştır. Öyleyse gelin birbirinden farklı bu teknikler ve son matbaa teknolojileri
hakkında sizleri bilgilendirelim.
Ofset Baskı
Ofset, kâğıt ve kâğıt benzeri materyaller üzerine
baskı yapılmasını sağlayan matbaa tekniğidir. Kitap,
dergi, gazete, broşür, ilan, almanak ve kartvizit gibi
ürünlerin basımında en çok tercih edilen sistem olan
ofset tekniği, aynı anda çok sayıda ürün basımına elverişli olması, düşük baskı maliyeti içermesi ve yüksek hızda basım yapabilmesi avantajlarıyla günlük
gazete gibi basım adedi yüksek olan materyallerde
tüm dünyanın kullandığı bir yöntemdir.
Tipo Baskı
Tipo baskı, kâğıdın görüntüyü direkt olarak baskı
kalıbından aldığı tekniktir.

Uzun ve zahmetli bir hazırlık süreci olan tipo baskıda metal harfler tek tek sayfa oluşturacak biçimde
düzenlenir. Patates baskı mantığıyla ilerletilen bu
yöntemde; içi mürekkeple dolu metal harfler ters
şekilde kalıba yerleştirilerek baskı yapılır. Hâlihazırda, kullanımı önemli oranda azalan tipo baskı daha
ziyade kesim, gofre, numeratör baskı ve piliyaj-perforaj gibi alanlarda kullanılır.

Letterpress Printing is a technique in which the
paper takes the image directly from the printing
plate.
The technique has a long and laborious preparation stage in which metal characters are
organized to create a single page. Using the
potato printing logic, printing is conducted by
reversely placing ink-filled metal letters in the
plate in this method. The use of the technique
has significantly decreased and it started to be
preferred in areas such as cutting, embossing,
numerator printing and creasing line-perforation.

Intaglio Printing
Intaglio printing is a printing technique with
high plate costs. However, since it can print
millions with a single plate, it is frequently preferred for mass circulation printing.
Serigraph Printing

45

Teknoloji

Technology

Dijital Baskı Teknikleri
Sözünü ettiğimiz tüm başlıklar, klasik matbaacılıkta
uzun yıllardır kullanılan tekniklerdir. Bunun yanı sıra
teknolojik gelişmeler, dijitalleşme ve satış stratejilerindeki farklılaşmalar sonucunda ortaya çıkan ve
markaların ayrıcalıklarını ortaya koyma amacıyla tercih ettikleri dijital baskı teknikleri de vardır.

Serigraph printing is a technique that allows
mass printing and is especially preferred in industrial products and creating brands. The technique can be applied on any kind of material and
surface and is used particularly on metal, ceramic, fabric and glass surfaces, where it is not
possible to apply classical printing techniques.

Mozaik Uygulaması
Son dönemlerde sıklıkla tercih edilen bu yöntem,
etiket ve ambalajlama uygulamalarında kullanılır.
Uygulamanın temelinde ilgili markanın temel etiket
ve ambalaj şablonlarını baz alarak, bu tasarımları
otomatik bir algoritma ile düzenleme ve çoğaltma
söz konusudur. Bu sayede her biri birbirinden farklı
yüzlerce tasarım üretilerek tek seferde baskıya ulaştırılır.
Tampon Baskı
Temelde serigrafi tekniği ile benzerlik gösteren Uygulandığı ürünün müşteri açısından görünürlüğünü
tampon baskı, serigrafik baskının erişemediği; düz, artırmayı hedefleyen bu uygulama önemli markalar
buruşuk, küçük, kavisli yüzeylere; çakmak, kalem, tarafından kullanılmış ve büyük başarıya ulaşmıştır.
kalemtıraş, golf ve pinpon topu gibi küçük ebattaki ürünlere sorunsuz ve yüksek çözünürlükte baskı Kolaj Uygulaması
yapılmasını sağlayan bir tekniktir. Bu özelliği ile Kolaj uygulaması da aynı mozaik uygulaması gibi
mevcut ürünlerin müşteriler tarafından dikkat çekici
serigrafik baskıdan ayrılır.
bulunmasını sağlamayı amaçlar. Uygulama temelde
belirli bir grafik üzerindeki şekil ile renkleri değiştirTeknolojik gelişmeler,
me ve ilginçleştirme işlemidir. Mozaik uygulamasındijitalleşme ve satış
dan farkı, dizayn çeşitliliği noktasında ortaya çıkar.
Söz konusu uygulamada bir grafik üzerinden sayısız
stratejilerindeki
farklı dizayn üretilebilirken, kolaj uygulamasında
farklılaşmalar sonucunda
grafik üzerinde küçük değişiklikler yapılarak tasarım
dijital baskı teknikleri
ilgi çekici hâle getirilmeye çalışılır.

The technique is similar to the serigraph technique in principle but is used for problem-free
and high-resolution printing on flat, creased,
small, curved surfaces and small products such
as lighters, pens, sharpeners, golf and ping pong
balls where serigraph printing cannot be applied.

Tifdruk Baskı
Tifdruk baskı, kalıp maliyeti yüksek olan bir baskı
tekniğidir. Ancak tek bir kalıp ile milyonlarca baskı
yapılabildiğinden, tirajı yüksek baskılar söz konusu
olduğunda maliyet göz ardı edilerek sıklıkla tercih
edilir.
Serigrafik Baskı
Seri baskı yapmaya olanak sağlayan serigrafik baskı, bilhassa sanayi ürünleri ve endüstriyel ürünlerin
markalanması işleminde büyük önem taşır. Her türlü
malzeme ve yüzeye uygulanabilen serigrafi tekniği,
klasik matbaa ile baskı yapmanın mümkün olmadığı; metal, seramik, kumaş ve cam gibi tüm yüzey ile
malzemelere baskı yapılmasına imkân tanır.
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kullanılmaya başlanmıştır

Pad Printing

Digital Printing Techniques
All the techniques we mentioned above have
long been used in classical printing. In addition
to them, technological developments, digitalization and changes in sales strategies led to the
rise of digital printing techniques. These techniques are particularly preferred by brands aiming to make a difference.

Mosaic Technique
This method has been frequently preferred recently and is used in labeling and packaging. The
process basically takes the label and packaging
patterns of a brand, and then arranges and duplicates these designs with an automatic algorithm. Therefore, hundreds of different designs
are printed at the same time.
Aiming to increase the visibility of the product to
which it is applied, the process has been used
by the well-known brands and achieved a great
success.

Collage Technique
Just like mosaic, the collage technique also
aims to ensure products in the markets attract
customers. The process basically changes colors with a pattern on a certain graph and make
them interesting. It is different from the mosaic process with its design variety. While you
can produce numerous designs on a graphic in
that technique, you can make your design more
interesting by making small changes on the
graphic in the collage technique.

Technological developments,
digitalization and changes in sales
strategies led to the use of digital
printing techniques

Teknoloji
Technology

3D printing technology provides
solutions in the areas of textile,
orthopedics, clocks, sports shoes
and medical
Special Inks
In this method aiming to add innovation to products and designs; silver, gold, phosphorescent
and fluorescent colors, hidden inks that come
out in the dark or in the sun and also light cyan/
magenta inks are used to make the printing
stand out. This method is widely preferred in
areas such as textiles, stationery products and
souvenirs, and aims to increase sales.

Lamination
Used in label and packaging production, the
method protects the product against damages
from external factors.

3D Printers

Özel Mürekkepler
Ürün ve tasarımlara yenilik katmayı amaçlayan bu yöntemde, baskının göze çarpıcı gelmesi amacıyla gümüş,
altın, fosforlu ve floresan renkler; karanlıkta ya da güneş
ışığında ortaya çıkan gizli mürekkepler ayrıca light cyan/
magenta mürekkepler kullanılır. Tekstil, kırtasiye ürünleri ve hediyelik eşya sektörü gibi alanlarda bolca tercih
edilen bu yöntem, satışı arttırmayı hedefler.
Laminasyon
Etiket ve ambalaj üretiminde kullanılan bu yöntem,
ürünün dış etkenlere karşı dayanıklı olmasını sağlar
ve hasar almasını önler.
3D Yazıcılar
Bilgisayar ortamında tasarlanmış üç boyutlu (3D)
nesneleri, katı formda somut nesnelere dönüş-

türen makinelerdir. İhtiyaç duyulan herhangi bir
aparatı basmaya, taratılan bir cismin çıktısını
almaya, çizimleri prototiplemeye olanak sunan
3D yazıcılar, istenilen her şeyi basabilmeye imkân sağlar. Ancak 3D yazıcılardan gerekli verimin
alınabilmesi için mevcut model ya da tasarımın üç
boyutlu olarak hazırlanmasına ihtiyaç duyulur. Bilgisayar ortamında AutoCAD, Solidworks, 3DsMax gibi
bir CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım) programı
ile tasarlanmış çizimler veya üç boyutlu tarayıcı
ile taranmış olan nesneler bu yazıcılar tarafından
algılanır.
3D yazıcı teknolojisi birbirinden farklı pek çok sektöre hizmet eder. Teknoloji, tekstil, ortopedi, saat,
spor ayakkabı ve medikal gibi alanlarda sıklıkla
kullanılan bu yöntem yüksek maliyet ve seri üretim
sorunlarına da çözüm sunmaktadır.

3D yazıcı teknolojisi; tekstil, ortopedi, saat,
spor ayakkabı ve medikal gibi alanlarda çözüm
sunmaktadır

These machines convert three-dimensional (3D)
objects designed in a computer environment into
solid and concrete objects. 3D printers can print
any required apparatus, print out a scanned
object, prototype drawings; long story short,
they can print anything. However, you need to
prepare a three-dimensional model or design
to get the efficiency you need from 3D printers.
Patterns designed on a CAD (Computer-Aided
Design) program such as AutoCAD, Solidworks,
3DsMax or objects scanned with a 3D scanner
are detected by these printers.
3D printing technology serves in many different sectors. Frequently used in areas such as
technology, textile, orthopedics, watches, sports
shoes and medical; this method also offers
solutions to high cost and mass production
problems.
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Fuarlarda Promosyonlarınızla

Boy Gösterin

Show Up with Your
Promotions in Fairs
Serdar Ergün
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B

u yazımızda fuar katılımlarınızda kullanabileceğiniz promosyon ürünleri ve bu promosyonların
pazarlama noktasındaki önemini, gözler önüne
sermeye çalışacağız. Ancak bahsi geçen konuya
geçmeden evvel, fuar organizasyonlarının işletmeler için
sağladığı katma değere dikkat çekmekte fayda var. Zira
fuar etkinliklerinde kullanılacak promosyon ürünlerinin
öneminden önce; zihinlerinizde canlandığını düşündüğümüz, “Bu organizasyonlara neden katılmalıyım?” sorusunu
cevaplandırmamız gerekiyor. Hazırsanız, fuarların işletmenize olan katkılarına göz gezdirmeye başlayalım.
Neden Fuarlara Katılmalıyım?
Fuar organizasyonları, tüm sektörlerde faaliyet gösteren
firmalar için önemli bir fırsat olmasıyla biliniyor. Çünkü bu
organizasyonlar sayesinde; gerek aynı ekosistemde faaliyet
gösterdiğiniz paydaşlarınıza gerekse hedef kitlenize, gür bir
sesle; “ürünlerim ve kalitemle ben de buradayım!” diyebiliyorsunuz. Hedefleri büyük ve ufku açık olan şirketler, belki
tam da bu yüzden fuar organizasyonlarında sıklıkla boy

I

n this blog, we are going to talk about the promotional products that can be used in fairs and
their importance in marketing. But before that,
we need to talk about how these fair organizations provide added value to the businesses. We
need to give an answer to the question, “Why should
I attend these organizations?” before explaining the
importance of promotional products in fair organizations. Now, if you’re ready, let’s take a look at how
fairs can contribute to your business.

FUARLARDA
KULLANDIĞINIZ
PROMOSYON ÜRÜNLER,
ZİYARET EDİLİRLİĞİNİZE
VE AKILDA KALICILIĞINIZA
OLUMLU BİR ETKİ
SAĞLAYABİLİR

Why Should I Attend Fairs?
Fair organizations are known to bring important
opportunities to companies in all sectors. Because
through these organizations, you get the chance to
say, “We are also here with our products and quality!” to other companies within your ecosystem and
your target group. Companies with high hopes and
broad perspectives are frequently attending fairs
for this very reason. Through these organizations,
companies find the opportunity to introduce their
new products to potential and existing customers.

The promotional products
you use in fairs will surely
attract visitors and find a
place in their memories
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gösteriyor. Firmalar, bahsettiğimiz bu etkinlikler sayesinde;
potansiyel ve hâlihazırda iş yaptığı müşterilerine, geliştirdiği
yeni ürünleri de tanıtabiliyor. Böylelikle etkili ve başarılı bir
pazarlama imkânına erişilirken, ürün hakkındaki yorumları
birinci ağızdan duyma şansına da sahip olunabiliyor. Ardından geri dönüşleri yerinde duyan firma temsilcileri; olumlu/
olumsuz görüşlere yönelik, ürün üzerinde yapılması gereken
revizeleri gerçekleştirebiliyor.
Sektörünüze ve Hedef Kitlenize Uygun Fuarlara
Katılın
Fuarlar, markalara birçok konuda avantaj sağlıyor. Ancak
önemli olan ve atlanmaması gereken noktalardan biri de
faaliyet gösterilen sektöre ve hedef kitleye uygun fuarların
katılımcısı olmak. Aksi takdirde istenilen sonuca ulaşmanın
zor bir hâl alacağını aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Zira
hitap ettiğimiz kitleye ve sektör profesyonellerine farklı bir
fuarda rastlamak, olası bir durum değil. Bu yüzden katılım
sağlanacak programa karar vermeden önce, etkinliğin katılımcıları ve kapsamı özenle masaya yatırılmalı. Fayda odaklı

In this way, they can achieve effective marketing and
have the chance to receive feedback for their products at first hand. Then, the company representatives
can make the necessary revisions on their products
according to the negative/positive criticism they receive.
Attend Fairs Relevant to Your Sector and Target Group
Fairs provide many advantages to brands. However,
it is very important that you attend fairs that are relevant to your sector and target group. We need to
remember that it would be very difficult to achieve
our desires otherwise. It is not very likely to find our
target group and the professionals of the sector in
irrelevant fairs. So, we recommend you to make your
research and go over the participants and the scope
of the programs in detail before deciding to attend
one. All businesses that adopt a benefit-oriented approach take this point into consideration.

Open the Door for New Connections in Fairs
As we have mentioned before, fairs bring together
hundreds and sometimes thousands of people with-

It is very important
that you attend
fairs that are
relevant to your
sector and target
group

Önemli olan ve
atlanmaması gereken
noktalardan biri,
faaliyet gösterilen
sektöre ve hedef
kitleye uygun fuarların
katılımcısı olmak
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in and outside the sector; thus, enabling oneto-one contact and creating awareness for the
products, services and brands. Furthermore, the
companies participating in these organizations
can gain various advantages not just for marketing but for product management as well. For
example, participants can exchange ideas with
the experienced professionals of the sector for a
product they consider adding to their range and
establish new business collaborations. Therefore,
the representatives of sectors, the ones that are
very well aware of the value of cooperation, give
the due importance to fairs.

The Address of Recognition and Network: Fair
Organizations

Her alanda gerçekleştirilecek
iş birliğinin öneminin farkında
olan sektör temsilcileri, fuar
programlarına ciddi önem
veriyor

50

bir yaklaşımı benimseyen her işletme, bahsettiğimiz durumu sürekli göz önünde bulunduruyor.
Fuarlarda Yeni İş Bağlantılarının Kapısını
Aralayın
Yukarıda da belirttiğimiz gibi fuarlar; sektör içinden veya
dışından kimi zaman yüzlerce, kimi zaman da binlerce
kişiyle birebir temas kurulabilmesine imkân tanıyor. Bu
sayede üretilen ürünler, hizmetler ve marka hakkında
farkındalık oluşturulabiliyor. Üstelik bu organizasyonlarda katılımcı olan firmalar; sadece pazarlamaya yönelik
değil, ürün üretimine yönelik de çeşitli artıların sahibi
olabiliyor. Örneğin katılımcı; üretimini düşündüğü yeni
bir ürün hakkında deneyimli sektör profesyonelleriyle

görüş alışverişinde bulunarak, yeni iş birliklerinin temelini atabiliyor. Bu nedenle her alanda gerçekleştirilecek
iş birliğinin öneminin farkında olan sektör temsilcileri,
fuar programlarına ciddi anlamda önem veriyor.
Tanınırlığın ve Network’ün Adresi: Fuar
Organizasyonları
Diyelim ki herhangi bir firma, yine herhangi bir alandaki
faaliyetlerine yeni başladı veya daha önce üretmediği bir
ürünün üretimini yakın zamanda gerçekleştirecek. Söz
konusu marka, bunun için de reklama ciddi bir bütçe
ayırdı ve çeşitli reklam mecralarını aktif olarak kullanıyor. Günümüzde bu mecraların sağladığı faydayı, kimse
yadsıyamaz. Ancak her işletme, daha nokta atışı ve sonuç
odaklı bir bilinirlik için fuar gibi organizasyonlarda da hazır bulunmayı notlarına eklemeli.
İletişim, diğer birçok alanda olduğu gibi pazarlamanın da
olmazsa olmaz kurallarının başında geliyor ve fuarlarda
da bundan fazlasıyla faydalanılıyor. Nasıl mı? Etkinliğe
katılım sağlayan sektör profesyonelleri ve müşterilerle
gerçekleştirilen ikili görüşmeler sayesinde. Ardından bu-

Let’s say a company has just started its activities in a field or will soon start manufacturing a
new product. The brand also allocated a serious
amount of its budget for advertisement and actively use various advertising channels. Nobody
can deny the benefits of using these channels
today. All businesses need to make a point of
attending fairs and other kinds of organizations
to achieve more direct and result-oriented recognition.
Like any other area you can think of, communication is also an indispensable part of marketing, and fairs can be your medium to achieve
this communication. How? Through mutual talks
between the sector professionals and customers participating in the event. And these talks
naturally result in a useful network. While doing
that, your booth in the fair, appearance and many
other things are determining factors of establishing this network for sure. One of these factors,
maybe the most important one, is the promotional products that brands keep in their booths.
Because after the small talks, these products
ensure that you will find a place in the minds
of the visitors.

Representatives of sectors,
the ones that are very well
aware of the value of
cooperation, give the
due importance
to fairs
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Focus on Promotional Products in Fairs

Fuarlarda kullanılacak
promosyon ürünler seçilirken,
öncelikle işe yarar olmasına
dikkat edilmeli
nun doğal bir sonucu olarak işe yarar bir network ağının
sahibi olunabiliyor. Tabii bunu gerçekleştirirken; fuardaki
stanttan kılık kıyafete kadar neredeyse her etken önemli
bir paya sahip. Bunlardan bir tanesi, belki de en çok önem
verilmesi gerekeni de markaların standında bulundurduğu promosyon ürünler. Zira gerçekleştirilen kısa görüşmelerin ardından akılda kalıcılık, bu ürünler sayesinde
sağlanabiliyor.
Fuarlarda Promosyon Ürünlere Ağırlık Verin
Hayatımızın neredeyse hemen her anında promosyonlar/
hediyeler var. Bunun doğal bir sonucu olarak da promosyon ürünler, birden fazla başlıkta incelenebiliyor. Fuar
etkinliklerindeki promosyonlar ise bu başlıklarda yer
edinmesiyle bugüne kadar gözleri üzerine çekti, çekmeye
de devam ediyor. Buraya kadar fuarların şirketlere olan
katkılarını aktarmaya çalıştık, şimdi de bu etkinliklerdeki
promosyon kullanımının önemine değinmekte fayda olduğunu düşünüyoruz…
Fuardaki stantlar, her açıdan ilgi çekici ve ziyaret edilmeye değer olmalı. Yoksa katılım amacına ulaşmanın biraz
zorlaşabileceğini söyleyebiliriz. Kullanılan promosyon
ürünlerinin de stantta hazır bulunması, o alanın ziyaret
edilirliğine olumlu bir etki sağlıyor. Öyle ki stant ziyaretçi-

lerine takdim edilecek, aynı zamanda üzerinde markaların
imzasını taşıyan ürünler, en etkili pazarlama yöntemlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bahsi geçen aşamada
asıl sorulması gereken soru ise bu promosyonları tercih
ederken ne gibi faktörleri göz önünde bulundurmanız
gerektiği. İzninizle hep birlikte, bu sorunun yanıtlarını
aramaya koyulalım.
Fuar Promosyonlarınızı Seçerken Bunlara
Dikkat!
Fuarlarda kullanılacak promosyonlar seçilirken, öncelikle
işe yarar olmasına dikkat edilmeli. Bu sayede etkinlikteki
görüşmeler kısa da sürse, akılda kalıcı bir rol kazanabilir.
Örneğin; herhangi bir stant misafirine takdim ettiğiniz
kalem sayesinde, insanların her gün markanızı görmesini
sağlayabilirsiniz. Standınızı ziyaret eden bir bireyin; toplantılarında kullanacağı ajanda, telefonunu şarj edeceği
taşınabilir güç kaynağı, otomobilinde kullanacağı telefon
tutacağı, iş yerinde masasını süsleyecek bir takvim veya
bloknot da aynı amaca katkı sağlayabilecek diğer promosyonlar olarak sıralanabilir. Saydığımız tüm bu ürünler
sayesinde insanların günlük hayatında firmanızla birlikte
yer edinebilir, bunun sonucunda başarılı bir pazarlama
faaliyeti gerçekleştirebilirsiniz.

Promotions and gifts are almost in every part of
our lives. So naturally, promotional products can
fall into more than one category. Finding a place
in these categories, promotions used in fair organizations continue to attract attentions. So far, we
have tried to tell you about the contribution of fairs
for the companies, and now we want to talk about
the importance of using promotional products in
these organizations.
Your booth in fairs should be attractive in every
respect and worth stopping by. Or else, we have
to say that it would be difficult to achieve the purpose of participation. Having promotional products
ready at your booth will surely attract visitors.
Handing out products that carry the signature of
your brand to the visitors of your booth is among
the most effective marketing strategies. The real
question is in this stage is; “What should we take
into consideration while choosing these products?” Let’s all try to find answers to this question.

Keep These in Mind While Choosing Your Fair
Promotions!
When choosing the promotional products to
be used in fairs, we need to consider how
useful they will be. Thus, even if you don’t
spend too much time talking to your visitors,
you can find a place in their minds. For example, people will be able to see your brand’s
name daily on a pen that you’ll give to them.
An agenda for the meetings, a power bank
for mobile phones, a phone holder for cars,
a calendar for office desks or a note pad are
among other promotional products that will
serve the same purpose. With all these products we mentioned, you’ll carry out a successful marketing activity and find yourselves
a place in the daily lives of people.

When choosing the promotional
products to be used in fairs,
we need to consider how useful
they will be
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Promosyon Ürünler,
Akılda Kalıcılığa Katkı Sağlıyor
Promotional Products Ensure
Memorability

52

Promotional products of the
companies can be integrated into
the lives of target groups
Lütfi Okay
Altınay Teknoloji Grubu Koordinatörü
Executive Coordinator of Altınay Technology Group

FİRMALARIN KULLANDIĞI DOĞRU PROMOSYON
ÜRÜNLER, HEDEF KİTLELERİNİN HAYATINA
ENTEGRE OLABİLİYOR
Promosyonlar, her ne kadar küçük bir detay olarak görünse de firmalar için çeşitli etkinlik ve
organizasyonlarda büyük önem taşıyor. Özellikle
fuar gibi programlarda dikkat çekici bir kriter
olabilen bu ürünler, firmaların hedef kitlelerine
kendilerini ve yaptıkları işleri anlatmalarında
büyük rol oynuyor. Aynı zamanda kurumlar tarafından kullanılan doğru promosyon ürünler, hedef
kitlelerin sosyal yaşantısına entegre olabiliyor.
Ardından gün içinde sürekli logonuzun veya sloganınızın yazılı olduğu bir eşyayı kullanan kişi,
firmanızı hatırlıyor. Bu noktada fuarlar ise promosyon ürünleri hedef kitleye ulaştırmak için en

önemli organizasyonlardan biri.
İşletmelerin fuarlarda hangi promosyon ürünlere
ağırlık verdiği konusu, özellikle firmaya ve hedef
kitleye göre değişkenlik gösterebiliyor. Ancak
buradaki asıl amaç, hediye edilen ürünün günlük hayatta kullanılma oranı olmalı. Promosyon
ürünler; kalem, şapka veya iş hayatında kullanılabilecek bir set olabilir. Öte yandan son zamanlarda klasik promosyon ürünlerinden ziyade,
teknoloji ürünlerinin daha çok tercih edildiğini
söyleyebilirim. Bu noktada ise bir bakıma hayatımızın olmazsa olmazı hâline gelen harici bellekler ön plana çıkıyor.

Even though they can be considered as small
details, promotional products are greatly
important for companies in various activities and organizations. They can attract the
attention of people especially in fairs and
play a great role in allowing companies to
reach out to target groups by explaining
themselves and what they do. At the same
time, the right promotional products used by
corporations can be integrated into the social
lives of the target groups. By using an item
with your logo or slogan on it during the day,
the people can remember your company. At
this point, fairs have become one of the most
important organizations to deliver promotional products to your target group.
The type of promotional products that businesses focus on can vary depending on the
company and the target group. However, the
main purpose here should be the usability
rate of the product in daily life. Promotional
products could be a pen, hat or a set that can
be used in business life. On the other hand, I
can say that technological products have recently started replacing regular promotional
products. At this point, becoming indispensable in our lives, external disks stand out.

Sektörel
Sectoral

PROMOSYON SEKTÖRÜ, YAKLAŞIK 20 MİLYAR
TL’LİK BÜYÜKLÜĞE VE 2 MİLYAR EUROLUK İHRACAT
HACMİNE ULAŞMIŞ DURUMDA
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Promosyon Sektörü,
Yıl Boyunca Hareketli
Promotion Sector, Dynamic
Throughout the Year
Gültuğ Erdöl

THE PROMOTION SECTOR
HAS REACHED A SIZE
OF 20 BILLION TRY AND
EXPORT VOLUME OF 2
BILLION EUROS

P

romosyon; mevcut ürün ile hizmetleri tüketicilerin gözünde ilgi çekici ve akılda kalıcı
hâle getirmesi, potansiyel müşterilerin dikkatini çekmesi, kullanıcı sadakatine katkı
sağlaması gibi yönleriyle günümüzün en etkili tanıtım
araçları arasında yer alıyor. Hâl böyle olunca kurumsal firmalardan büyük şirketlere, küçük işletmelerden
ticarete yeni adım atan girişimcilere kadar hemen
hemen tüm sektör aktörleri promosyon ağının içerisinde kendisine yer bulmak istiyor. Üstelik bu durum

sadece yılbaşı gibi sene sonuna rastlayan dönemlerde
değil, tüm yıl boyunca devam ediyor. Ayrıca okul sezonu,
Anneler Günü, Babalar Günü, Dünya Kadınlar Günü ve
Sevgililer Günü gibi dönemlerde de popülerliğini koruyor.
Promosyon Sektöründeki Etkinlik, Yılbaşı
Döneminden İbaret Değil
Teknoloji ve dijital yenilikler hayatımızın her alanında üst sıralarda yer alırken, hiç şüphesiz ki müşteri
beklentileri ile marka görünürlüğünü odağına alan

Sektörel
Sectoral

promosyon sektörü de bu dönüşümden nasibini aldı.
Ancak bu yeniliklerin, promosyona olan ihtiyacı ve
rağbeti azalttığını söylemek mümkün değil. Zira sektör, modern çağın her alanı istila ettiği günümüzde
bile, hesapta olmayan değişikliklere yenilmeyerek
yaklaşık 20 milyar TL’lik büyüklüğe ve 2 milyar
euroluk ihracat hacmine ulaşmış durumda. Yani
ihtiyaçlar ve beklentiler çoğaldıkça buna paralel olarak promosyon ürünlerinin çeşitleriyle özellikleri de
aynı oranda artıyor. Üreticiler, teknolojinin sağladığı
imkânlardan yararlanarak aynı hızda kendilerini geliştiriyor ve beklentileri karşılama noktasında çağın
gerisinde kalmıyor.
Her ne kadar işletmeler, bahsedilen bu oranların
yüzde 30’luk kısmını kasım ve aralık ayları arasında
yani yılbaşı yaklaşırken harcasalar da promosyon ve
tanıtım aslında tüm yıl boyunca devam eden ve kurumların göz önünde olma ihtiyaçlarına daima cevap
veren bir araç olma özelliğini koruyor.
Promosyon Ürünlerine, Yılın Her Döneminde
İhtiyaç Duyuluyor
Kurumsal firmalar ve tanıtım faaliyeti gerçekleştirmek isteyen işletmeler, yeni yıl yaklaşırken gerek
personellerine gerek ise potansiyel müşterilerine;
defter, ajanda, kalem, kalemlik, masa takvimi,
anahtarlık, saat, powerbank, USB bellek ve termos
gibi birbirinden farklı ürünler hediye ederek marka-

It is a great misunderstanding to
think that promotion is only in our
lives when we enter a new year

Promosyonun yalnızca yeni bir yıla adım atarken hayatımıza
girdiği düşüncesine kapılmak büyük bir yanılgıya sebep oluyor

P

romotion is among the most effective
means of making companies interesting and memorable for the customers with its existing products and
services, attracting the possible customers and
contributing to the loyalty of the user. In this
case, almost all sector agents, from corporate
to large companies, from small businesses
to entrepreneurs entering the business world
want to find a place for themselves in the promotion network. And this continues throughout
the year, not just in the turn of every new year.
Besides, on the days like the school season,
Mother’s and Father’s Day, Women’s Day and
Valentine’s Day, they maintain their popularity.

Activity in the Promotion Sector Does Not
Have to be Limited to the New Year Period
While technology and digital innovations occupy
a lot of space in our lives, the promotion sector
had its share of this transformation by focusing
on customer expectations and brand visibility.
However, we cannot say that these innovations
reduce the need and demand for promotion.
Even today, when the modern age takes up
every area, the sector has not been defeated
by the unpredicted changes and reached a size
of 20 billion TRY and export volume of 2 billion euros. As the requirements and expectations increase, the variety and features of the
promotional products increase the same way.
Manufacturers benefit from the opportunities
of the technology, improve themselves at the
same time and keep up with the time in meeting the expectations.
Although businesses spend 30% of these rates
between November and December, when the
turn of the New Year approaches, promotion
and promotional products continue to be a tool
throughout the year and they always respond to
the needs of businesses.
Promotional Products are Needed Throughout the Year
Corporate companies and businesses wanting
to carry out promotional activities try to remind
their brand by offering different products such
as notebooks, agendas, pens, pen holders, desk
calendars, key holders, clocks, powerbanks,
USB memories and thermos bottles to their
employees and the potential customers as the
new year approaches. But it is a great misunderstanding to think that promotion is only in
our lives when we enter a new year. Because
companies distribute their promotional prod-
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Which company will carry out their
promotion in which season and with
which products should be determined
according to the company’s vision
and the customer network
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Hangi şirketin, hangi
mevsimde ve ne çeşit ürünler
kullanarak tanıtım yapacağı,
firmanın vizyonu ve müşteri
ağına göre belirlenmelidir

larının zihinlerdeki kalıcılığını tazelemeye çalışıyor.
Ancak promosyonun yalnızca yeni bir yıla adım atarken
hayatımıza girdiği düşüncesine kapılmak büyük bir
yanılgıya sebep oluyor. Zira firmalar dönemlik ya da
mevsimlik değil, büyük oranda kendi kurumsal kimlikleri için en doğru olduğunu düşündükleri dönemde
promosyon dağıtımı yapıyor. Bu durumu ise mevcut
şirketin satış grafikleri, hedef kitlesi ile kurmak istediği iletişim, mevcut ve potansiyel müşteri ağının
beklentileri, firmanın ürün ve hizmetleri ile rakipleri
karşısındaki konumları belirliyor.
Tüm bu niteliklerden hareketle promosyonları; mevsimlik promosyonlar ve herhangi bir gün ya da periyot
özelinde hazırlanan dönemsel promosyonlar olarak
ikiye ayırmak gerekiyor.
Mevsimlik Promosyonlar
Az önce belirttiğimiz üzere firmalar için promosyon
dönemi çoğunlukla yıl sonu itibarıyla başlar. Kış mevsimine denk gelen bu dönemde en sık tercih edilen
ürünler, üzerlerinde söz konusu firmanın logo ya da
mottolarını taşıyan; kupa, termos, atkı, bere, eldiven,
şal, ajanda, defter, masa sümeni, anahtarlık, kalem,
fener, kartvizitlik, masa takvimi ve duvar saati gibi
mevsim şartları ile yeni yıl alışkanlıklarına uygun
ürünlerdir.
İlkbahar, sonbahar ve yaz aylarında ise tişört, yağmurluk, rüzgâr montları, şapka, plaj şemsiyesi, piknik
çantaları, çakı, buzdolabı magnetleri, kolonya ve araba
kokuları gibi ürünler oldukça revaçtadır.
Tüm bu ürünler mevsimsel beklentiler ile firma tanıtımlarının harmanlanması sonucu ortaya çıkarak,
tüketicilerin beğenisine sunulur. Kurumların mümkün
olduğunca göz önünde olması ve kullanıcılara kendisini hatırlatması, yerinde bir tanıtım stratejisidir.

ucts in the period they think is the most suitable
for their corporate identity, rather than seasonal
or periodical distributions. And the current sales
graphics of the company, the contact aimed to
make with the target group, the expectations of
the existing and potential customer network, the
company’s products and services and their positions against their competitors are the determining factors in this situation.
In line with all these qualities, it is necessary to
divide the promotions into two as seasonal promotions and periodical promotions prepared for
any day or period.
Seasonal Promotions
As we have mentioned before, the promotional
period for companies usually starts at the end
of the year. The most preferred products in this
period, which is corresponding to the winter season are cups, thermos bottles, scarves, beanies,
gloves, shawls, agendas, notebooks, desk pads,
key holders, pens, flash lamps, cardholders, desk
calendars and wall clocks that bear the logo or
motto of the company and suitable for the season and new year spirit.
In spring, autumn and summer months, the
products such as t-shirts, raincoats, wind coats,
hats, beach umbrellas, picnic bags, pocket
knives, fridge magnets, colognes and car fresheners become quite popular.
All these products come out by combining the
seasonal expectations with the promotions of
the company, and they are offered to consumers. Keeping the businesses as visible as possible
and reminding the customers of themselves is a
very appropriate promotion strategy. In addition,
which company will carry out its promotion in
which season and with which products should
be determined according to the company’s vision
and customer network. Using products that only
aim the brand’s visibility and ignore the sector of
the company will bring more harm than good to
the company and lead to a negative perception.
Promotions for Special Days and Certain Periods
Apart from the seasonal promotions we mentioned above, there are also promotions that are
offered in certain periods. The difference of this
promotional product class is planned to increase
the sales of the products in a certain area by
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Bununla birlikte hangi şirketin, hangi mevsimde ve
ne çeşit ürünler kullanarak tanıtım yapacağı firmanın
vizyonu ve müşteri ağına göre belirlenmelidir. Yalnızca
marka görünürlüğünü hedefleyip, kurumun içerisinde
olduğu sektörü pas geçen tanıtım ürünleri kullanmak
söz konusu markaya, faydadan çok zarar getirecek ve
negatif bir algıya sebep olacaktır.
Özel Günler ve Belirli Periyotlara Yönelik
Promosyonlar
Yukarıda bahsettiğimiz mevsimsel promosyonların
haricinde, bir de dönem özelinde kullanıma sunulan promosyonlar vardır. Bu sınıfa dahil olan tanıtım
ürünlerinin farkı; belli bir müşteri grubuna ve sektör
paydaşına hizmet eden ürünleri ön plana çıkararak,
mevcut alandaki mamullerin satışını arttırmak olarak
planlanmıştır.
Bu tarz ürünleri okul sezonunda öne çıkan ürünler ve
özel günlerde kullanılan ürünler olarak sınıflandırmak
mümkündür. Ağustos ve eylül aylarında en çok tercih
edilen alım grubu hiç şüphesiz ki okul materyalleridir. Matbaa, kırtasiye ve tekstil sektörünü yakından
ilgilendiren bu ürünler arasında; defter, kaplama kâğıdı, kalem, kalem kutusu, matara, beslenme ve sırt
çantası, boya kalemleri, öğrencinin okuyacağı okulun
amblemini taşıyan okul gereçleri ile kravat, eşofman,
süveter gibi eşyaları saymak mümkündür. Öğrenci
ve velilerin masraflarının çoğaldığı bu dönemde söz
konusu mamullerin kullanıma sunulması, markalara
yeni müşteriler kazanmak açısından büyük avantaj
sağlayacaktır.
Anneler Günü ve Babalar Günü’nde; tekstil ürünleri,
ev eşyaları, kozmetik, bijuteri ürünleri ve spor eşyaları karşımıza çıkmaktadır. Dünya Kadınlar Günü ile
Sevgililer Günü’nde çiçek, oyuncak, çikolata, makyaj
malzemeleri ve takı gibi ürünler revaçtadır. Millî ve dini
bayramlarda ise şeker, lokum, kolonya ile rozet, bayrak, flama, şapka, baskılı tişört gibi ürünler markanın
görünürlüğüne hizmet etmek ve potansiyel müşterileri, markaya yönlendirmek amaçlıyla kullanılan ürünler
arasındadır.
Özetle şunu ifade etmemiz gerekiyor ki bir marka kendisini hatırlatmak ve tanıtımını yapmak istediği sürece
yılın her döneminde birden çok reklam fırsatı ile karşı
karşıya gelmektedir. Promosyon sektörü ise tam da bu
sebeple tüm yıl boyunca hareketli olmaya ve müşterileri için çalışmaya devam etmektedir.

Marka, kendisini hatırlatmak
ve tanıtımını yapmak istediği
sürece yılın her döneminde
birden çok reklam fırsatı ile
karşı karşıya geliyor

highlighting the products that serve to certain
customer groups and the industry stakeholders.
We can classify these products as those that
stand out in the school season and those used
on special days. The most preferred purchasing group in August and September is without
a doubt school materials. Closely related to the
printing, stationery and textile sectors; these
products can be notebooks, cover papers, pens,
pencil boxes, water bottles, lunchbags and backpacks, crayons, school items bearing the emblem of the school and materials such as ties,
tracksuits and sweaters. In this costly period for
students and parents, introducing these products will provide a great advantage for brands to
gain new customers.
Textile products, household goods, cosmetics,
jewellery products and sports goods stand out on
Mother and Father’s Days. Flowers, toys, chocolates, make-up products and jewelry are popular
on International Women’s Day and Valentine’s
Day. In national and religious holidays; sugar,
Turkish delight, cologne and pins, flags, streamers, hats, printed t-shirts are popular products to
be used to serve for the visibility of the brand and
to attract potential customers.
To sum up, we can say that as long as a brand
wants to remind and promote itself, it can encounter many advertising opportunities in every season of the year. Just for this reason, the
promotion sector continues to be dynamic and
serves for the customers throughout the year.

The brand encounters many
advertising opportunities in
every season of the year as
long as it wants to remind and
promote itself
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Yaz Ayları,
Bu Promosyonlarla Güzel
İŞTE YAZ AYLARINDA FİRMANIZA KATKI SAĞLAYACAK PROMOSYONLAR…

Here are the promotions that will contribute to your company in the summer months...
Murat Ekinay

Summer Months Are Beautiful
with These Promotions
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üneşin sıcak yüzünü daha fazla göstermeye
başladığı yaz aylarında dışarıda geçirdiğimiz
süre artıyor. Durum böyle olunca ihtiyaç duyulan ürünler de mevsim koşullarına bağlı
olarak değişime uğruyor. Bu dönemde işlevselliği ile
öne çıkarken markanızın yıldızını parlatacak birbirinden cazip promosyon alternatiflerini sıraladık.
Hem Şık Hem Kullanışlı Şapkalar
Yazın gelmesiyle beraber kendimizi her fırsatta dışarı
atmak ve farklı yerler keşfetmek istiyoruz. Bu geziler sırasında en büyük yardımcılarımızdan biri ise
kuşkusuz şapkalar. Hasır veya kumaş gibi malzemelerden üretilen modeller sayesinde işlevsel ve şık bir
promosyon çalışmasına imzanızı atabilirsiniz. Üstelik
renk konusunda seçenekler neredeyse sınırsız! Üzerine marka logonuzu veya sloganınızı ekleyebileceğiniz
bantlardan yerleştirdiğinizde ise son derece akılda
kalıcı bir promosyon ürününe sahip olabilirsiniz.
Plajların Vazgeçilmezi Havlular
Göz kamaştıran mavilikteki deniz, iç ısıtan güneş ve
adeta sonsuzluğa uzanan kumsallar... Havlular, sıcak
havada biraz olsun serinlemek adına rotamızı plajlara
çevirdiğimizde olmazsa olmazlarımızın arasında. Her
yaştan hedef kitle için ideal sayılan havluların rengini
kurumsal kimliğinizle uyumlu olacak şekilde seçebilirsiniz. Ayrıca uzun süre kullanılması sayesinde
kampanya dönemi sona erdiğinde dahi yıllar boyunca
ilgi uyandırmasını sağlayabilirsiniz.
Konforlu Sandalyeler
Özellikle son dönemlerde gitgide popüler hâle gelen
katlanabilir sandalyeler, markaların promosyon çalışmalarına yön vermeye başladı bile. Bagaja rahatlıkla sığabilen bu sandalyeler; parkta, sahilde veya
ormanlık alanlarda hayatı büyük ölçüde kolaylaştı-
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e spend more time outside
when the sun starts showing its hot side more. And in
this case, the products that
we need also change according to seasonal
conditions. We have listed attractive promotional alternatives that will make your brand
shine while standing out with their functionality.

Foldable chairs are becoming
more and more popular recently
and directing the promotional
activities of brands

Elegant and Practical Hats
When summer arrives, we want to take to
the streets and discover new places. Hats
become great helpers to protect ourselves
against the sun during these trips. Whether straw or fabric, hats will help you in your
promotional activities with their functionality
and elegance. And they also come in countless colour options! When you put your brand
logo or slogan over them, you will have a
memorable promotional product.

Towels, A Must-Have in Beaches
The dazzling blue sea, the warming sun, and
the beaches that extend to eternity... Towels are an indispensable part of our holidays
when we turn to beaches to freshen up a little. You can choose the colour of the towels,
an ideal product for all ages, to match your
corporate identity. And since they are used
for a long time, you can ensure that you will
attract interest even after the campaign period is over.

Comfortable Chairs
Foldable chairs are becoming more and more
popular recently and directing the promotional activities of brands. These chairs easily
fit in the trunk of your cars and make life
easier in parks, on beaches or in forests.
They are great supporters in holidays and
urban life alike. If you want to go beyond
the standards, you can choose the ones with
cooling features and win the recognition of
your target group.

Dazzling Inflatable Sea beds
Increasing the pleasure of the sea in the
summer, inflatable sea beds can be a great
promotional alternative to strengthen the
image of your brand. These unique products,

Özellikle son dönemlerde
gitgide popüler hâle gelen
katlanabilir sandalyeler,
markaların promosyon
çalışmalarına yön vermeye
başladı bile

which stand out with their creative designs,
also come in seat-shaped models. You can
choose these options to leave a different
mark. You can choose the sea beds to provide an unforgettable holiday both for children and adults and to give a magic touch to
your corporate organizations.

Rackets to Increase Fun
We all want to move more with the air getting
warmer each day. Unlike winter and spring,
we want to spend more time doing sports
activities with our families and friends in the
summer. If you wish to achieve your brand
goals more effectively in this period, you can
choose racket sets. With their heart-warming colours, rackets will be a great option for
competitions and tournaments you can organize. You can bring fun to your promotional
activities this way.

Slippers, Essentials of the Season
Heavy shoes and boots are replaced by comfortable slippers in the summer. You can
easily place your logo on slippers to achieve
visibility throughout the summer. And you
can carry your promotional activities to different places with people going to the Mediterranean and Aegean coasts. If you plan a
widescale organization in coastal regions,
you can choose to prepare a great set made
up of beach slippers and towels.

All-time Favourite Openers
Openers are the all-time favourite of promotional activities and become even more
popular during the summer. They can easily
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fit into your pockets and bags, standing
out with their long lifetime and colourful
designs. You can choose an alternative for
your brand identity and logo and conduct a
campaign to reach your long- and shortterm goals.

Refreshing Flasks

rıyor. Bu sayede tatillerin ve kent yaşamının en büyük destekçileri arasında yerini alıyor. Standartların
ötesine geçmek istediğinizde soğutma özelliği bulunan modelleri tercih edebilir, böylelikle defalarca
kullanılacağına emin olacağınız bir seçenekle hedef
kitlenizin beğenisini kazanabilirsiniz.
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Göz Kamaştıran Deniz Yatakları
Yazın deniz keyfini daha üst noktaya taşımayı sağlayan deniz yatakları, aynı zamanda markanızın imajını
güçlendiren bir promosyon alternatifi olabilir. Yaratıcı tasarımlarıyla öne çıkan bu benzersiz ürünlerin
koltuk şeklinde olan modelleri de mevcut. Daha
farklı bir etki bırakmak istediğinizde bu seçenekleri
değerlendirebilirsiniz. Hem çocuklara hem de yetişkinlere unutulmaz bir tatil yaşatacak deniz yataklarını kurumsal organizasyonlarınızı renklendirmek
adına da tercih edebilirsiniz.
Eğlencenin Dozunu Artıran Raketler
Havaların ısınmasıyla birlikte daha fazla hareket
etme ihtiyacı duyduğumuz bir gerçek. Kış ve bahar
aylarından farklı olarak yaz mevsiminde özellikle
arkadaşlarımız veya ailemizle beraber sportif faaliyetlere ayırdığımız zaman da artıyor. Markanızın bu
dönemlerde hedeflerine daha etkin şekilde ulaşmasını sağlamak isterseniz, tercihinizi raket setlerinden yana kullanabilirsiniz. İç açıcı renkleriyle
dikkat çeken raketleri, düzenleyeceğiniz yarışma
ve turnuvalar sırasında da değerlendirebilirsiniz. Bu

Yaz mevsiminde kalın
ayakkabılar ve botlar,
yerini rahatlığı ile öne
çıkan terliklere bırakıyor
Heavy shoes and
boots are replaced by
comfortable slippers
in the summer

sayede eğlenceyi, tanıtım çalışmalarınızla bir araya
getirebilirsiniz.
Mevsimin Olmazsa Olmazı Terlikler
Yaz mevsiminde kalın ayakkabılar ve botlar, yerini
rahatlığı ile öne çıkan terliklere bırakıyor. Tüm sezon boyunca kullanılan terliklerin üzerine kolaylıkla
logo yerleştirmek mümkün. Böylece Akdeniz ve Ege
kıyılarının yolunu tutan tatilcilerle promosyon faaliyetlerinizi de farklı bölgelere taşıyabilirsiniz. Eğer
kıyı kesiminde geniş çaplı bir organizasyon planlıyorsanız, plaj terliği ve havludan meydana gelen muhteşem bir set hazırlamayı da düşünebilirsiniz.
Her Dönemin Favorisi Açacaklar
Tüm yıl boyunca promosyon çalışmalarına yön veren
açacaklar, yazla beraber popülerliği artan seçenekler arasında. Cebe veya çantaya kolaylıkla sığabilen
gazoz açacakları, renkli tasarımlarıyla olduğu kadar
uzun kulanım ömürleriyle de öne çıkıyor. Marka
kimliğiniz ve logonuzla uyumlu bir alternatifi tercih
ederek hem kısa hem de uzun vadeli hedeflerinize
ulaşmanızı sağlayacak bir kampanya gerçekleştirme
fırsatı bulabilirsiniz.
Serinliği Yaşatan Mataralar
Evde, ofiste veya dışarı çıkarken içeceklerimizi
doldurduğumuz mataralar, soğuk tutma özelliği sayesinde bu dönemde hayatı son derece pratik hâle
getiriyor. Metal veya plastik gibi malzemelerden

Flasks that we use for our drinks at home,
in the office or outside, are very practical
for this period with their cooling features.
It is easy to print on flasks produced by
metal or plastic materials. So, you can
have a unique promotional tool with your
imagination. Flasks also come with drinking straws and folding lids. You can thus
offer a surprising and functional option
with these models.

Mixers to Prepare Your Drinks With Fun
Cocktails are getting more and more popular in today’s world and bring new needs
with themselves. By using mixers with
special apparatuses, you can prepare your
own gourmet delicacies. Mixers made of
stainless steel are very enduring. You can
choose them for a more long-lasting impact with your promotional product. And
alternatives made of plastic are very budget friendly.

Accessories to Enliven Your Houses
Interest and demand for decoration increase in the summer. Kitchens, living
rooms, and halls become livelier and
more elegant. For brands that especially
focus on house living can greatly benefit
from these promotional products. Cooking
aprons, napkin holders, and table mats
are some of the products to choose for a
kitchen experience full of joy. Moreover,
you can have even more success with a
product that carries the message you
want to give. For example, if you want to
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üretilen mataraların üzerine kolaylıkla baskı yapılabiliyor. Dolayısıyla hayal gücünüzden yardım alarak
benzersiz bir promosyon aracına kavuşabilirsiniz.
Açılıp kapanabilen kapaklarıyla öne çıkan mataraların içinde pipeti bulunanları da mevcut. Seçiminizi bu
modellerden yana kullanarak işlevselliğin yanı sıra
şaşırtıcı bir seçenek sunabilirsiniz.
İçecek Hazırlamayı Keyfe Dönüştüren
Karıştırıcılar
Günümüz dünyasında ünü giderek artan kokteyller, yepyeni bir ihtiyacı da beraberinde getiriyor.
İçerisinde özel aparatları bulunan karıştırıcılardan
yararlanarak gurmelere yakışır türden karışımlar
hazırlanabiliyor. Paslanmaz çelikten yapılan modelleriyle öne çıkan karıştırıcılar oldukça dayanıklı.
Bu sayede sonraki yıllarda da çalışmanızın etkisini
sürdürmesini amaçladığınızda rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Plastik malzemeden üretilen alternatifler
ise markalara büyük ölçüde maliyet avantajı sağlıyor.
Evleri Renklendiren Aksesuarlar
Yazın gelmesiyle dekorasyona olan ilgi ve talep de
yükselişe geçiyor. Mutfak, salon ve oturma odaları
daha canlı/şık görünümlere kavuşuyor. Özellikle ev
yaşamı üzerine odaklanan markalar için bu dönem,
promosyon alanında harika fırsatları da beraberinde
getiriyor. Yemek hazırlığını keyifle birleştiren mutfak
önlükleri, peçetelikler veya tabak altlarına yerleştirilen servisler, bu anlamda tercih edilebileceklerden
sadece bazıları. Üstelik vermek istediğiniz mesajı
destekleyen bir ürün kullanarak başarı düzeyinizi
arttırabilirsiniz. Örneğin dağıtacağınız promosyonu
kullanacak kişilerin her daim yanlarında olduğunuzu hissettirmek istediğinizde; fırın eldiveni, tepsi
tutacağı veya kesme tahtası gibi seçenekleri düşünebilirsiniz. Sağlığına özen gösteren bir kesime hitap
etmeyi amaçladığınızda ise mutfak terazisi, salata
kâsesi ve ölçü kabı başta olmak üzere çeşitli alternatifleri değerlendirebilirsiniz.
Teknolojinin Gücü Adına
Yaz mevsiminde açık alanda geçirdiğimiz süreye
bağlı olarak akıllı telefonlarımız için şarj ihtiyacımız artıyor. Göz kamaştıran manzaraların fotoğrafını
çekmek, arkadaşlarımızla mesajlaşmak ve uygulamalara girmek, telefonumuzun bataryasını hızlıca
tüketiyor. Öyleyse her zaman ilgi çekmeyi başaran
promosyon alternatifleri arasında gösterilen harici
şarj cihazlarına ne dersiniz? Böylece seyahat sırasında, kampta veya plajda uzanırken iletişimin kesintisiz şekilde sürmesini sağlayabilirsiniz. Üstelik uzun
ömürlü promosyon seçenekleri arasında yerini alan
harici şarj cihazlarının bazıları, aynı anda birden fazla
telefonun bataryasını doldurabiliyor. Bu sayede çok
daha pratik ve işlevsel bir boyut kazanıyor.

make people feel that you’re always there
for them, you can opt for oven gloves, pan
holders, or chopping boards. And if your target group especially cares for their health,
your main alternatives can be kitchen scales,
salad bowls, and measuring tanks.

Her zaman ilgi çekmeyi
başaran promosyon
alternatifleri arasında
gösterilen harici şarj
cihazlarına ne dersiniz?

By the Power of Technology
We sometimes need to charge our smartphones outside during beautiful summer
days. Taking pictures of dazzling landscapes,
texting our friends, browsing apps, etc.
quickly consume the battery of our phones.
So how about the external chargers that are
among the promotional alternatives that always attract attention? This way, you can
ensure interrupted connection while traveling, camping, or lying on the beach. Moreover, some external chargers, which are
among the long-lasting promotional options,
can fill the battery of more than one phone at
the same time. And they become much more
practical and functional this way.

How about the external chargers that are among the
promotional alternatives that always attract attention?
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Yeni İşletmeler,

Promosyonlarla Güçleniyor
New Businesses are Getting Stronger with Promotions
YENİ AÇILAN BİR İŞLETMEYSENİZ VE PAZARLAMA FAALİYETLERİNİZDE PROMOSYON
ÜRÜNLERİN GÜCÜNDEN FAYDALANMAK İSTİYORSANIZ, ÖNERİLERİMİZE KULAK
VEREBİLİRSİNİZ
Serdar Ergün
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H

er yıl gerek Türkiye’de gerek diğer dünya
ülkelerinde yeni işletmeler faaliyete geçiyor.
Büyük hedeflerle yola çıkan girişimciler,
ülke ekonomileri için de hayati bir rol oynuyor. Şüphesiz bu firmaların hemen hepsinin büyük
hayalleri var. Bu hayalleri gerçekleştirmek içinse
izlemeleri gereken önemli yollar bulunuyor. İş dünyasında “pazarlama” şeklinde adlandırılan bu konu,
neredeyse insanlığın var oluşundan bu yana önemini
muhafaza ediyor.
Peki, nedir pazarlama denilen faaliyetler bütünü? Bu
sorunun cevabı, günümüzde yüzlerce başlık altında
incelenebiliyor. Ancak pazarlama terimini kısaca tanımlayacak olursak; “bir işletmenin; ürettiği ürünü
veya hizmeti, hedef kitlesi ile buluşturmaya yönelik

If you are a new business and want to benefit from the power of promotional
products in your marketing activities, you should listen to what we say
izlediği politikaların tümü” şeklinde belirtebiliriz.
Bu politikalar, sektörden sektöre farklılık gösterebiliyor. Ancak buluştukları ortak yön, işletmeleri
potansiyel alıcılarla buluşturarak fayda oluşturmaları.
Pazarlamanın Gücünü Kullanın
Yeni açılan işletmeler de hem faaliyet gösterdiği
alana kendini kabul ettirebilmek hem de potansiyel müşterilerine sesini duyurabilmek adına bu
çalışmaları etkili bir şekilde kullanıyor. Nitekim
sözünü ettiğimiz bu gücü; kurumu için bir avantaja
dönüştüremeyen her işletme, hedeflediği başarıyı
yakalama noktasında birtakım zorluklarla karşılaşabiliyor. Öyle ki dünyadaki en nadide ürünü dahi

E

very year, new businesses open
in Turkey and around the world.
Entrepreneurs with high hopes
play a vital role in the economy of
their countries. Each of these companies
has undoubtedly great dreams. And they
have important paths to follow to realize
them. This subject is called “marketing”
in the business world and maintains its
significance since the dawn of humankind.
So, what are these marketing activities?
We can provide the answer to this question under hundreds of categories today.
However, if we try to at least provide a
brief definition for the term, we can say
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üretseniz, pazarlama konusunda başarılı olamadıktan sonra bu durumun pek bir anlamı kalmıyor. Zira
insanları işletmeniz ve hizmetleriniz hakkında bilgi
sahibi yapmanın yolu, başarılı pazarlama faaliyetlerinden geçiyor. İzninizle konuya daha dar bir alandan
bakarak, pazarlamanın promosyonla olan ilişkisine
değinmek istiyoruz. Ardından, bulunduğu sektöre
yeni giren işletmecilere de promosyon ürünler noktasında birkaç önerimiz olacak.
Promosyonlar, Pazarlamanın Önemli Bir
Aktörü
Firmaların bol çeşitli promosyon ürünlerine, şüphesiz
her birimiz aşinayız. Bu ürünlerden yararlananlara
biraz daha dikkat ettiğimizde ise karşımıza kurumsal firmalar çıkıyor. Bahsi geçen durumun en temel
nedeni ise promosyonların etkili pazarlama araçlarından bir tanesi olması. Çünkü belki de sadece bu
ürünler sayesinde, insanlara verdiğiniz değeri somut
bir şekilde gösterebilme şansına sahip oluyorsunuz.
Sözünü ettiğimiz noktada devreye giren bir diğer aşama ise promosyon seçerken dikkat etmeniz gereken
durumlar. Özellikle yeni açılan bir işletmeyseniz ve
pazarlama faaliyetlerinizde promosyon ürünlerin gücünden faydalanmak istiyorsanız, önerilerimize kulak
vermek akıllıca olabilir.
Promosyon Seçerken Bunlara Dikkat Edin
Yeni açılan işletmelere promosyon önerileri noktasında belirtmemiz gereken öncelikli durum, insanların
gündelik hayatında en çok kullandığı malzemelere
odaklanılması gerektiği. Çünkü akıllarda iz bırakabilmek, ancak bu sayede sağlanabiliyor. Aynı zamanda
dağıttınız bu ürünler vesilesiyle yeni oluşturduğunuz
markanıza kimlik de kazandırmış oluyorsunuz. Kaliteli promosyonlar karşı tarafta iyi imaj bırakırken,
kalitesi düşük olan ürünler amacınıza ters bir algı
oluşturabilir. Bu yüzden ürün seçimlerinde son derece titiz davranmanız gerekiyor. Öte yandan çevreci ve
teknolojiye uyum sağlayan malzemeleri de promosyon listenize eklemenizin, alacağınız geri dönüşler
açısından faydalı olacağını belirtmeden geçemeyiz.

Yeni İşletmelere
Bazı Promosyon Önerileri
• Kalemler
• Not defterleri
• Bardaklar
• Masa takvimleri
• Saatler
• Taşınabilir güç
kaynakları

• Flaş bellekler
• Araç içi telefon
tutucuları
• Bez çantalar
• Anahtarlıklar

To inform people about your business and services, you need to carry
out effective marketing strategies
Some Promotion Suggestions
for New Businesses
• Pens
• Notebooks
• Glasses
• Desk calendars
• Watches

• Power banks
• Flash disks
• Vehicle phone holders
• Cloth bags
• Keyholders

the marketing is: “All of the policies that
a business pursues to bring its products
or services to its target audience”. These
policies can vary in different sectors.
But they all have in common is that they
create benefits by bringing businesses to
potential buyers.

Use the Power of Marketing
New businesses also use these activities
effectively in order to make themselves
accepted in their fields and to reach out
to potential customers. And when businesses cannot turn this power into an
advantage for themselves, they experience difficulties in achieving the success
they aim for. Even if you produce the rarest thing in the world, if you are unable
to market it, you won’t gain anything. So,
you need to carry out effective marketing
strategies to inform people about your
business and services. Now, if you allow me, I want to dive deeper into the
subject and talk about the connection
between marketing and promotion. Then
we have a couple of suggestions about
the promotional products for new businesses.

Promotions Are Important Actors in
Marketing
We are all familiar with the promotional
products of companies. When we look at
the users of these products more closely,
we find corporate companies. The main
reason for this is because promotions
are effective marketing tools. The thing
is that maybe only with these products,
you have a chance to provide solid evidence of the value you give to people.
Another thing to consider is the situations that you should be careful about
when choosing your promotion. Particularly, if you are a new business and want
to benefit from the power of promotional
products in your marketing activities,
you should listen to what we say.

Keep These in Mind While Choosing
Promotions
Our first suggestion to new businesses is
the need to focus on materials that people use in their daily lives. Because they
can leave their marks on people’s minds
with these products. At the same time,
you can give an identity to your new
brand with these products. While quality promotions leave a positive image
in people’s minds, low-quality products
can create the exact opposite. That’s
why you need to be extra attentive when
choosing your products. On the other
hand, adding environmental-friendly and
technological products into your promotion list will be greatly beneficial for the
feedback you’ll receive.
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COVID-19 Sonrası,

Promosyonlarla Uçuşa Geçin
Rise with Promotions After COVID-19
Murat Ekinay

UZUN ZAMANDIR
İLETİŞİME GEÇMEDİĞİNİZ
MÜŞTERİLERİNİZLE
İLİŞKİNİZİ YENİDEN
CANLANDIRMAK
İSTEDİĞİNİZDE, TAM
ANLAMIYLA İHTİYAÇ
DUYULAN PROMOSYONLARI
TERCİH ETMELİSİNİZ
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tkisini hâlâ hissettiren yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını, şirketlerin ve markaların iletişim
stratejilerine önemli düzeyde yön veriyor. Aynı
zamanda pek çok fırsatı da barındıran bu dönemi,
güçlenerek atlatmaya hazır mısınız?
Yeniden Bağ Kurma Zamanı
Geride kalan birkaç ay boyunca, daha önce benzerine hiç
şahitlik etmediğimiz türden günler yaşadık. İnternet ortamına taşınan toplantılar, sosyal mesafeli görüşmeler ve
daha fazlası hayatımızın vazgeçilmez parçaları hâline geldi.
Salgın tamamen sona ermiş sayılmasa da bazı şirketler,
alınan önlemlerle birlikte ofis hayatına dönmeye başladı.

T

he novel coronavirus (COVID-19) outbreak, whose impacts we still feel, substantially shapes the communication
strategies of companies and brands.
Are you ready to leave this period behind you with
even more strength and opportunities?

It Is Time to Reconnect
The last few months have been unprecedented
and unexpected. Online meetings, social distance
rules, and more have become indispensable parts
of our lives. Even though we have not completely
gotten rid of the pandemic yet, some companies
have returned to their offices with measures.
You can actually have an extremely efficient re-

IF YOU ESPECIALLY WANT TO REVIVE YOUR RELATIONSHIPS WITH YOUR PREVIOUS CUSTOMERS,
YOU SHOULD GO FOR THE ALTERNATIVE PROMOTIONS THAT ARE PERFECT FOR THIS GOAL

Sektör
Sector

Esasında herkes için yeni ve kısmen şaşırtıcı sayılabilecek bu dönemde atacağınız doğru adımlar sayesinde
son derece etkili bir geri dönüş stratejisi izleyebilirsiniz.
Hem çalışanlarınız hem de mevcut ve potansiyel müşterilerinizle aranızdaki bağı güçlendirecek taktiklerle yeni
koşulları lehinize çevirmeniz mümkün.
İşlevselliğe ve Kaliteye Öncelik Verin
Promosyon çalışmalarının hedefine ulaşabilmesi adına
mümkün olduğunca kaliteli ve işlevsel ürünlerin seçilmesi önemli. Özellikle uzun zamandır iletişime geçmediğiniz müşterilerinizle ilişkinizi yeniden canlandırmak
istediğinizde, tam anlamıyla ihtiyaç duyulan alternatifleri tercih etmelisiniz. Bu doğrultuda gerekirse kısa bir
araştırma yaparak beklentileri ölçebilirsiniz. Böylece geri
dönüşünüzü çok daha etkili bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
Özel Günleri Atlamayın
Bayram, yılbaşı ve kuruluş yıl dönümü gibi özel günler;
hedef kitlenize promosyon aracılığı ile ulaşmak için harika fırsatlar barındırır. Markanızı ileri taşıyacak adımları
planlarken bu dönemleri mutlaka değerlendirmelisiniz.
Üstelik şirketinizle ilgili olanların yanı sıra çalışanlarınızın terfileri veya müşterilerinizin doğum günleri gibi
önem taşıyan zamanlarda sürprizler yapabilir, bu sayede
çok daha kalıcı izler bırakabilirsiniz.

turn strategy by taking the rights steps in a period
which is new and partially shocking for everybody.
You can turn these new conditions into your favour
with some tactics to strengthen the connection
between yourself, your employees, and your current and potential customers.

Prioritize Functionality and Quality

Dijitalin Gücünden Yararlanın
COVID-19 ile birlikte fiziksel mesafeler artsa da dijital
iletişim kanalları hâlâ popülerliğini sürdürüyor. Böylesi
bir ortamda tercihinizi teknolojik ürünlerden yana kullanarak markanızın kolaylıkla öne çıkmasını sağlayabilirsiniz. Harici depolama cihazları ve yeni nesil saatler
başta olmak üzere birbirinden cazip alternatiflerle kısa
sürede büyük bir etki uyandırabilirsiniz.

Promotional activities need to focus on quality
and functional products as much as possible to
achieve their goals. If you especially want to revive your relationships with former customers, you
should go for the alternatives that are perfect for
this goal. You can do a little research and measure
out what is expected. This way, you can ensure
your comeback much more efficiently.

Yeni Döneme Uygun Çözümler
Özellikle Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın
ilan edilmesinin ardından el dezenfektanı, maske ve
kolonya gibi virüsten korunmaya yönelik ürünlere olan
talep, dikkate değer oranda artış gösterdi. Bu eğilimi
markanızın hedefleriyle bir araya getirerek kurduğunuz
iletişimin etkinliğini arttırabilirsiniz. Örneğin gönderilerinize birkaç parçadan meydana gelen hijyen kiti ekleyerek, müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını önemseyen
marka imajınızı destekleyebilirsiniz.

Special days such as holidays, new year, and establishment anniversaries carry great potential for
you to reach your target group through promotion.
You should make use of such days in your plans
to carry your brand further. Also keep in mind that

Klasiklerden Vazgeçmek Zorunda Değilsiniz
Sadece hedef kitlenizi şaşırtmak adına eski alışkanlıklara hitap eden alternatiflerden vazgeçmek zorunda değilsiniz. Özellikle daima yeniliklerin peşinde koşan firmalar
tarafından göz ardı edilse de ajanda, kalem ve takvim
gibi artık klasikleşen promosyonlarla aranızdaki iletişimi
yeniden başlatmayı seçebilirsiniz.

Gönderilerinize birkaç
parçadan meydana gelen
hijyen kiti ekleyerek,
müşterilerinin ve
çalışanlarının sağlığını
önemseyen marka imajınızı
destekleyebilirsiniz

Don’t Miss Out on Special Days

You can add a hygiene kit to your promotional products and support a
brand image that cares for the health of its customers and employees
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These days, where people are
extremely sensitive about hygiene,
it would be best for you to present
your deliveries in the most hygienic
conditions
your employees’ promotions or customers’ birthdays are great opportunities to make surprises and
leave much more permanent marks.

Use the Power of The Digital World
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Temizlik konusunda
hassasiyetin fazlasıyla
yükseldiği bu dönemde
gönderimlerinizi olabildiğince
hijyenik şartlarda sunmaya
çalışmanızda fayda var

Kişiye Özel Setlerle Beğeni Toplayın
Üzerine isim veya tarih eklenebilen ürünler, promosyon
dünyasının her daim en sevilen parçaları arasında sıralanıyor. COVID-19 nedeniyle ara verdiğiniz ilişkiyi sürdürebilmek amacıyla bu muhteşem yardımcılardan faydalanabilirsiniz. Üstelik seçenekler, anahtarlıklardan şık
cüzdanlara kadar neredeyse sonsuz! Dilerseniz kurumsal
kimliğiniz ve logonuzla uyum sağlayacak parçaları birleştirebilir, böylece daha fazla göz dolduran bir çalışmaya imza
atabilirsiniz.
Paketlemeyi İhmal Etmeyin
Promosyon seçimleriniz kadar onları nasıl gönderdiğiniz
de önemlidir. Temizlik konusunda hassasiyetin fazlasıyla
yükseldiği bu dönemde gönderimlerinizi olabildiğince
hijyenik şartlarda sunmaya çalışmanızda fayda var. Hatta bunun için öncesinde özel olarak planlama yapabilir,
kutuların içine yerleştirilen ambalajların hangi koşullarda
hazırlandığına dair kısa notlar ekleyerek müşterileriniz
veya çalışanlarınız üzerinde olumlu etki uyandırabilirsiniz.
Rakiplerinizin Arasında Öne Çıkın
COVID-19 süreci, genellikle zorlayıcı görünse de kendi
içinde bazı fırsatları beraberinde getiriyor. Her şeyin yolunda gittiği zamanlarda rakiplerinizden ayrışmak çok daha
fazla çaba gerektirebilir. Ancak böyle bir dönemde daha az
efor sarf ederek kolaylıkla öne geçebilirsiniz. Bunun için
öncelikle hedeflerinizi mümkün olduğunca net belirlemeli,
sonrasında ise bu noktaya taşıyacak adımları atarak ilerlemelisiniz. Promosyon seçimi yaparken güçlü ve zayıf yönlerinizi değerlendirebilir, amaçlarınızı etkin şekilde gerçekleştirmenizi sağlayacak bir yol haritası belirleyebilirsiniz.
Doğayı Koruyan Seçenekleri Değerlendirin
Sürdürülebilir yaşama yönelik geri dönüşümlü ürünler, son

In this period where physical distances are increasing, digital communication channels are as popular
as ever. You can bring your brand to the forefront by
choosing technological products these days. You can
make a big impact in a short time with attractive
alternatives such as external storage devices and
new generation watches.

Solutions for The New Period
After the World Health Organization declared
COVID-19 to be a pandemic, protective products
such as hand disinfectants, masks and colognes attracted great demand. You can have more efficient
communication by using this trend for the goals of
your brand. For example, you can add a hygiene kit
to your promotional products and support a brand
image that cares for the health of its customers and
employees.

You Don’t Have to Turn Your Back to Classics
You don’t have to give up the alternatives that appeal to old habits just to surprise your target group.
Even though it is mostly ignored by companies that
always seek innovation, classic promotional products such as agendas, pens, and calendars can be
chosen to re-establish the former contacts.

Get Credit for Customized Sets
Products, on which names or dates can be added,
are among the most popular pieces of the promotional world. You can use these amazing tools to
continue the relationship that you had to stop during
the coronavirus. And there are countless options
from key holders to elegant wallets! If you want,
you can combine pieces to go with your corporate
identity and logo and make a strong impression.

Don’t Forget Packaging
How you send your promotional products is also
very important. These days, where people are extremely sensitive about hygiene, it would be best for
you to present your deliveries in the most hygienic
conditions. You can even make a special planning
beforehand, add short notes inside the boxes detailing the conditions of the package preparation, and
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Normalleşmeye dönüşü
hızlandırmak adına mevsim
gereksinimleriyle uyumlu
ürün seçimi yapmak da
önem taşıyor

yıllarda markalar tarafından sıklıkla tercih ediliyor.
Doğal kaynakların korunmasını desteklerken bir
taraftan marka algınızı da güçlendirecek konserve
şeklinde saksılar, tohumlu kalemler ve çiçek setleriyle farkınızı ortaya koyabilirsiniz. Üstelik eğer varsa,
şirketinizin bu alandaki diğer uygulamalarını anlatan
tanıtıcı içerikler ekleyerek vermek istediğiniz mesajı
güçlendirebilirsiniz.
Çalışanlarınızın Motivasyonunu Artırın
COVID-19 önemleri kapsamında geçtiğimiz aylarda
pek çok şirket uzaktan çalışma düzenini benimsedi.
Eğer siz de bu grupta yer alıyorsanız, ofise dönüşü
kolaylaştırmak amacıyla promosyondan yararlanabilirsiniz. Çalışanlarınıza dağıtacağınız ürünlerle onların
günlük yaşamlarını daha rahat ve keyifli hâle getirebilirsiniz. Böylelikle hem şirkete olan bağlılıklarını
hem de motivasyonlarını artırabilirsiniz.
Uzun Süreli Etki Uyandırın
Sadece belirli dönemleri kapsayan reklamlar, bütçe
konusunda zorlayıcı olabilir. Buna karşılık promosyonlarla kısa sürede ve daha az harcama yaparak
istediğiniz geri dönüşleri alabilirsiniz. Pek çok alanda
verimli bir yöntem olarak öne çıkan promosyonu,
COVID-19 nedeniyle sekteye uğrayan işlerinizin toparlanması sürecinde rahatlıkla tercih edebilirsiniz.
Böylece hedeflediğiniz bütçeyi aşmadan, marka
iletişiminizin yeniden canlanmasını sağlayabilirsiniz.
Mevsim Şartlarına Uygun Seçimler Yapın
Normalleşmeye dönüşü hızlandırmak adına mevsim
gereksinimleriyle uyumlu ürün seçimi yapmak da
önem taşıyor. Örneğin promosyon faaliyetlerinizi yaz
ayları boyunca gerçekleştirmeyi planlıyorsanız, şapka veya tişört gibi bu dönemde kullanım için ideal
sayılan seçenekleri listenizde bulundurabilirsiniz.
Eğer özel bir açık hava organizasyonu için hazırlık
yapıyorsanız, yine öncesinde hızla değişebilen hava
durumuna bağlı olarak önlemlerinizi almanızda yarar
var. Kapalı ortamlarda düzenlenen etkinliklerde ise
sosyal mesafe ve yeterli havalandırma başta olmak
üzere yeni koşulların meydana getirdiği gereksinimleri hesaba katmalısınız.

leave a positive impression on your customers
and employees.

Stand Out Among Your Competitors
The COVID-19 process may be a challenging
process, but it has also brought some opportunities with it. It might take more effort to be
distinguished among your competitors in times
when everything is going fine. In these times,
however, you can easily stand out with less
effort. For this, you need to determine your
goals as clearly as possible and take the necessary steps to bring you towards them. You
can consider your weaknesses and strengths
while choosing your promotional products and
determine a road map to effectively realize
your goals.

Consider Eco-friendly Options

Recyclable products for sustainable living are
frequently chosen by brands in recent years.
You can support the preservation of natural
resources and empower your brand image
with canned flowerpots, pencils with seeds,
and flower sets. You can also strengthen the
message you want to give by adding introductory content describing your company’s other
applications in this area.

Make A Long-Lasting Impact
Advertisements that are only valid for a period of
time may be challenging for your budget. You can
get the feedback you want in a short time with
promotions by spending less money. An efficient
method in many areas, promotion can help you
put your business back on track that was interrupted due to COVID-19. Thus, you can revive your
brand communication without exceeding your
targeted budget.

Consider Seasonal Conditions in Your Options
It is also important to choose products that are
suitable for seasonal requirements in order to return to normalization. If you want to carry out your
promotional activities during summer months,
you can opt for options such as hats or t-shirts
that are frequently used during this period. If you
are getting prepared for a special outdoors organization, you should take measures for weather
conditions that may change before you know it.
For indoor activities, you need to consider the requirements of the new conditions such as social
distance and adequate ventilation.

Increase Motivation of Your Employees
Many companies have adopted the remote
working style as a part of the COVID-19 measures. If you are one of those companies, you
can use the promotion to make the return to
offices easier. You can make the daily lives of
your employees more comfortable and enjoyable with some promotional products. Thus,
you can increase their engagement and motivation inside the company.

It is also important to choose
products that comply with the
seasonal requirements in order to
return to normalization
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Matbaa ve Promosyon Sektöründe

Yeni Arayışlar

New Pursuits in the Printing and Promotion Sectors
SADECE YURT DIŞINA
AÇILACAK FİRMALARIN
DEĞİL KURUMSAL İÇ PİYASA
MÜŞTERİLERİNE HİTAP
EDECEK ŞİRKETLERİN
DE YÜKSEK KALİTE
STANDARTLARINI
HEDEFLEMESİ
GEREKMEKTEDİR
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Not just the companies that will
expand overseas but also the ones
aiming the domestic corporate
market need to work up for highquality standards

G

ünümüzde en zor kurumsallaşan sektörlerden biri matbaa ve promosyon
sektörüdür. Bu alanlardaki başarı, kârlılık ve kalitenin kalıcı olması iş akış
sürecinin profesyonel olarak yönetilebilmesine
bağlıdır. Bu yüzden sadece yurt dışına açılacak
firmaların değil kurumsal iç piyasa müşterilerine hitap edecek şirketlerin de yüksek kalite
standartlarını hedeflemesi gerekmektedir. Son
teknolojiye sahip makina yazılım ve donanımlarıyla birlikte uygun renk yönetim sistemini
uygulamak ve iş akışı ile müşteri yönetimini
sorunsuz sağlamak olmazsa olmaz standartlar
arasındadır.
Ancak merdivenaltı üretim olarak tabir ettiğimiz
ve yapılan işi yalnızca maddi kazanç sağlama
dürtüsüyle ortaya koyan firmalar, sektörün
saygınlığını azaltmaktadır. Kurumsallaşma
sürecini tamamlamış ve kalite kontrol sistemi
uygulayarak hizmet kalitesini yükseltmiş olan
İmak Ofset ve Prestij Reklam gibi firmalar ise

O

ne of the sectors having the most
difficulty in institutionalization is
the printing and promotion industry. The sustainability of the
success, profitability and quality in this
sector depends on the professional management of the workflow process. Thus,
not just the companies that will expand
overseas but also the ones aiming the
domestic corporate market need to work
up for high-quality standards Implementing suitable color management system
together with the machine software and
hardware having the state-of-the-art
technology and providing proper customer management with the workflow are
among the essential standards to follow.
However, the companies carrying out illicit and unregistered production only to
receive financial gain discredit the reputation of the sector. Having been fully institutionalized firms and increasing
their service quality by implementing a
quality control system, companies such
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Araştırmalar; ambalaj
sektörünün 2019’da
yüzde 25 büyüdüğünü,
matbaacılık taleplerinin
ise yüzde 30 oranında
daraldığını göstermektedir
mesleğin itibarına gölge düşürmeden saygınlığını korumaya devam etmektedir.
Matbaa Sektörü Her Geçen Gün Gelişiyor
Matbaacılık en hızlı değişim gösteren sektörlerden biridir. 20 yıl gibi bir süre içerisinde söz
konusu alanda büyük değişimler yaşanmıştır.
Tamamen manuel olarak hazırlanan grafik tasarım hizmeti tamamen bilgisayarlara aktarılmış, iş
süreçleri oldukça hızlandırılmıştır. Daha önceleri
tek ya da iki renk seçeneği sunan makinalardan,
8 - 10 renk barındıran makinalara geçiş yapılmış,
filmler ortadan kaldırılarak CTP adı verilen ve
direkt olarak kalıba pozlama yapmayı sağlayan
işlem yapılmaya başlanmıştır. Ayrıca baskı geçiş
sistemleri de geliştirilmiştir.
Sektörde yaşanan gelişmeler, dijital matbaacılığın çok hızlı ilerleme kaydetmesi, yeni
makinaların profesyonelleşmeye zemin hazırlaması ve sanayi tipi dijital makinaların ortaya
çıkması ise az adetli işler söz konusu oluğunda matbaacılığı baltalamaya başlamıştır. Çünkü
dijital matbaacılık aynı zamanda bireyselliğin
ortaya çıkmasına sebep olmuş ve kişisel ürünlere olan ilgiyi artırmıştır.

as İmak Ofset and Prestij Reklam, on
the other hand, continue to maintain the
prestige of the profession.

The Printing Sector Is Improving Day By
Day
Printing is one of the sectors that changes
rapidly. The sector has experienced many
major changes within the last 20 years.
There was a transition from the machines
that could only provide one or two color
options to machines with 4-5 and even
8-10 colors. And films were abandoned
for a process called CTP that allows direct exposure to the mold. Furthermore,
printing transition systems were developed.

The sectoral developments, rapid progress in digital printing, the professionalism caused by the new machines and the
emergence of industrial digital machines
started to undermine the printing sector
when it came to the less workload. Because digital printing also caused individuality to emerge and increased the interest in personalized products.

We Need to Find a New Way
These developments made it compulsory
for the actors in the sector to keep up with
the process. As Hannibal, the Commander
of the Carthaginian Army said, “We Will
Either Find a Way or Make One.” And we
should choose to find a new way. Because
while the demand for printing decreases due to digitalization, supply increases
every day. This inverse proportion has
narrowed down the market share and led
the printing sector to pursue new markets. Researches show that the packaging
sector grew by 25% in 2019, and printing
demands narrowed down by 40%. This
means that while the packaging sector
is in full flow, digital printing has started
to replace traditional printing. However,
traditional printing techniques still survive
for works that demand high circulation.

Researches show that the
packaging sector grew by 25%
in 2019, and printing demands
narrowed down by 40%
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Günümüzde hemen her firmanın tanıtımına
hizmet eden promosyon sektörü, başlı
başına bir endüstri alanı hâline gelmiştir
Yeni Bir Yol Bulmamız Gerekiyor
Sözünü etmiş olduğumuz bu gelişmeler, sektör
aktörlerinin de sürece ayak uydurmasını zorunlu
kılmıştır. Kartacalı komutan Hanibal’ın dediği
gibi “Ya bir yol buluruz, ya bir yol yaparız.” Bizim seçeceğimiz çözüm ise yeni bir yol bulmak
olmalıdır. Zira dijitalleşme sebebiyle matbaacılığa olan talep azalırken arz ise her geçen
gün artmaktadır. Bu ters orantı pazar payını
daraltırken matbaacıları da yeni pazar arayışına
sürüklemiştir. Yapılan araştırmalar, 2019’da ambalaj sektörünün yüzde 25 büyüdüğünü, matbaacılık
taleplerinin ise yüzde 30 oranında daraldığını göstermektedir. Yani ambalaj sektörü ilerleyişine son sürat
devam ederken, klasik matbaacılık da yerini dijital
matbaacılığa bırakmaya başlamıştır. Yüksek tiraj gerektiren işler için ise klasik matbaacılık
teknikleri geçerliliğini korumaktadır.
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Promosyon Sektörü, Markaları En Etkili
Şekilde Tanıtıyor
Promosyon ürünleri neredeyse markaların ortaya çıktığı an itibarıyla piyasalara göz kırpmış,
ardından firma tanıtımının vazgeçilmez bir elemanı olarak birçok şirket tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Öyle ki günümüzde hemen
her firmanın tanıtımına hizmet eden promosyon
sektörü, başlı başına bir endüstri alanı hâline
gelmiştir.
Nitekim gelişen dünyada; endüstri, ticaret ve
teknolojinin de artmasıyla birlikte promosyon
ürünlerine olan talep had safhaya ulaşmış, bu
alandaki talebin sonucunda tanıtım ürünleri
üreten firmalar da hatırı sayılır miktarda çoğalmıştır.
Markaların Kurumsal kimlikleri ve tanıtım stratejilerine göre şekillenen promosyon ürünleri,
reklam şirketlerinin de katkısıyla ciddi bir ivme
yakalamıştır. Teknoloji ürünlerinden, basit ofis
masası öğelerine kadar neredeyse her şeyi markalara uygun şekilde uyarlama imkânı sağlayan
promosyon ürünleri; markanızın reklamını yapmak, pazarlama kampanyalarınızı geliştirmek ve
sonsuz fırsatlar yaratmak için en etkili yöntem
olmaya devam etmektedir.
Klasik Promosyon Anlayışı Hâlâ Devam
Ediyor Mu?
Teknolojide, ticarette ve endüstride dijitalleşmenin etkisiyle büyük değişimler yaşansada

promosyon sektöründe öyle ürünler vardır ki
onlara olan rağbet hiç azalmaz. Ajanda, defter,
kalem, masa takvimi, duvar saati, masa sümeni
ve kalemlik gibi ürünler promosyonun vazgeçilmez ürünleridir. Aradan kaç yıl geçerse geçsin
tüketiciler bu ürünlere daima ihtiyaç duyacaktır.
Çünkü insanlar duvarlarında birer saat, masalarında baskılı bir takvim, toplantılara girerken
ellerinde bir ajanda veya defter görmek ister.
Zaman, böylesi ürünleri eskitemez. Ancak unutulmamalıdır ki teknoloji geliştikçe aklınıza gelebilecek her ürün ve ihtiyaç da dijitalleşmeye
bağlı olarak şekillenecek ve var olan ürünlerin
hem özellikleri hem de pazarlama taktikleri
çağa uygun olarak revizyona uğrayacaktır. Bu
durumda promosyoncunun yapması gereken
üreticisi olduğu ürünün gerçek bir ihtiyaç olduğunu ve beklentileri karşıladığı vurgulamaktır.
Yanı sıra ürünün doğru pazarlama tekniği ve

The Promotion Sector Promotes Brands in
the Most Effective Way
The promotional products started to gain
visibility as soon as the brands emerged,
and they were adopted by many companies as an indispensable element of introducing companies to the markets. In
fact, providing services to promote almost
all companies, the promotion sector has
become an independent industrial area
today.
Indeed, the demand for promotional products has reached its highest level with the
increase in the industry, trade and technology; and the number of promotional
product companies has considerably increased as a result of this demand.
Shaped by the corporate identities and
promotional strategies of brands, the promotional products have gained a serious
acceleration also with the contribution

Providing services to promote
almost all companies, the promotion
sector has become an independent
industrial area today
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Promosyon firmaları, müşterilerin beğenilerine hitap etmek üzere ne kadar farklı ürün ve
hizmete imza atarsa o kadar başarılı olacaktır
satış stratejisiyle kullanıma sunulması da firmaların yüzünü güldürecektir.
Promosyon Sektörü Yeni Arayışlara
Yöneliyor
Globalleşen dünya hem sektörleri hem de ülkeleri teknolojinin ağırlıkta olduğu bir üretim
anlayışına yönlendirmiştir. Bugün Çin endüstrisinin neredeyse tamamı promosyon üzerine
kuruludur. Kırtasiye ve promosyon ürünlerinin
yüzde 80’i Çin tarafından üretilerek dünyaya
pazarlanmaktadır. Ancak üç boyutlu yazıcıların
promosyon sektöründe de kullanılmaya başlanması ile birlikte firmaların, çok daha kısa
sürede seri üretim yapabilecek konuma gelmesi
promosyon sektörü açısından oldukça önemli
bir gelişmedir.
Bu durum gösteriyor ki promosyon sektöründeki değişim ve yeni arayışların zemini zaten
hazırlanmış hâldedir. Bizlere düşen de bu konjoktüre ayak uydurarak yönümüzü mevcut alana
çevirmek, yeniliklerin en doğru ve etkili şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Kalem, defter,
anahtarlık ve kupa gibi klasikleşmiş promosyon
ürünleri gerekliliğini hâlâ korumaktadır. Fakat
günümüz şartları, sektör ve müşteri talepleri
tüm promosyon üreticilerine; fonksiyonel özelliklerde kişisel ürünleri de göz ardı etmemesi
gerektiğini hatırlatmaktadır. Bu da bize promosyon firmalarının, ihtiyaçları karşılamak ve
müşterilerinin beğenilerine hitap etmek üzere
ne kadar farklı ürün ve hizmete imza atarsa o
kadar başarılı olacağını göstermektedir. Şahsi
kanaatim her üreticinin “yenilik” trenini kaçırmadan ciddi bir AR-GE merkezi kurması gerektiği yönündedir. Zira gelişmenin ve yeniliğin sonu
yoktur. Kaliteli ürünler üreten ve çağa uygun
farkındalıkları yakalayan üreticiler ise emeğinin
karşılığını mutlaka alacaklardır.

The more different products
and services they will provide
to appeal to their customers,
the more success promotion
companies will achieve

of advertising companies. Designing everything from technological products to
plain office tables according to the needs
of the brands, the promotional products
continue to be the most effective way to
advertise your brands, improve your marketing campaigns and create unlimited
opportunities.

Is Classical Promotion Still a Valid Concept?
Even though there are significant changes
in technology, trade and industry with the
digitalization, certain promotional products can never lose their demand in the
sector. Agendas, notebooks, pencils, desk
calendars, wall clocks, desk pads and pen
holders are indispensable promotional
products. Regardless of how many years
have passed, consumers will always need
these products. Because people want to
see a clock on their walls, a calendar on
their desks and an agenda or a notebook
in their hands. These products will stand
against the time passing by. But it should
be noted that all kinds of products and
needs will be digitalized as the technology progresses, and both the features
and marketing strategies of the existing
products will be revised according to the
requirements of that time. In that case,
the promoters need to emphasize how

their product is a real need that fulfills the
expectations. Besides, putting the product
in the market with the right marketing and
sales strategy is sure to bring joy to the
companies.

The Promotion Sector is in New Pursuits
The globalizing world has directed the
sectors and countries into a production
concept based on technology. Today, almost all of the Chinese industry is built
on promotion. 80 percent of stationery
and promotional products are produced
in China and sold to the world. However,
with the introduction of 3D printers to the
promotion sector, many companies have
become able to perform mass production
within a very short time, which is quite
an important progress for the promotion
sector.
This shows that the basis for the changes
and new pursuits in the promotion sector
has already been prepared. And our task is
to keep up with this conjuncture and turn
our faces to this area, using the innovations
in the best and most accurate way. Classic
promotional products such as pencils, notebooks, keyholders and cups still necessary
items. But today’s conditions, the demands
of the sector and customers remind all the
producers that functional and personalized
products shouldn’t be ignored. This shows
us that the more different products and
services they will provide to appeal to their
customers, the more success promotion
companies will achieve. My personal opinion
is that each producer needs to catch the “innovation” train and establish a serious R&D
center. Because development and innovation are limitless. And the companies that
produce quality products and get a hold of
the awareness of the time will surely receive
the fruits of their efforts
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Anadolu Buluşmaları'nın İlki,

Gaziantep'te Gerçekleştirildi
The First of "Anatolian Meetings"
Took Place in Gaziantep
PROMASİAD, “MATBAA VE
PROMOSYON SEKTÖRÜNDE
YENİ ARAYIŞLAR” TEMALI
İSTİŞARE TOPLANTISI
DÜZENLEDİ. PROGRAM,
GAZİANTEP SHIMALL
HOTEL’DE GERÇEKLEŞTİ
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P

ROMASİAD (Promosyon ve Matbaa Sanayici İşadamları Derneği) tarafından “Anadolu Buluşmaları” programlarının birincisi olarak düzenlenen
Gaziantep etkinliğine PROMASİAD Genel Başkanı
Ömer Karatemiz, İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi Veysel
Şentürk, Lider Patronlar Birliği Başkanı Mustafa Karademir,
Gaziantep Matbaacılar Odası Başkanı Ökkeş Boynukısa,
Gaziantep Ticaret Odası Meclis Üyeleri Mehmet Özcan ve
Necip Yılmaz, PROMASİAD üyeleri, Gaziantepli matbaa ve
promosyon firma temsilcileri katılım gösterdi. Ayrıca çok
sayıda basın mensubu da Gaziantep kenti için önem arz
eden bu programı takip etti.

PROMASIAD HELD THE «NEW PURSUITS IN THE PRINTING AND PROMOTION
SECTORS» CONSULTATION MEETING. THE PROGRAM WAS CARRIED OUT IN
GAZIANTEP SHIMALL HOTEL

P

ROMOSIAD’s (Promotion and Printing
Industry Businesspeople Association)
“Anatolian Meetings” program was
held in Gaziantep for the first time.
PROMASIAD Chairman Ömer Karatemiz, Istanbul
Chamber of Commerce Council Member Veysel
Şentürk, Leading Bosses Union Chairman Mustafa Karademir, Gaziantep Chamber of Printers
Chairman Ökkeş Boynukısa, Gaziantep Chamber
of Commerce Council Members Mehmet Özcan
and Necip Yılmaz, PROMASIAD members and the
representatives from the printing and promotion
companies from Gaziantep participated in the
event. In addition, many press members followed
this important program in Gaziantep.
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Gaziantep, Orta Doğu’ya Açılan Kapı
Organizasyonda Matbaa ve Promosyon Sektöründe Yeni
Arayışlar konusu ana tema olarak belirlendi. Her iki
sektörün yaşadığı sıkıntı ve problemler, sektör temsilcisi
firmalar tarafından masaya yatırıldı. Öte yandan Gaziantep basım sanayisinin potansiyeli ve şehirdeki ihracat
fırsatları da detaylı bir şekilde analiz edildi. Toplantı,
promosyon ve matbaa sektörünün Anadolu’nun yanı sıra
Orta Doğu’ya da açılan kapısı olması nedeniyle Gaziantep’te yapıldı.
Gaziantep, Türkiye Ekonomisi İçin Önemli
Bir Şehir
Programda bir konuşma yapan PROMASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karatemiz, söz konusu buluşmaların
önemine değinerek “Sektörümüzün İstanbul merkezli
olan geleneksel yapısının, Anadolu’ya yayılması ve dağılması bakımından bu buluşmaların oldukça önemli
olduğuna inanıyorum. Gaziantep; köklü tarihi boyunca
birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, sanayi ve ticaret
altyapısıyla da Türkiye ekonomisinde oldukça önemli bir
yer tutan şehrimizdir.” dedi.

Toplantı, promosyon ve matbaa
sektörünün Anadolu’nun
yanı sıra Orta Doğu’ya da açılan
kapısı olması nedeniyle
Gaziantep’te yapıldı

The reason for holding the meeting
in Gaziantep was the city’s location
allowing the promotion and printing
sectors to get into both Anatolia
and the Middle East
Gaziantep, the Door to the Middle East
The main theme of the organization was New
Pursuits in the Printing and Promotion Sectors.
The representative of the companies in the field
addressed the issues and problems of both
sectors. And they analyzed Gaziantep’s potential in the printing industry and the city’s export
opportunities. The reason for holding the meeting in Gaziantep was the city’s location allowing
the promotion and printing sectors to get into
both Anatolia and the Middle East.

Gaziantep is an Important City for the
Turkish Economy
“I believe that these meetings are quite important for spreading and dispersing the traditional structure of our sector to Anatolia, which is
normally centered in Istanbul. Gaziantep hosted
many civilizations throughout its long history
and is very important for the Turkish economy
with its industry and trade infrastructure,” said
the PROMASIAD Chairman Ömer Karatemiz at
the program and emphasized the importance
of these meetings.
The Chairman also stressed the effect of the
war in Syria on Gaziantep saying, “The ongoing
war in Syria directly affected Gaziantep in political, economic, diplomatic and safety areas,
reducing the city’s trade volume with the Middle East. Even in such conditions, as the most
developed city of the Southeastern Anatolia,

Gaziantep continues to be a production base for
many sectors of our country.”
We Want to Make Gaziantep a Production Base
Stating that our country has gained speed in
the international competition of printing industry and promotional products in the last couple
of years, Karatemiz continued his words: “There
are more powerful production advantages here
compared to Istanbul and we should make use
of it. We want Gaziantep to become a production base in the printing industry and promotional products in the Middle East and among
the big cities of our country. In this regard, I
would like to state with our program that we
want to act in cooperation with our colleagues
here regarding all the points such as the marketing opportunities, know-how and R&D.”

There Will Be More Production
Investments
Chairman Karatemiz said that in this period where printing job opportunities narrowed
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Gaziantep, birçok sektörde
ülkemiz için bir üretim
üssü olma özelliğini
sürdürmektedir
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Suriye’de devam eden savaş sürecinin Gaziantep açısından etkisine vurgu yapan Başkan Ömer Karatemiz, şunları söyledi: “Suriye’de devam eden savaş; siyasi, ekonomik, diplomatik ve güvenlik alanlarında Gaziantep’i
doğrudan etkilemiş, böylece kentin Orta Doğu ile olan
ticaret hacmi düşüş göstermiştir. Bu olumsuz durumda
dahi Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en gelişmiş kenti
olan Gaziantep, birçok sektörde ülkemiz için bir üretim
üssü olma özelliğini sürdürmektedir.”
Kentin Üretim Üssü Olmasını Arzu Ediyoruz
Basım sanayi ve promosyon ürünleri alanında son birkaç
yıldan bu yana ülkemizin oldukça güçlü bir şekilde uluslararası rekabet ivmesi kazandığını belirten Karatemiz,
sözlerine şöyle devam etti: “İstanbul’a göre daha güçlü
olan üretim avantajlarının bu şehirde de değerlendirilmesi gerekiyor. Gaziantep’in başta ülkemiz büyük şehirlerinin olmak üzere tüm Orta Doğu’nun basım sanayi ve
promosyon ürünler alanında üretim üssü olması şeklinde konuşlanmasını arzu ediyoruz. Bu alanda bizlerin gerek pazar imkânları gerekse know-how ve AR-GE olmak
üzere tüm boyutları ile buradaki meslektaşlarımızla birlikte hareket etme arzusunda olduğumuzu programımız
vasıtasıyla ifade etmek istiyorum.”
Üretim Yatırımları Artmaya Devam Edecek
Başkan Karatemiz, e-arşiv ve e-fatura gibi uygulamalar
ile matbaaların iş imkânlarının daraldığı bir dönemde,
promosyon sektöründe son birkaç yıldan bu yana önemli
ölçüde kâğıt ve kâğıt türevi ürünlere talep artmaya baş-

down due to practices such as e-archive and
e-bill, demand for papers and paper-like materials in the promotion sector has increased
considerably. “It seems that the production
investments will increase with the additional
taxes to the products imported from China. In
this period, while the printing sector is said to
be over, demand for promotional products such
as paper and paper-like materials continues to
increase. In this respect, we can easily say that
the promotion sector will strongly support the
printing and press industry in the upcoming period,” said Karatemiz.

We Need to Appeal to the Middle East
Gaziantep Chamber of Printers Chairman Ökkeş Boynukısa took the microphone after Karatemiz and said, “Printing and promotion are
equivalent sectors. We want companies in Gaziantep that work for importers appealing to the
Middle East but we encounter problems while
working for an organizational industry area.
When we go to a customer; the catalogues,
products or samples regarding promotions are
already there. When we see them, we try to
sell products other than promotional reasons.

What we want is that big companies in the organizational industry area or here are identified
and there are catalogues from our city, not the
catalogues of other companies. We want businesses to thrive in our city. Otherwise, nobody
here attempts to sell those products. As Gaziantep Chamber of Printers, we will support
this organization but if we see other places in
our markets, then we will react in a different
way. What I mean is that give the jobs to us.
And we’ll continue what we’ve started. Support
us and we’ll sell our promotions.”
Gaziantep Chamber of Commerce Council
Member Mehmet Özcan reminded everyone
about Gaziantep’s importance for the economy.
Stating how the city makes up the sixth biggest
economy of Turkey, Özcan said that even though
they solved many local problems, they might
still encounter some obstacles in the international area.

Gaziantep is the production
base of our country in
many sectors
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ladığını söyledi. Karatemiz, “Çin’den ithal edilen ürünlere
getirilen ek vergiler ile üretim yatırımları daha da artmaya devam edecek gibi gözüküyor. Artık matbaacılığın
bittiğinin söylendiği bu dönemde, promosyon ürünlerde
kâğıt ve kâğıt türevi olan ürünlere olan talep artmaya devam ediyor. Bu bağlamda promosyon sektörünün matbaa
ve basım sanayisine önümüzdeki dönemde daha güçlü
destek olacağını söyleyebiliriz.” diye konuştu.
Orta Doğu’ya Hitap Etmeliyiz
Ömer Karatemiz’in ardından toplantıda konuşan Gaziantep Matbaacılar Odası Başkanı Ökkeş Boynukısa ise
matbaa ve promosyonun birbirine eş değer sektörler
olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı: “Gaziantep’te Orta Doğu’ya hitap eden ihracatçılara çalışan
firmalar istiyoruz. Fakat bir organize sanayi bölgesine
çalışırken sorunlarımız oluyor. Müşteriye gittiğimiz an
promosyonla alakalı katalog, ürün veya numuneler de
gitmiş oluyor. Bunları orada gördüğümüz zaman biz promosyon harici ürün satmaya çalışıyoruz. Biz istiyoruz ki
organizedeki veya buradaki büyük firmalar tespit edilip
oralarda diğer firmaların katalogları değil de şehrimizdeki kataloglar gitsin. Yapılacak işlerin şehrimizde gerçekleşmesini arzu ediyoruz. Yoksa burada kimse o ürünleri
satma yolunda hamle yapmıyor. Gaziantep Matbaacılar
Odası olarak bu derneğe destek veririz ama biz piyasamızın içerisinde başka yerleri de görürsek o zaman tepkimiz
daha farklı olur. Yani bizleri çalıştırın. Şu yaptığımız işin
devamını getirelim. Sizler bizi destekleyin, biz de pro-

Firmaların temsilcileri;
karşılıklı fikir alışverişinde
bulunarak sektöre dair
görüşlerini, sorunlarını ve
çözüm önerilerini dile getirdi

mosyonlarımızı satalım.”
Gaziantep Ticaret Odası Meclis Üyesi Mehmet Özcan,
Gaziantep’in ekonomi açısından önemini hatırlattı.
Özcan, kentin Türkiye’nin altıncı büyük ekonomisi
olduğunu belirterek yerelde birçok sorunu çözdüklerini fakat ulusal alanda bazı engeller çıkabildiğini
dinleyicilere aktardı.
Meslek Okullarının Önemi
İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi Veysel Şentürk,
İstanbul Ticaret Odası olarak 56 tane meslek okuluna
hamilik yaptıklarını kaydetti. Şentürk, “Yetişmiş eleman
eksiğimiz var, çok büyük yatırım yaptığımız makinelerimizi teslim edeceğimiz personel bulamıyoruz. Bu
okullarda sektörün istediği vasıfta öğrenci yetiştirmeye
çalışıyoruz. Okullardaki öğretmenleri de bilinçlendirmeye
gayret ediyoruz. Bu okulların eksikliklerini Ticaret Odası
olarak oluşturduğumuz bütçe ile karşılamaya çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.
Rekabet ve Fiyat ile Öne Çıkmak İstiyoruz
PROMASİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat
Erdoğan da sektörle ilgili görüşlerini şöyle dile getirdi:
“Sektör olarak rekabet gücü ve fiyat ile öne çıkmak
istiyoruz. Kalite ve hizmet anlayışı ile öne çıkmak istemiyoruz. Ucuzdan bir şey olmaz. Bu anlayışa sahip olarak
fiyat rekabetinden uzak durmamız gerekiyor.”
Konuşmaların ardından Lider Patronlar Birliği Başkanı
Mustafa Karademir, matbaa ve promosyonun geçmişi,
konumu, potansiyeli ve geleceğiyle ilgili önemli bir sunum gerçekleştirdi. Karademir’in sunumunun akabinde
düzenlenen ikinci oturumda ise bölgede faaliyet gösteren firmaların temsilcileri; karşılıklı fikir alışverişinde
bulunarak sektöre dair görüşlerini, sorunlarını ve çözüm
önerilerini dile getirdi. Gayet verimli geçen program, plaket takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona
erdi.

Representatives of the companies
shared their opinions, problems
and solutions about the sector by
exchanging ideas
The Importance of Vocational Schools
Istanbul Chamber of Commerce Council Member Veysel Şentürk stated they have been
mentoring 56 vocational schools as the Istanbul Chamber of Commerce. “We don’t have
enough trained employees, and we can’t find
the right personnel to hand over the machines
that we greatly invested in. We are trying to
train students in these schools with the right
qualifications required by the sector. We also
strive to raise awareness among teachers in the
schools. We make up the deficiencies of these
schools with a budget from the Chamber of
Commerce,” he said.

We Want to Stand Out with Competition
and Prices
PROMASIAD Deputy Chairman Murat Erdoğan
also expressed his opinions on the sector: “We
want to stand out with our competitive power and prices in the sector. We don’t want to
stand out with quality and services. Nothing
good comes out of cheap products. We need to
adopt this perception and stay away from price
competition.”
After the speeches, Mustafa Karademir from
Leading Bosses Union made a presentation
about the history, position, potential and future
of printing and promotion. In the second session
after Karademir’s presentation, the representatives of the companies in the region exchanged
ideas and expressed their opinions, problems
and solutions for the sector. The program was
overall very productive and ended after plaques
are presented and with a photoshoot.
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Tarih ve Gastronominin Buluşma
Noktası: Gaziantep
Gaziantep, Where The History and Gastronomy Meet
Cem Eker

YEMEKLERİ DÜNYACA KABUL GÖRMÜŞ, GEZİLECEK YERLERİ İSE EN
AZ LEZZETLERİ KADAR İNSANDA ETKİ BIRAKAN GAZİANTEP’TE HEP
BİRLİKTE BİR GEZİNTİYE ÇIKMAYA NE DERSİNİZ?
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K

öklü bir tarihi barındıran Gaziantep denildiğinde, herkesin aklına doğal olarak damak
çatlatan lezzetler geliyor. Kentin iz bırakan
lokasyonlarını ve dillere destan özel mutfağını tanıtmadan önce geçmişine kısa bir göz atmakta
fayda var.
Anadolu’nun ilk yerleşim merkezlerinden biri olan
Mezopotamya ve Akdeniz Bölgesi’nin kesişim noktasında bulunan Gaziantep, tarih boyunca önemli medeniyetlere ev sahipliği yaptı. Kadim kent; Paleolitik
dönemden Pers İmparatorluğu’na, Roma’dan Osmanlı
dönemine kadar birçok eseri günümüze ulaştırdı.

W

hen it comes to Gaziantep and
its deep-rooted history, the
first thing that comes to mind
is its impressive flavours. Before introducing the city’s remarkable locations and its legendary cuisine, it is better to
take a quick look at its history.
Located at the intersection of the Mediterranean Region and Mesopotamia, which is
one of the first settlements of Anatolia, Gaziantep has hosted many important civilizations throughout history. The ancient city has
brought many artifacts to this day; from the

How about taking
a trip together in
Gaziantep with
its food known
worldwide and its
sights leaving as
much impression
on people as its
flavors?
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naklaması için inşa edilen hanlar, Selçuklu ve
Osmanlı mimarisinde her zaman önemli bir yere
sahip oldu. Günümüze kadar ulaşabilen bu yapılar, kentin ticarette kilit rol oynadığını gösteriyor.
14.-15. yüzyıllarda inşa edilen hanların başında
Şire Hanı, Hışva Hanı, Anadolu Hanı, Beyaz Han,
Zeugma Mozaik Müzesi, Ziyaretçi Rekoru Kırdı Budeyri Hanı, Tuz Hanı, Gümrük Hanı ve Buğday
Şehirde gezilecek yerlerin başında Zeugma Mozaik Hanı geliyor.
Müzesi geliyor. Tarihî İpek Yolu üzerinde yer alan bu
müzede; Çingene Kızı mozaiği, Mars heykeli, Roma Türkiye’nin İlk Mutfak Müzesi
dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki Dünyada şehir adıyla anılan tek mutfağın Gaziantep
kazılarda çıkarılan mozaikler sergileniyor. Müze, mutfağı olduğu herkes tarafından kabul görmüş
2019’da 340 bin 569 kişi tarafından ziyaret edilerek durumda. Dolayısıyla Türkiye’de kurulmuş ilk mutfak müzesinin Gaziantep’te olmasına şaşırmamak
önemli bir rekora imza attı.
gerekiyor. Emine Göğüş Mutfak Müzesinde Antep
Şehir Merkezinde Heybetiyle Gaziantep Kalesi mutfağındaki yemek malzemeleri, mutfak eşyaları,
Şehir merkezindeki kale, yaklaşık 25 metre yüksek- yöresel yiyecek-içeceklerin görselleri ve hediyelik
liğiyle anında turistlerin dikkatini çekiyor. Yapılan eşya bölümü yer alıyor.
arkeolojik kazılardan, kalenin Roma döneminde
gözetleme kulesi olarak inşa edildiği anlaşılıyor. Bakırcılar Çarşısı, Ödüle Layık Görüldü
Yapının bugünkü biçimini ise Bizans döneminden al- El sanatı esnafının üretim yaptığı bir mekân olan
dığı biliniyor. Kahramanlık Panorama Müzesine de ev Bakırcılar Çarşısı, şehir merkezinde bulunuyor. Tarisahipliği yapan kale, tüm ihtişamıyla ziyaretçilerini hi Kentler Birliğinin “Başarı Ödülü”ne layık görülen
çarşı, kentin en turistik ve hareketli yerlerinden biri
bekliyor.
olarak ön plana çıkıyor. El yapımı birçok bakır eşyayı
bulabileceğiniz çarşıda sevdiklerinize çeşitli hediyeYolcuların Konakladığı Tarihî Hanlar
Kervanların ve seyahat hâlindeki yolcuların ko- ler alabilirsiniz.
Biraz daha yakın tarihe yani Kurtuluş Savaşı dönemlerine gelecek olursak şehir, düşmana karşı
erkeğiyle kadınıyla topyekûn mücadele verdi ve 8
Şubat 1921’de “Gazi” unvanını alarak hızla gelişmeye
başladı.
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Zeugma Mozaik Müzesi, 2019’da 340.569
kişi tarafından ziyaret edilerek önemli bir
rekora imza attı

Zeugma Mosaic Museum broke the
records by receiving 340 thousand
and 569 visitors in 2019.
Paleolithic period to the Persian Empire,
from the Roman to the Ottoman period.
When we think about more recent history,
namely the War of Independence, we see
how the city fought against the enemies
all together with its men and women, and
by receiving the title of “Gazi” (Veteran) on
February 8, 1921, the city started to develop rapidly.

Zeugma Mosaic Museum Broke The
Visitors Record
Zeugma Mosaic Museum is one of the
main places to visit in the city. The Gypsy
Girl mosaic, the statue of Mars, fountains
from the Roman period, the mosaics unearthed in the excavations by the Euphrates River and many more are displayed in
this museum located on the historical Silk
Road. The museum broke the records by
receiving 340 thousand and 569 visitors in
2019.

The Grand Gaziantep Castle In The City
Center
This 25-meter long castle in the city center immediately attracts the attention of
the tourists. The archaeological excavations reveal that the castle was built as a
watchtower in the Roman period. It is also
known that the building took its present
form in the Byzantine period. Also hosting
the Museum Of Gaziantep Defense And
Heroism Panoroma, the castle is waiting
for its visitors with all its glory.

Historical Inns Where Travellers Stay
Built for the accommodation needs of caravans and travelling passengers, inns always had an important place in the Seljuk
and Ottoman architecture. These structures
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surviving to this day show the city’s key
role in trade. Being called “han”, meaning
“inn” in English, the most renowned examples of this structures are Şire Hanı,
Hışva Hanı, Anadolu Hanı, Beyaz Han,
Budeyri Hanı, Tuz Hanı, Gümrük Hanı and
Buğday Han, and they were all built in the
14-15th centuries.

Türkiye’de kurulmuş
ilk mutfak müzesinin
Gaziantep’te olmasına
şaşırmamak gerekiyor
Tarihî Antep Evleri
Birçok film ve dizide mekân olarak kullanılan tarihî Antep Evleri; yüksek duvarlar arkasında ve dış
mekânlardan soyutlanmış yapılar olarak dikkat çekiyor. “Havara” ve “kıymık” adı verilen kışın sıcak, yazın
ise serin tutma özelliği bulunan taşlardan yapılan
bu evler, kente gelen turistlere ev sahipliği yapıyor.
Gaziantep’i gezmek ve yemeklerinden tatmak isteyen
ziyaretçiler, klasik otellerden ziyade Antep evlerini
tercih edebiliyor.
Yemeğin Nobel’ini Aldı
Gaziantep’in tarihe ışık tutan kültürel miraslarını
gezdikten sonra sıra kentin dünyaca ünlü mutfağına geldi. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür
Örgütünün (UNESCO) Yaratıcı Şehirler Ağı’na giren
gastronomi şehri Gaziantep için kendi dalının Nobel’ini aldığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
Şehre sabah saatlerinde adımınızı attığınızda klasik
bir kahvaltıyla karşılaşacağınızı düşünmeyin. Kahvaltının en önemli yiyeceğini incecik açılan hamuru,
kaymağı ve toz fıstığıyla katmer oluşturuyor. Sadece
bu lezzet için Gaziantep’e gidenlerin sayısı az değil.
Ayrıca kenti soğuk kış günlerinde ziyaret etmek isterseniz her yerde bulabileceğiniz şifa deposu beyranla
tanışabilirsiniz. “Beyran içen kışın hasta olmaz.” diyorlar, bizden söylemesi.
Şehrin Her Sokağı Nefis Yemek Kokularıyla Dolu
Gastronomi kentinin bu iki lezzetle sınırlı kalacağını
sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Birçok ilin yanı sıra Gaziantep mutfağını da şenlendiren içli köfte, şehrin en
sevilen sokak lezzetlerinden biri olan nohut dürüm,
patlıcanlara eşlik eden etiyle patlıcan kebabı, Antep
fıstığının kebapla en güzel buluşmasını yansıtan
simit kebabı, klasik lahmacunlardan ayrılan Antep
lahmacunu, yemek kıvamında bir çorba olan yuvalama, ciğer kebabı olarak da geçen cağırtlak kebabı ve
tabii ki Gaziantep’in simgesi, çatalı dokundurduğunuz
anda o muhteşem sesine tanık olduğunuz Antep baklavası şehrin her sokağında sizleri bekliyor.

The First Culinary Museum of Turkey
It is accepted by everyone that the only
cuisine in the world called by the name of
its city is Gaziantep’s cuisine. Therefore,
it is not surprising that the first culinary
museum of Turkey is located in Gaziantep.
Emine Göğüş Culinary Museum comprises of cooking ingredients, kitchenware,
local food and beverage visuals of the Antep cuisine and a souvenir shop.

Coppersmith Bazaar Was Entitled To
Receive Award
The city center also hosts the Coppersmith
Bazaar, where the craftsmen display their
works. The bazaar was entitled to receive
the Achievement Award of the Historical
Cities Association, and it stands out as one
of the most touristic and vibrant places in
the city. You can get various gifts for your
loved ones in the bazaar, where you can
find many handmade copper items.
Historical Antep Houses
Historical Antep Houses have been used
as a venue in many movies and TV series,
and they stand out as the isolated structures behind high walls. These stone houses, traditionally called as “Havara” and
“Kıymık”, are able to keep people warm
in winter and cool in the summer, and
they host many tourists visiting the city.
Wishing to see around and get a taste of
Gaziantep’s cuisine, visitors mostly prefer
Antep houses rather than the regular hotels.

Received the Nobel of Food
After having more insights about the history Gaziantep’s cultural heritage, now it’s
time for the city’s world-famous cuisine.
Taking its place in the Creative Cities Network of the United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization (UNESCO), we can easily say that the gastronomy
city has received the Nobel of its own field.
Do not think that you will find a regular
breakfast when you set foot to the city in
the morning. The main food of breakfast
is “katmer”, a crisp flaky pastry with its
thinly rolled dough, cream and powdered
peanuts. The number of people going to
Gaziantep just for this taste is not a few.
Also, if you want to visit the city on cold
winter days, you can meet the curative
“beyran” soup, which you can find everywhere. “Those who drink beyran will not
get sick in the winter”, we promise you.

Every Street of the City is Full of Delicious
Food Smells
If you think that the city of gastronomy will
be limited only to these two flavors, you
are wrong. Gaziantep cuisine comprises
of the stuffed meatballs, which is also included in the cuisine of many other cities,
one of the most popular street flavors of
the city, chickpea wrap, eggplant kebab
with the mixture of meat and eggplant,
simit kebab showing the best combination
of pistachio and kebab, Antep lahmacun
differing from regular lahmacun, “yuvalama” that can be considered as a meal
on its own, “cağırtlak” kebab which is
also known as liver kebab and of course,
the Antep baklava which is the symbol of
Gaziantep and where you can witness that
magnificent sound when you touch it with
your fork. All these flavours are waiting for
you in every corner of the city.

It is not surprising that the first culinary
museum of Turkey is located in Gaziantep.
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2020 FAALİYETLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Activities in 2020 Were Discussed

P

ROMASİAD (Promosyon ve Matbaa
Sanayici İş Adamları Derneği), 2020
Faaliyet Dönemi Planlama ve Çalışma Toplantısı gerçekleştirdi. Birçok
konunun masaya yatırıldığı toplantıya Yönetim
Kurulu Üyeleri eksiksiz bir şekilde katılım sağladı. İstanbul’daki Cemile Sultan Korusu’nda
düzenlenen çalışma toplantısında derneğin
2020 hedef ve faaliyetleri görüşülerek bir dizi
kararlar alındı.
Promosyon ve matbaa sektöründe dayanışmayı
sağlamayı ve sektör sorunlarının çözümü için
liderlik etmeyi hedefleyen PROMASİAD, 2020
yılında da çalışmalarını kapsamlı bir şekilde
sürdürerek sektörün nabzını tutmaya devam
edecek.
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P

ROMASIAD (Promotion and Printing
Industry Businesspeople Association)
held the 2020 Activity Period Planning and Operational Meeting. All
the Board Members participated in the meeting,
where many subjects were discussed in detail. In
the meeting organized in Istanbul Cemile Sultan

Grove, we took many decisions by discussing the
2020 goals and activities of the association.
Aiming to provide solidarity in the promotion and
printing sectors and to be the leader for solving
the problems in the sector, PROMASIAD will keep
following the sector closely by maintaining its
activities.

PROMASİAD’DAN EVSİD’E ZİYARET

PROMASIAD's Visit to EVSID

P

ROMASİAD, ev ve mutfak eşyaları sektöründe önemli çalışmalara öncülük
eden EVSİD’e (Ev ve Mutfak Eşyaları
Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği)
kurumsal bir ziyaret gerçekleştirdi. EVSİD Genel Merkezinde gerçekleşen görüşmede ortak
geliştirilebilecek projeler ve yurt dışı pazarlara
açılma konusunda tecrübe alışverişinde bulunuldu. Toplantıya EVSİD Başkanı Burak Önder ve
Başkan Vekili Talha Özger de katılım gösterdi.
EVSİD, 2014’ten bu yana ev ve mutfak eşyaları
sektöründe faaliyet gösteren üretici ve ihracatçı
firmaların katma değerli ürünler üretmesi için
çalışmalarını sürdürüyor. Dernek üyelerini dinleyerek sektörün sorun ve beklentilerini tespit
etmeyi amaçlayan EVSİD, gelişen pazarlama ve
üretim konseptlerine katkı sağlamaya devam
ediyor.

P

ROMASIAD made a corporate visit to EVSID (Turkish Houseware
And Kitchenware Manufacturer
and Exporter Association), the
leading association in the houseware and
kitchenware sector. During the meeting
at EVSID Headquarters, experiences were
exchanged on projects that could be developed jointly and on getting into the
foreign markets. EVSID Chairman Burak
Önder and Deputy Chairman Talha Özger
attended the meeting.
Since 2014, EVSID has been showing efforts to produce value-added products for
manufacturers and exporters operating in
the home and kitchenware sector. Aiming
to identify the problems and expectations
of the sector by listening to the members
of the Association, EVSID keeps contributing to the developing marketing and
production concepts.
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PROMASİAD, PSI 2020’DE YENİ BAĞLANTILAR KURDU

PROMASIAD Established New Connections in PSI 2020

A

lmanya’nın Düsseldorf şehrinde
59’uncu kez düzenlenen promosyon
ürünleri fuarı PSI 2020 ve PromoTex,
7-9 Ocak 2020 tarihleri arasında yapıldı. Türkiye millî iştirak organizasyonunu ilk
defa İstanbul Ticaret Odasının gerçekleştirdiği
fuarda Türkiye’den 70 firma katıldı.
PROMASİAD Genel Başkanı Ömer Karatemiz ve
İTO yetkilileri, fuarın açılışına katılarak Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan
ve Ticaret Ataşesi Anıl Gürtuna Kaya ile birlikte
katılımcı üye firmaları ziyaret etti. Başkonsolos
Karaarslan ve Ticaret Ataşesi Kaya, daha sonrasında PROMASİAD standına bir ziyaret gerçekleştirdi ve sektörün potansiyeli hakkında fikir
alışverişinde bulunuldu. Fuarın ikinci gününde
PSI CEO’su Michael Freter ile önümüzdeki döneme ilişkin iş birlikleri hakkında görüşmeler
yapıldı. Ayrıca Rusya ve İtalya’dan katılan sektör
temsilcileriyle de fırsatlar üzerinde konuşuldu.

T

he 59th PSI 2020 and PromoTex
promotional product fairs were
organized in Dusseldorf, Germany
between 7-9 January 2020. The
first national attendant from Turkey was the
Istanbul Chamber of Commerce and a total
of 70 companies participated in the fair.
PROMASIAD Chairman Ömer Karatemiz and
officials from Istanbul Chamber of Commerce attended the fair opening and visited
the participant member companies together

REMADAYS’TA ÖNEMLİ TEMASLARDA
BULUNULDU

Important Contacts
Were Made at
RemaDays

R

eklam ve Promosyon Ürünleri Fuarı RemaDays, Polonya’nın Varşova şehrinde 12-14
Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. PROMASİAD, fuarda PIAP (Polonya
Promosyon Ürünleri Üreticileri Birliği) Başkanı Edyta
Lisowska ve Birlik Yöneticileri ile bir araya geldi. İki
ülke promosyon ürün üreticileri ve satıcıları arasındaki iş birliğini geliştirme amacıyla gerçekleşen
görüşme, ileriye dönük ortak çalışmaların belirlenmesiyle neticelendi.
Fuarda ayrıca Pozytywnie Promocyjni Başkanı Tomek
Przewozmik ve Birlik Yöneticisi Mariusz Kostyta ile
görüşmeler de yapıldı. Ayrıca Polonya ziyareti kapsamında T.C. Varşova Ticaret Başmüşaviri Attila Gökhan
Kızılarslan ile çalışma yemeğinde bir araya gelindi.
Toplantıda Polonya’da Türk matbaa ve promosyon
ürünleri sektörlerinin gelişimi, ticaret ve yatırım imkânları ile ilgili oldukça önemli bilgiler konuşuldu.

A

dvertising and Promotional
Products Fair RemaDays was
held in Warsaw, Poland between 12-14 February 2020.
In the fair, PROMASIAD came together
with PIAP (Polish Chamber of Promotional
Products) President Edyta Lisowska and
the Chamber Executives. Aiming to develop the cooperation between the promotional product producers and sellers of the
two countries, the meeting resulted in the
collaborative works to be carried out in the
future.
Meetings were also held with the Pozytywnie Promocyjni President Tomek Przewozmik and the Chamber Executive Mariusz Kostyta in the fair. Additionally, during
the visit to Poland, we came together
with Attila Gökhan Kızılarslan, the Principal Commercial Counsellor of Warsaw at
a business dinner. We received essential
information about the development of
Turkish printing and promotional products
sectors as well as trade and investment
opportunities.

with the Dusseldorf Consul General Ayşegül
Gökçen Karaarslan and Commercial Attache
Anıl Gürtuna Kaya. Then, the Consul General Karaarslan and Commercial Attache Kaya
visited PROMASIAD’s booth and discussed
the sector’s potential. On the second day of
the fair, we talked to PSI CEO Michael Freter
about cooperations for the upcoming period.
Additionally, we talked to the sector representatives from Russia and Italy about the
opportunities.
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Paperworld’e 68
Türk Firması Katıldı

68 Companies
From Turkey
Participated in
Paperworld

U
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luslararası Kırtasiye, Büro Malzemeleri ve Yazı Gereçleri Fuarı-Paperworld, 68 Türk firmasının
katılımı ile Almanya’nın Frankfurt
şehrinde gerçekleştirildi. 25-28 Ocak 2020
tarihleri arasında yapılan Paperworld Fuarı’nın ikinci gününde İTO (İstanbul Ticaret
Odası) Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Avdagiç, T.C Frankfurt Başkonsolusu Burak
Karartı, Frankfurt Ticaret Ateşesi Tansu
Günendi, İTO Yönetim Kurulu Üyesi Münir
Üstün, İTO Meclis Üyeleri ve PROMASİAD
Genel Başkanı Ömer Karatemiz katılımcı
Türk firmalarına ziyaret gerçekleştirdi. Bu
yıl ilk defa İTO millî katılım organizasyonu
ile gerçekleşen fuarda tüm trendler ve sektördeki yenilikler bir araya geldi. Toptan ve
perakende ticaretin yanı sıra kurumsal alıcılar için de buluşma noktası olan Paperworld, Avrupa’nın en büyük kâğıt-kırtasiye fuarı
olma özelliğini koruyor.

I

nternational Trade Fair for Stationery, Office Supplies and Writing
Instruments - Paperworld was
held in Frankfurt, Germany with
the participation of 68 Turkish companies. On the second day of the fair
that was organized between 25-28
January 2020, ICOC (Istanbul Chamber
of Commerce) Chairman of the Board of
Directors Şekip Avdagiç, T.R. Frankfurt
Consul General Burak Karartı, Frankfurt
Commercial Attache Tansu Günendi,
ICOC Board Member Münir Üstün, ICOC
Council Members and PROMASIAD
Chairman Ömer Karatemiz visited the
participating Turkish companies. The
first national attendant from Turkey
was the Istanbul Chamber of Commerce, and all trends and innovations
of the sector were exhibited. The meeting point for corporate buyers as well as
wholesale and retail trade, Paperworld
remains as the largest paper-stationery
fair in Europe.

PROMASİAD’IN YUNANİSTAN
MESAİSİ

PROMASIAD's Greece
Campaign

Y

unanistan’ın en önemli turizm ürünleri
sergisi olan Souvenir Expo GreeceParousies 2020 Hediyelik Eşya ve
Promosyon Fuarı, 8-12 Ocak 2020 tarihleri
arasında Atina’da düzenlendi. Ülkenin en büyük
ticaret fuarı olarak adlandırılan organizasyona
50 bin metrekarelik alanda 1.000 katılımcı ilgi
gösterdi. Fuarla birlikte Yunan zanaatkâr ve
sanatçıların el yapımı ürünlerini sunduğu bir sergi
de gerçekleştirildi.
Yunanistan’a özel hediyelik eşyalara yoğun talebin
olduğu Souvenir Expo Greece-Parousies 2020’ye
PROMASİAD (Promosyon ve Matbaa Sanayici İş
Adamları Derneği) Yönetim Kurulu Üyeleri Murat
Eren, Orhan Navriz, Ali Özbilen ve Tarık Güncü de
katılım gösterdi. Yönetim Kurulu Üyeleri, fuar
süresince katılımcı sektör temsilcileriyle çeşitli
görüşmeler gerçekleştirdi.

T

he most important tourism products exhibition of Greece, Souvenir Expo Greece - Parousies
2020 Souvenir and Promotion
Fair was held in Athens between 8-12
January 2020. Being called as the largest
trade fair of the country on a 50 thousand square meter area, the organization
attracted 1,000 visitors. There was also
an exhibition in which Greek artisans and
artists presented their handmade products
in the fair.
PROMASIAD (Promotion and Printing Industry Businesspeople Association) Board
Members Murat Eren, Orhan Navriz, Ali Özbilen and Tarık Güncü also participated in
the Souvenir Expo Greece-Parousies 2020,
where souvenirs exclusive to Greece were
in great demand. Board Members came together with several sector representatives
during the fair.
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PROMASİAD, DÜNYA GAZETESİ İLE BİR ARAYA GELDİ

PROMASIAD Came Together with Dünya Newspaper

T

ürkiye’nin ekonomi gazeteciliği alanında
önemli bir boşluğu dolduran ve yakın
zamanda da yeni bir atılım gerçekleştiren Dünya gazetesine PROMASİAD
tarafından kurumsal bir ziyarette bulunuldu.
PROMASİAD, yaptığı ziyarette Dünya gazetesinin
yeni yönetimine çalışmalarında başarı dileklerini iletti. Ziyaret kapsamında ayrıca gazetenin
Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ve ekibi
ile promosyon sektörü ve basım sanayisine dair
yaşanan son gelişmeler de mercek altına alındı. Öte yandan PROMASİAD’ın 2020 faaliyetleri
çerçevesinde bu tür etkinliklerin hız kesmeden
devam edeceği kaydedildi.

P

ROMASIAD made a
corporate visit to the
Dünya
newspaper,
which fills up a significant gap in financial journalism of Turkey and has made a
breakthrough recently. PROMASIAD wished success for
the new administration of the
Dünya Newspaper. During the
visit, the latest developments
in the promotion and printing
sector were addressed with
Hakan Güldağ, the Chairman of the Executive
Board of the newspaper and his team. It was

also noted that PROMASIAD would continue
its activities in these sectors in 2020 without
slowing down.

GLOBAL PİYASALARDA YAŞANAN
SON GELİŞMELER AKTARILDI

Latest Developments In Global Markets Were Told

P

PROMASİAD
(Promosyon ve
Matbaa Sanayici İş Adamları
Derneği), T.C. Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Ümit
Ünal’ı makamında ziyaret
etti. Promosyon ve matbaa-basım sanayisi açısından global piyasalarda
yaşanan son gelişmelerin
etkisinin aktarıldığı toplantıda, Bakanlığın yaptığı çalışmalar ve devlet
destekleriyle ilgili bilgi edinme imkânı da yakalandı. Görüşmede ayrıca önümüzdeki dönemde
İl Müdürü’nün ve Bakanlık personelinin katılımıyla düzenlenecek bilgilendirme toplantısının
içeriği hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
İl Müdürlüğü ile geçen toplantının gayet verimli geçtiği bildirildi. Öte yandan önümüzdeki
dönemde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının
sektöre olan desteğinin süreceği de ifade edildi.

P

ROMASIAD (Promotion and Printing Industry Businesspeople Association) visited Ümit Ünal, Istanbul Provincial Director of the
T.R. Ministry of Industry and Technology
in his office. In the meeting, where the
impact of the latest developments in the
printing and press industry was talked
about, the information on the operations
of the Ministry and government supports
was also revealed. Additionally, there was
an exchange of ideas in the meeting on
the content of the information meeting to
be arranged with the attendance of the
Provincial Director and the Ministry personnel. The last meeting with the Provincial Directorate was told to be quite
productive. On the other hand, it was
stated that the support of the Ministry
of Industry and Technology to the sector
would continue.
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PROMASİAD, YÖNETİM KURULU TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

PROMASIAD Held Its Board Meeting

P

romosyon ve Matbaa Sanayici İş Adamları Derneği (PROMASİAD), pandemi sürecinde de toplantılarını aksatmadı. 27
Mart 2020’de yönetim kurulu toplantısını online olarak gerçekleştiren PROMASİAD,
promosyon ve matbaa sektöründeki son durumu
ele aldı. Toplantıda, üyelerin bu dönemde neler yapabileceği ve devam eden üretimlerdeki
ek önlemler masaya yatırıldı. Ayrıca yaşanan
süreçte kullanılabilecek iletişim kanallarının
yanı sıra karar vericilere iletilmek üzere yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde de
istişarelerde bulunuldu. PROMASİAD, sektörün
pandemi döneminden en az hasarla çıkabilmesi
için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
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P

romotion and Printing Industry Businesspeople Association (PROMASIAD) continued its meetings during
the pandemic. PROMASIAD held its
board meeting online on March 27, 2020
and discussed the latest situation in the
promotion and printing sector. The topics of
the meeting were the additional measures in
the ongoing productions and what members
could do during this period. In addition, talks
were held on the communication channels
that could be used in the process, as well as
on the problems experienced and solutions
to be conveyed to decision-makers. PROMASIAD continues its activities non-stop in
order to take the sector out of the pandemic
period with the least damage.

PROMASİAD, POLONYA
PROMOSYON SEKTÖRÜYLE BULUŞTU

PROMASIAD Met with Poland's Promotion Sector

P

romosyon ve matbaa
sektörünün gelişimi
için faaliyetlerini
sürdüren PROMASİAD, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs
(COVID-19) salgınına rağmen
sektörün nabzını tutmaya
devam ediyor. Bu süreçte
yurt dışı görüşmelerini online platformlar üzerinden
sürdüren PROMASİAD, pandemi döneminde Polonyalı
promosyon
üreticilerinin
durumu ve süreç sonrası yapılabilecek iş birlikleriyle ilgili olarak 4 Haziran
2020’de Polonya Pozytywnie Promocyjni Başkanı
Tomek Przewozmik ile bir görüşme gerçekleştirdi. PROMASİAD’dan yapılan açıklamada, salgın
sonrasında da uluslararası alanda iki önemli
tedarik merkezi olması beklenen Türkiye ve Polonya firma temsilcilerinin iletişiminin süreceği
belirtildi.

C

ontinuing its activities to improve
the promotion and printing sector, PROMASIAD is feeling the
pulse of the sector despite the
novel coronavirus (COVID-19) outbreak
in the whole world. PROMASIAD conducted its international negotiations through
online platforms during this period and
also held an online meeting with Polish Pozytywnie Promocyjni’s President,
Tomek Przewozmik, on June 4, 2020 regarding the status of Polish promotion
producers during the pandemic and collaborations after this period. PROMASIAD
stated that the communication of Turkish
and Polish company representatives, two
important suppliers of the sector in the
international area, would continue after
the pandemic.
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PROMASİAD

1 Yaşında!
PROMASIAD Is One Year Old!
PROMOSYON VE MATBAA
SEKTÖRÜNE YENİ RENK
GETİREN PROMASİAD, 9
MAYIS 2020’DE 1’İNCİ YAŞINI
KUTLADI
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P

romosyon ve Matbaa Sanayici İş Adamları Derneği
(PROMASİAD), Türk promosyon ve matbaa sektörünün ticaretteki payını arttırmak amacıyla 9 Mayıs
2019’da faaliyetlerine başladı. Dernek; yalnızca üye
firmaları ve ilgili kuruluşlar için değil, toplumsal gelişime
katkı sağlamaya yönelik çalışmalarıyla da öne çıkmayı kendine düstur edindi.
Sektörde önemli bir boşluğu dolduran ve bu minvalde çalışmalarını sürdüren PROMASİAD’ın lansman toplantısına çok
sayıda sektör temsilcisi katılmıştı. PROMASİAD Yönetim
Kurulu Başkanı Ömer Karatemiz, toplantıda yaptığı konuşmada sektörde lobi eksikliğine vurgu yaparak “Promosyon
ve matbaa sektörleri, büyük yatırım rakamları ve oluştur-

HAVING GIVEN A MAGIC TOUCH TO THE PROMOTION AND PRINTING SECTOR,
PROMASIAD CELEBRATED ITS FIRST ANNIVERSARY ON MAY 9, 2020

P

romotion and Printing Industry Businesspeople Association (PROMASIAD) started
its activities on May 9, 2019 to increase
the share of the Turkish promotion and
printing sector in trade. The association adopted
as a principle to become prominent not only for
the member companies and relative organizations
but also with its works aimed to contribute to the
development of the community.
A great number of sector members attended the
launch meeting of PROMASIAD, which is filling a
significant gap in the sector and continuing its
activities in this manner. PROMASIAD’s Chairman
Ömer Karatemiz emphasized the lack of lobby
in the sector in his speech in the meeting and
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dukları yüksek istihdam imkânlarına rağmen kamuoyunda hak ettikleri saygınlığı kazanamamış olan iki sektör.
Özel sektörde ve kamu alımlarında faaliyet alanlarımız
âdeta küçümsenmekte, matbaacı ve promosyoncu kelimeleri olumsuz bir algı olarak kullanılmakta. Sektör
temsilcisi olarak bizler, kendimizi hakkıyla ifade edecek
bir platformun ve hem özel sektörle ve hem kamu karar
alıcıları ile ilişkilerimizde güçlü bir lobinin eksikliğini
hissediyoruz. Tam da bu noktadan hareketle PROMASİAD, Türkiye’de sektörel anlamda etkili bir lobi gücü oluşturmayı, yurt dışında ise Türk tanıtım ürünleri ve basım
sanayi sektörlerinin algısını daha da yukarılara çıkarmayı
hedefliyor.” açıklamalarında bulunmuştu.

PROMASIAD aims to create an effective lobby power in the sector

Uluslararası Alanda İstişareler Yapıldı
PROMASİAD, kurulmasına müteakip hızlı bir şekilde
faaliyetlerine başladı. Dernek, ilk etapta iş birliği yapabileceği diğer sivil toplum kuruluşlarına ziyaretler
gerçekleştirdi. Bu kapsamda MOBASDER (Mobil İletişim
Aksesuarları İşadamları Derneği), TÜKİD (Tüm Kırtasiyeciler Derneği) ve ASKON (Anadolu Aslanları İş Adamları
Derneği) gibi kurumlar ziyaret edilerek görüş alışverişinde bulunuldu. Promosyon Show İstanbul ve PSI 2020
gibi önemli fuarlara da katılım sağlayan PROMASİAD, söz
konusu organizasyonlarda uluslararası sektör temsilcileriyle iş birliği fırsatları üzerinde istişareler yaptı.
İlk Olağan Genel Kurul Gerçekleştirildi
PROMASİAD’ın 1. Olağan Genel Kurulu ise 2 Kasım
2019’da düzenlendi. Kurulda iki yıl görev alacak yeni
yönetim seçimi yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer
Karatemiz’in dernek için önem arz eden bu toplantıdaki
görüşleri de şöyle özetlenebilir: “Sektörümüz için örgütlü
ve sistemli bir çalışma imkânının yakalanamadığı, firmalarımızı temsil kabiliyeti taşıyabilecek bir üst yapının
uzun yıllar boyunca oluşamadığı karamsar dönemin
sonunda, bugün ciddi bir inanç taşıyoruz. PROMASİAD;
çalışmalarını, aynı meslek dallarında faaliyet gösteren
işletmelerimiz için her şeyden önce birlik ve beraberliğin
mümkün olabilmesi amacıyla sürdürüyor. Dört temel
yönetim ilkemiz bulunuyor. Birincisi adillik ilkesi; her
üyemizin adil ve eşit şartlara sahip olmasını ifade eder.
İkincisi şeffaflık ilkesi; dernek faaliyetleriyle ilgili her
üyemizi ve kamuoyunu ilgilendiren tüm bilgileri açık bir
şekilde paylaşılmasını kapsar. Üçüncüsü hesap verebilirlik ilkesi; dernek faaliyetleri ve uygulamalarının sonuçlarıyla birlikte açıklanmasıdır. Dördüncüsü ise sorumluluk
ilkesi; derneğimizin kendi üyelerine ve dışarıya karşı olan
tüm sorumluluklarının belirlenmesidir.”

PROMASİAD, Türkiye’de
sektörel anlamda etkili
bir lobi gücü oluşturmayı
hedefliyor
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explained, “Promotion and printing sectors are
the two sectors that could not gain due prestige
in public opinion in spite of their big investment
figures and high employment opportunities. Our
activity areas in the private sector and public
procurement are almost despised, and the words
“printer” and “promoter” are used in a negative
sense. As sector members, we feel the lack of
a platform to express ourselves properly and a
powerful lobby for our relationships with both the
private sector and public decision-makers. From
this point of view, PROMASIAD aims to create an
effective lobby power in the sector in Turkey and
pull the perception of Turkish promotion products
and the printing industry up abroad.”

Consultations Were Held in the International
Area
Following its establishment, PROMASIAD started
its activities quickly. The association visited other non-governmental organizations to cooperate
in the first stage. We visited MOBASDER (Mobile
Communication Accessories Businesspeople Association), TÜKİD (The All Stationery Association), and ASKON (Anatolian Lions Businessmen
Association) for opinion exchange. PROMASIAD
attended important fairs such as Promotion Show

Istanbul and PSI 2020 and held talks with international sector representatives for cooperation.

The First Ordinary General Assembly Was Held
PROMASIAD’s First Ordinary General Assembly was
held on November 2, 2019. The new 2-year management was elected in the assembly. In this significant meeting for the association, PROMASIAD
Chairman Ömer Karatemiz said, “At the end of a
dark period where we could not achieve organized
and systematic working opportunity for our industry and didn’t have a superstructure to represent
our companies for many years, our faith is strong
now. PROMASIAD continues its activities in order
to enable unity and solidarity above all for our
businesses operating in the same professions. We
have four fundamental management principles.
The first one is fairness; it means that each member has fair and equal conditions. The second one
is transparency; it means that information on the
association’s activities concerning our members
and the public are openly shared. The third one is
accountability; it is the disclosure of the activities
and practices of the association together with its
results. And the fourth one is responsibility; it is
the determination of all responsibilities of our association for its members and the public.”

