
Pazar
Dünyada yaklaşık 60 milyon ton piliç üretiliyor.Bunun 1 milyon 50 tonu ise Türkiye’de üretiliptüketiliyor. Sektördeki sanayi kuruluşlarınınüretim şartları gelişmiş ülkelerle aynı standartlardaolmasına rağmen,Türkiye'de kişi başına yıllık15 kg. kanatlı et tüketiliyor. 2005 yılında, toplam112 bin tonluk piliç ve hindi eti üretimiyle%10.5 pazar payına sahip Banvit, tonaj açısındanpazarda ikinci sırada yer alıyor. Banvit'in satışlarıağırlıklı olarak katma değerli ürünler içerdiğiiçin ciroda lider konumunusürdürüyor.Sektörde faaliyet gösterenşirketler uzun yıllar, “merdivenaltı” tabir edilen kaçakkesimcilerin yarattığı haksızrekabet ile baş etmek zorundakaldı. Artan kontroller sayesindebu durum son yıllarda düzelmeyebaşladı. 2004 yılında sektördekiilk beş şirket toplam kanatlı etüretiminin %52'sini gerçekleştiriyor.Aynı zamanda bu şirketler AvrupaBirliği'ne (AB) ihracat yapmak için önonay aldı. Piliç ve hindi kesim tesisleriyleAB ön sertifikasına sahip Banvit, üretimininAvrupa standartlarında olduğunu belgelemişbulunuyor.
Baflar›lar
Banvit, 1985 yılından bu yana üretim teknolojisi,ürün çeşitliliği ve ambalaj kalitesiyle her zamansektöre öncülük ederek pazar liderliğini başarıylasürdürdü. Sektörde birçok ilki gerçekleştirenBanvit'in en önemli başarısı, 1985 yılında, tazepiliç ve piliç yan ürünlerini temizlendikten sonrapoşetleyerek satmaya başlamasıoldu. Üretim süreci “izlenebilir”olan Banvit’in, bu özelliğidamızlık üretiminden marketekadar uzanan tüm süreçler içingeçerli. Banvit, piliç, hindi ve hazırürünler üretiminde tüm süreçlerikapsayan kalite güvence çalışmalarısonucunda, Hazard Analysis andCritical Control Point (HACCP), ISO9001 ve ISO 14001 sertifikalarını aldı.Sektöründe tanıtım alanında da liderliğinisürdüren Banvit'in, 2005 yılı içinde yenilenen banvit.com sitesi, interaktif yapısı ve zenginiçeriğiyle AltınÖrümcekWebödülleri

yarışmasında “Yiyecek-İçecek” kategorisinde ikinciseçildi.
Tarihçe
1968 yılında 400 bin lira sermaye, el yapımı birkırma makinesi ve bir karıştırıcı ile faaliyetebaşlayan yem fabrikası bugünkü Banvit'in temelinioluşturuyor. 1983 yılında Banvit yem üretimindeen fazla kanatlı yemi üreten şirket olaraksektördeki yerini aldı. Önce yumurta paketlemeve tasnif tesisini kuran Banvit, ardından biryumurta yemi müşterisinin borcu karşılığındakümesinin on beş yıllığına kiralanmasıylapiliç yetiştirme işine girdi. Önce damızlıkpiliç, ardından etlik piliç yetiştiren Banvit,1985 yılında saatte 750 adet piliçkesebilen ilk otomatik kesimli tesisikurdu. Bu kapasitenin Bandırma içindetüketilmesi mümkün olmadığından iyibir pazarlama ağının kurulmasınakarar verilerek, aynı yıl ilk satışşubesini Bursa'da açtı. ArdındanBalıkesir, İstanbul, Edirne veyurdun çeşitli bölgelerine günlükdağıtım yapabilenyaygın bir satışteşkilatı kurdu.Banvit 1986 yılında damızlıkyumurta üretimine başladı,1989 yılında ise kuluçkahanesinidevreye sokarak dikeyentegrasyonun tüm halkalarınıtamamladı.1992 yılında 6 bin adet/saatkapasiteli modern kesimhanesinetaşınan Banvit, aynı yıl hisselerinin%15'ini halka açtı. Ayrıca teknolojisini geliştirip,üretim çeşitliliğini artırarak kendini sürekliyeniledi.Banvit'in bugün Bandırma'da saatte16 bin adet kapasiteli bir piliç kesimtesisi ve haftada 600 ton üretimkapasiteli bir ileri işlem tesisinin yanısıra, İzmir'de de 750 adet/saatkapasiteli bir hindi kesim tesisibulunuyor. Aynı tesiste çeşitlikanatlıların kesimine uygun olan6 bin adet/saat kapasiteli ikinci birhat daha yer alıyor.Entegrasyon içindeki kanatlılarınbeslenmesinde Banvit'in fabrikalarında üretilenyemler kullanıldığından üretimin her aşamasıkontrol altında tutuluyor. Banvit'in 2005 yılı içindedevreye aldığı saatte 100 tonkapasiteli yeni yem fabrikası, üretim kapasitesi vekullanılan teknoloji ileTürkiye'nin olduğukadar Avrupa'nın dasayılı tesisleri arasındabulunuyor.Banvit ürünlerini,Türkiye'nin dört biryanına dağılmış, 61değişik noktadaki satışteşkilatı günlük olarakmüşterilerine ulaştırıyor.
Ürün
Banvit'in hedef kitlesini,kuruluşundan itibaren

yenilikçi, değişik lezzetleri denemekten hoşlanan,sofralarına sağlıklı olduğu kadar aynı zamandapratik ve lezzetli ürünleri taşımak isteyentüketiciler oluşturuyor.Banvit'in ürünleri, Piliç, Hindi, Şarküteri veHazır Ürün olarak dört ana kategoridetoplanıyor ve tüketicilere taze veya donmuşolarak ulaştırılıyor. 1985 yılında altı çeşitlebaşlayan parça piliç üretimi bugün 40 çeşideulaşan Banvit'in 23 farklı hindi ürünü bulunuyor.İleri işlem tesislerinde, Şarküteri Grubu’nda sosis,salam ve sucuk, Hazır Ürünler Grubu’nda daköfte, kebap, kaplamalı ürünler, burger ve hamurişi gibi kategorilerde 45 çeşit ürün hazırlanıyor.Sektöründe ürün yelpazesi en geniş üreticiolan Banvit'in yeni ürünler için belirlediği genelpolitika, çeşitliliği tüketicilerle pazarınistek ve ihtiyaçlarına cevap verebilecekbiçimde düzenlemek, artırmak olarakbelirleniyor. Pazardaki gelişmeleriyakından izleyen Banvit, yurtiçi veyurtdışındaki ilgili kurum ve kişilerlebağlantılarını kesintisiz sürdürüyor.Banvit, nihai tüketiciler için yapılanüretimin yanı sıra değişik şirketlerede destek verdiğinden, Ar-Geçalışmalarında iş ortaklığına girilenkuruluşların istek ve önerilerini dikkatealıyor.
En Son Geliflmeler
Ürün yelpazesini sürekli genişleten Banvit'inen son yenilikleri diyetine dikkat edenlerintercihi %99 oranında yağsız Light Jambon veLight Salam; acil ama şık bir yemek hazırlamakisteyenler için Cordon Bleu; başlangıç menülerineeşlik etmek için Peynir Kroket; çocukların bayıldığıİnegöl Köfte ve yoğun talep üzerine hazırlananDana Döner ile Dana Hamburger ürünlerindenoluşuyor. Bunun yanı sıra otel ve restoranmüşterilerine satışı yapılan taze ambalajlanmışparça dana ürünlerinin market raflarında da satışasunulması için çalışmalar sürdürülüyor.Ayrıca Banvit, yurtiçinde yapılan  tüm buçalışmalara paralel olarak, Romanya'da benzer birentegrasyon kurulması için yatırım girişimlerinede başladı.
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Promosyon
1996 yılında başlayanyeniden yapılanmaçalışmalarının ardındantanıtım faaliyetlerine deönem veren Banvit,pazarda rekabetingiderek artmasıylamarka iletişimineağırlık verdi.Gerçekleştirilen ilkreklam kampanyasıBanvit'in kurucusu veYönetim KuruluBaşkanı VuralGörener'in yer aldığı,ürünleri ve markayılanse ederken aynızamanda piliç etiningünün her saatindeyenebileceğinivurgulayan bir çalışmaoldu.İkinci reklam kampanyası, “En güzel göğüslerve en güzel kalçalar” teaser'ı ile vizyona girdi.Bu çalışmayla merak uyandırmak ve tüketicilerindikkatlerinin çekilmesi hedeflenerek ardındangelen filmde en güzel göğüs ve kalçaların birpilice ait olduğu gösterildi. Kampanyanın sloganı“Banvit, pilicin adı” oldu.2001 yılına gelindiğinde Banvit'in 33 yıllıklogosu yenilenerek, kuş ve yonca yerini güneşebıraktı.Yeni logodaki güneş, tazeliği, sürekliyenilenmeyi; yeşil, doğallık ve canlılığı; turuncu,Banvit'in dünden bugüne taşıdığı mirası ve güvenisimgeliyor. Logonun yenilenmesiyle birlikte Banvitürün çeşitliliğini ve kanatlı sektörü liderliğinden,lider bir gıda şirketi hedefine yönelişini “LezzetGüneşi” sloganı ve yeni bir kampanya ilegerçekleştirdi.2004 yılında başlatılan son reklam kampanyasınıntemelini Banvit yiyenlerin kendini iyi hissedeceğioluşturuyor.Yani sadece beden değil, ruhsağlığının da önemli olduğu, Banvit ürünlerinin detüketicisine böyle bir keyfi sağlayabildiğivurgulanıyor. Banvit, bu vurguyu yakalamak içinde çok kullanılan iki sözcükten "İyi günler" ve"İyilik, sağlık"tan yararlandı.Sektöründe tüketicisinin marka bağlılığıen yüksek şirket olan, tüketicilerin değerleridoğrultusunda hareket ederek birçok toplumsalsorumluluk ve sponsorluk projeleriyle markadeğerini artıran Banvit, özellikle eğitim, spor vesanata katkı sağlayabilecek çeşitli projelerisponsorluk kanalıyla destekledi. Banvit, budoğrultuda bugüne kadar ;Türkiye EğitimGönüllüleri Vakfı (TEGV),Toplum GönüllüleriVakfı (TOGV) ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) gibikuruluşlarla birlikte birçok ortak projeyigerçekleştirdi.TEGV'na bağışlanan “Banvit Ateşböceği GeziciEğitim Birimi” İstanbul'dan sonra, Bandırma ve buöğretim yılında da Eskişehir'deki çocuklarlabuluşarak onların eğitim süreçlerine katkıdabulunuyor. Eğitim birimlerinin temel amacını,çocuklara özgüven, değerlilik, kendini ifadeedebilme, yaratıcılık gibi becerilerinigeliştirebilmeleri için uygun bir ortam sunarakbirey bilincini erken yaşta kazanmalarını sağlamakoluşturuyor.2004 Aralık ayında yeterli eğitim

olanaklarından yoksun çocuklar içinTEV'nın “Türkiye'ninGeleceği İçin 1 MilyonE-Kart” projesidestekçilerinden biriBanvit.Tüm ülke çapınayaydığı sosyalsorumluluğunu üretimbölgesi olan Bandırmaiçinde de ihmaletmeyen Banvit, son olarak 2004 sonbaharındaTOGV'nın Bandırma Kayacık Köyü ŞehitÖğretmen Mustafa Boz İlköğretim Okulu'nunyeniden modernizasyonunu içeren projedeokulun hem bilgisayar laboratuvarını kurdu veokula bir basketbol alanı yaptırdı.Banvit tarafından spor alanında gerçekleştirilenen önemli çalışma, basketbol ile ilgili oldu.Bandırma ve çevresinde gençleri spora teşviketmek amacıyla bölgeye basketbol sahaları ve birde kapalı spor salonu kazandıran BanvitBasketbol Kulübü, yaz okulu uygulamalarıyla dabasketbolu seven amatörlere kendilerinigeliştirmeleri için olanak sağlıyor.Banvit ayrıca, sadece Türkiye'nin tarihini değilaynı zamanda dünya tarihini de derindenetkilemiş bir olaya, Çanakkale savaşını anlatan“Gelibolu Belgeseli”ne de sponsor oldu.Ayrıca Banvit tüketicisiyle aylık olarakyayımladığı dergileri aracılığıyla buluşuyor. 1990yılından bu yana Birlikte Elele bülteni her aydüzenli olarak 12 binkişiye ulaşıyor. BusayedeBanvit'insektörel vekurumsalçalışmaları,yatırımları, yeniürünleri ve sosyalalandaki tümfaaliyetleriçalışanlardan tüketicilerekadar geniş bir okur kitlesineduyuruyor.2002 yılında yayınlanmaya başlayan yemekkültürü dergisi Lezzet Güneşi ve 2003 yılındayayınlanmaya başlayan çocuk sağlığı ve gelişimidergisi Çocuğum ve Ben ise her ay satış yoluylaokurlarıyla buluşuyor.
Marka De¤erleri
Müşterinin beklentilerini kalitesi, hizmetleri veyaratıcılığı ile gerçeğe dönüştürmek; onlaraen uygun değeri sunarken, sektöründeki en iyi çalışma ortamını geliştirmek ve çevreyekarşı her zaman duyarlı olmak misyonunubenimseyen Banvit, pazara hem yetişkinlerin

hem de çocukların rahatlıkla tüketebilecekleri,pratik, lezzetli, sağlıklı ve geniş bir ürün yelpazesisunuyor. Ürün çeşitleriyle hem gençlerin, hem degeniş ailelerin beklentilerini karşılayan Banvit'intüketicisine verdiği temel vaadi ise “Banvityerseniz kendinizi daha iyi hissedersiniz”.
www.banvit.com.tr

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Ambalajlı ve temizlenmiş ilk pilici 1985 yılındaTürk piyasasına Banvit sundu.
Banvit,Türkiye'de Kanatlı Et üretimi yapankuruluşlar arasında ISO 14001 Çevre YönetimSertifikası'nı alan ve aynı zamanda AB ülkeleri dedahil olmak üzere bölgesinde bu alana 11 milyonUS$'lık yatırım yapan ilk kuruluş.
Banvit, Canlı Üretim Teşhis Laboratuarı'nın“Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuarları”çalışma iznini almasıyla Türkiye'de ilk defa özel birkuruluşun laboratuvarında yapılan testlerinsonuçları resmi bir nitelik taşıyabilecek.
Banvit Basketbol Kulübü, Bandırma'yı ve Banvit'iTürkiye Basketbol Erkekler 1. Ligi'nde temsilediyor. Banvit Basketbol Takımı, bu başarıyıyakalayan ilk Anadolu takımı oldu.
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