
Pazar
ACNielsen Araştırma Şirketi'nin verilerine göreperakende pazarının, büyüklüğü 1990'larda10 milyar US$ düzeyindeyken 2004 sonunda50 milyar US$'a ulaştı. Bu pazar ; gıdadan yapımalzemelerine, giyimden teknolojiye kadar çoksayıda ürün kategorilerini kapsıyor ve hızlabüyüyor.1995 yılından itibaren bu pazarın içindegelişmeye başlayan bir alt kategori ise“baklavacılık” temeline dayalı “tatlı” sektörü.Başını, geleneksel Türk tatlılarını tüketiciylebuluşturan yüzyıllık şirketlerin çektiği bu sektör,modern perakendecilik anlayışı ile birlikte hızlı birdeğişim ve büyüme içine girmiş bulunuyor.Tüketiciye sadece lezzetli ürün sunmanınyeterli olmadığının farkına varan üreticiler hijyen,ambalaj ve mağaza koşullarını da iyileştirmeyedevam ediyor.Baklava ve tatlı sektörü Türkiye'de ağırlıklıolarak küçük işletmelerin elinde bulunuyor.ACNielsen'in araştırmalarında “küçük işletme”kapsamında değerlendirilen bu dükkânlarıntam sayısı bilinmiyor. Ancak,Türkiye çapında     5bin civarında tatlıcı ve baklavacı olarak faaliyetgösteren işletme olduğu tahmin ediliyor.1990'larda Türkiye çapında tatlı ve baklavaişini, modern anlamda perakendecilik anlayışı vefranchising'e dayalı düzeyde yapan şirketlerinsayısı 2005 yılı itibarıyla Türkiye çapında onbüyük şirkete ulaştı.
Baflar›lar
Baklavacı Güllüoğlu Faruk Güllü gelenekseldeğerleri ve tadları değişen perakendecilikanlayışıyla birleştiren şirketlerden biri olarak öneçıktı. Şirket bu değişim ve büyüme aşamasında,yeni stratejiler geliştirdi.Yurtiçi ve yurtdışındaürün kalitesinin daha da yükseltilmesine yönelikyapılan araştırmalar sonucunda müşteribeklentileri gerçekçi bir şekilde belirlendi.Baklavacı Güllüoğlu Faruk Güllü'nün bu hedefidoğrultusunda personel eğitimine de büyükönem verildi. Aynı zamanda tasarımda değişimegidilerek mağazaların mimarisi ve dekorasyonuyenilendi.Baklavacı Güllüoğlu Faruk Güllü,Türk mutfağınıneşsiz lezzetlerini Avrupa standartlarında üretip,sunmayı hedefleyen programını başarıylauygulamaya koyduğunda Türkiye'de perakendetatlıcılık sektörüne de farklı bir bilinç kazandırmışoldu.Bu değişimden sonra baklavacılık sektöründeyerini sağlamlaştıran Baklavacı Güllüoğlu FarukGüllü, perakende satış noktalarının yanı sıra,ihracatıyla da yurtdışındaki tatlıseverlere hizmetvermeye başladı.Baklavacı Güllüoğlu Faruk Güllü’nün sektöregetirdiği bir başka yenilik ise teknoloji alanındaoldu. Çağın bilgi ve teknolojisine yatırım yaptı,aynı zamanda geleneksel “Türk tatlısı”kriterlerinin korunmasına titizlik gösterdi.Teknoloji sadece işi kolaylaştırmak ve müşterimemnuniyetini sağlamak için değil, aynı zamandaürün kalite ve lezzetini artırmak amacıyla dakullanılıyor.İnternet üzerinden tüm ürünlerinin siparişininveriliyor olabilmesi Baklavacı Güllüoğlu FarukGüllü’nün ayrıcalıklı hizmetlerinden bir diğeri.

Antalya'daki üretim tesisi ve satış mağazasınınyanı sıra İstanbul'da on altı satış mağazasıbulunan, hizmet alanı yurtdışına da uzananBaklavacı Güllüoğlu Faruk Güllü’nün, Bakü,Moskova, Brüksel'de temsilcilikleri bulunuyor.Ayrıca Bağımsız Devletler Topluluğu, Birleşik ArapEmirlikleri, ABD, İspanya, Almanya, Japonya veAvusturya'ya da Türk lezzetlerini ulaştırıyor.
Tarihçe
Türkiye'de “baklava” adıyla özdeşleşen Gaziantep'inköklü ailelerinden olan Güllüoğlular, baklavacılıkmesleğini beş kuşaktır babadan oğula aktararaksürdürüyor.Bugün sektöründe marka olan şirketin temelleri1871 yılında atıldı. Güllü Çelebi tarafından başlatılanbaklava üretimi, uzun süre Gaziantep'te devam etti.Güllü Ailesi'ni bugünkü başarıya taşıyan ilk adım ise 1949 yılında, Mustafa Güllü'nüngirişimiyle İstanbul'da ilk üretim ve satışmağazasının açılması oldu. Daha sonraki yıllardayoğun talep karşısında tek bir üretim merkeziyetersiz kalınca yeni arayışlara girildi. Bu nedenle,Mustafa Güllü'nün oğullarından Faruk Güllü, 1993yılında şirketten ayrılarak Azerbaycan'ın başkentiBakü'deki ilk imalat ve satış tesisini kurdu. Bir yılsonra da İstanbul Bakırköy'de üretime başlayarakaynı yerde bir de satış mağazası açtı.Pazarlama ve satış ağını büyüterek gelişenşirket, kapasite artırımı için yeni yatırıma yöneldi.Bu hedefle, 2001 yılının ilk aylarında Merter'dekidev tesis faaliyete geçirildi.Yaklaşık 5 bin m2
kapalı alana kurulu olan bu tesis, modern vehijyenik koşullarda üretime geçerek, BaklavacıGüllüoğlu Faruk Güllü'nün tarihinde farklı birdönemi de başlattı.1994 yılında on kişiyle yola çıkan Baklavacı
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Güllüoğlu Faruk Güllü, 2005 itibarıyla üretim vesatış mağazalarında 600'ü aşkın personeliylehizmet veriyor.“Kaliteli hizmet-memnun müşteri” mantığıylaçalışmalarına yön veren Baklavacı Güllüoğlu FarukGüllü; şirketin her kademesinde görev yapacakolan çalışanlarına, şirketi tanıtıcı ve standartlarıbelirleyici eğitim seminerleri veriyor.Güllüoğlu'nun tatlılarında Harran Ovası'nınbuğdayı, Gaziantep'in fıstığı ve Urfa'nın lezzetlitereyağı kullanılıyor. Baklavanın vazgeçilmez üçunsuru olarak kabul edilen bu ürünler, tatlıustalarının becerileriyle birleşince, Güllüoğlu'nunürünlerine geleneksel tadını veriyor.
Ürün
Baklavacı Güllüoğlu Faruk Güllü'nün sunduğutüm ürünler, kaliteli ve taze hammaddelerdenhazırlanıyor. Ürünlerin müşteriye sürekli aynıkalitede ulaşması için dört gıda mühendisi görevyapıyor.Şirketin ürün yelpazesi, geleneksel Türk lezzetçizgisini bozmadan çağın yeme alışkanlıklarınacevap verecek şekilde sürekli yenileniyor.Ürünlerde, insan sağlığını olumsuz yöndeetkileyecek hiçbir katkı maddesi kullanılmıyor.Tüketici, aynı zamanda ihtiyacı olan vitamin veproteinleri de alıyor. Ürünler hijyenik ortamlardaen ileri teknolojiyle hazırlanıyor, test ediliyor.Yalnızca lezzet ve kalitesinde Güllüoğlu FarukGüllü standartlarına ulaştığı belirlenen ürünlertüketiciye sunuluyor.Ayrıca Baklavacı Güllüoğlu Faruk Güllü,gelişimi içinde liderliğini kalite güvence sistemleriuygulamalarında da göstererek, 9001, 2000 veBRC HACCP (Hazard Analysis and CriticalControl Point) kalite belgelerini alan ilk gıdaşirketi unvanına da sahip.
En Son Geliflmeler
Baklavacı Güllüoğlu Faruk Güllü, çağı yakalamakve kaliteden taviz vermeden ürün geliştirmek içinçalışmalarını aralıksız sürdürürken, çeşitliyeniliklere de imza atıyor.Kalite Güvence Departmanı'nın çalışmalarıylaüretilen Diabetik Baklava’da bunlardan biri.Diyabetli hastalar için üretilen ve büyük ilgi görenbu ürünün kalori değeri, normal baklavaya göre%19.03 daha düşük.Baklavacı Güllüoğlu Faruk Güllü'nün ürünkonseptine eklediği bir diğer ürün ise El YapımıÖzel Pralin Çikolatalar.30 yıllık mesleki tecrübeye sahip Alman ustanınçalışmaları ve profesyonel ekibin katkısıyla üretilençikolatalar, dünyaca ünlü Belçika çikolatalarıstandartlarında ve lezzetinde hazırlanıyor. Bulezzetli çikolataların sunumu ve satışı için özel birbina da tasarlandı.Türkiye'deki ilk çikolata butiğiözelliğini taşıyan Florya'daki Güllüoğlu FarukGüllü binası, müşterilerine farklı bir konsepttehizmet veriyor.Tüketiciler, özel günlerde hediyeedilebilecek lezzetli çikolatalara, el yapımı özeltasarım kutuları ve aksesuar niteliğindeki

ambalajları içinde ulaşıyor.Baklavacı Güllüoğlu Faruk Güllü’nünbünyesinde bulunan DavetOrganizasyon Bölümü ise, her türlükokteyl, tören, davet ve düğünlerişölene dönüştürmeyi hedefliyor.Ayrıca, Baklavacı Güllüoğlu FarukGüllü'nün mağazalarında “ev konfor vesıcaklığında zahmetsizce misafirağırlamak” isteyen tüketiciler için “açıkbüfe”, “brunch” ve benzeri etkinlikler dedüzenleniyor.Tüm detaylar düşünülerektasarlanmış ve her türlü teknikdonanıma sahip bu salonlarda,isteyenlere iş toplantısı, özel yemek vedavetler için de olanaklar sunuluyor.Baklavacı Güllüoğlu Faruk Güllü,müşteri ve iş ortaklarını bilgilendirmekamacıyla hazırlanan internet sitesindebaşta baklava olmak üzere, pastadandondurmaya, antepfıstığından çikolataya,pizzadan böreğe kadar yüzlerce ürünhakkında ayrıntılı bilgi veriliyor.Üyelerine özel indirimler de sunanweb sitesi, ayrıca Türkiye'nin hernoktasına on line satış olanağı dasağlıyor.Adını baklava ile özdeşleştirenBaklavacı Güllüoğlu Faruk Güllü,tüketiciye farklı tatlar da sunuyor. İtalyandondurmasıyla, Maraş dondurmasının kıvam velezzetinin birleştirilmesiyle formüle edilmiş özeldondurması, bu ürünlerden biri.Taze meyve veçerezlerle zenginleştirilerek hazırlanandondurmalar, her mevsim hem göze hem dedamak tadına hitap ediyor.Baklavacı Güllüoğlu Faruk Güllü’nün Türkiye’deimza attığı ilklerden biri de, Çikolata KaplıBaklava. Lokum, Saray Helvası ve DolguluÇikolata Kaplı Ezme de üreten şirket, özel olaraktasarlanmış bu ürünleri, tüketicilere karton, metalve ahşap kutularda sunuyor.Ürünlerini müşterilerden gelen taleplerdoğrultusunda hazırlayan Faruk Güllü, bukapsamda satış mağazalarında çağın gerekleri vetüketim alışkanlıklarını karşılamak amacıyla,kahvaltı tabağı, soğuk-sıcak sandviçler ve pizzaçeşitlerinden oluşturulan özel mönüler dehazırlayıp sunuyor.Baklavacı Güllüoğlu Faruk Güllü'nün satışmağazaları klasik çayın yanı sıra, yeşil çaylar,meyve çayları ve bitki çaylarından oluşan zenginbir çay mönüsüne de sahip. İki ve dört kişi içinhazırlanan “kişiye özel çay servisleri” ileçayseverlerin damak zevkine olduğu kadar gözzevkine de sesleniyor.
Promosyon
Baklavacı Güllüoğlu Faruk Güllü, tanıtım vepromosyonda özgün yaklaşımlar uygulamayıtercih ediyor. Bu kapsamda; yurtiçinde veyurtdışındaki önemli toplantılara odaklanıyor.Yurtdışındaki ataşeliklerimizde gerçekleşenuluslararası toplantılarda yer alan konuklara,Baklavacı Güllüoğlu Faruk Güllü aracılığıyla Türklezzeti ulaştırılıyor. Özel olarak hazırlanmış tek

dilimlik kutularda sunulan baklavalar, çok sayıdauluslararası ve özel toplantıda büyük beğeni iletüketiliyor.
Marka De¤erleri
“Kaliteli ve lezzetli” baklavalarıyla özdeşleşen birmarka olarak öne çıkan Baklavacı GüllüoğluFaruk Güllü “hijyen, tazelik, yüksek kalite, hizmet”ile “gelenekselliği yitirmeden, yenilikçi çalışmasistemi, müşteri odaklı hizmet ve güvenilirlik” ileanılıyor. Bu noktada şirketin sloganı ise “FarukGüllü, sadece tatlı üretmez, her tatlı paylaşıma davesile olur” olarak ortaya çıkıyor.
www.gulluoglubaklava.com.tr

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Türkiye'de tatlı sektöründe çok katlı mağazacılıksistemine Baklavacı Güllüoğlu Faruk Güllü ilegeçildi.
Şirketin mağazalarını bir günde yaklaşık 17 binkişi ziyaret ediyor.
Baklavacı Güllüoğlu Faruk Güllü, üretimdemakineleşmeye gitmedi.Tatlılar hâlâ ustaların   elişçiliğiyle üretiliyor.
24 saat açık ilk tatlı mağazası Baklavacı GüllüoğluFaruk Güllü'ye ait.
Tatlı satışı yapan ilk sanal mağaza özelliğini detaşıyan on line servis hizmetinde alt ürünlerlebirlikte 529 ürün yer alıyor.
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