
Pazar
Son 20 yılda büyük bir performans gösteren Türkhazır giyim sektörü, iç pazardan çok ihracattamüthiş bir büyüme yakaladı. 1990 yılında 2.9milyar US$ olan hazır giyim ihracatı, 2004sonunda 14.5 milyar US$'a ulaştı.Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği'nin (TGSD)verilerine göre, sektör, bu performansıyla,ekonomi için çok önemli güç haline geldi.Gömlek üretimi, hazır giyim sektörünün altkategorileri arasında yer alıyor. 1980'lerinortalarına kadar küçük çaplı ve iç pazara yönelikgerçekleştirilen üretim, sonraki yıllarda ihracatın dakatkısıyla hızla büyüdü.TGSD'nin rakamlarına göre,Türkiye'de gömlekişiyle uğraşan 1.000'in üzerinde şirket var vebunların ancak altısı büyük üretici konumunda.Faaliyet alanlarının çok önemli bölümünüihracata, özellikle de uluslararası şirketlerdengelen taleplere ayıran bu gömlek üreticileriarasında “Bil's Beyaz Gömlek Projesi” ile detanınan Bilsar ayrı bir yere sahip. Şirket globalmarkalarla çalışıyor ve ihracatta büyük başarılaraulaşıyor.
Baflar›lar
Danışman Bülent Erkmen ve Bil's proje grubutarafından “Beyaz Gömlek Kültürü” konseptiçerçevesinde yaratılan Bil's markası 2000 yılınınOcak ayında tüketici ile buluştu.Bil's, “tek renk”üzerine koleksiyonhazırlamak gibidünyanın tümmodacılarının çok zorolarak nitelendirdikleri bir alanda büyük başarıelde etti ve dünyanın ilk ve tek “Beyaz Gömlek”markası oldu.

Beyaz, unisex ve tasarım gömleklerden oluşanBil's koleksiyonu, gömlek üretiminde uzmanlaşmıştek marka olmanın getirdiği farklılığıyla katıldığıuluslararası fuarlarda büyük ilgi topluyor.Bil's markası, yalnızca koleksiyon konsepti vemağaza düzenlemesiyle değil, tanıtım vepazarlama anlayışıyla da dünyadaki “yeni akımın”temsilcileri arasında yer alıyor.Bil's, markanın dünyasını müzikleriyle, filmgösterimleriylemağazasında yaşatıyorve bu sayedemüşterisiyle aracısızbuluşmayı tercih ediyor.
Tarihçe
Yıllık gömlek üretimi2 milyon adete ulaşanve bunların %90'ınıAvrupa ve ABD'dekiprestijli markalariçin butik ve serigömlek üretimineayıran Bilsar'ıngeçmişi 1947 yılınakadar gidiyor.Manifaturaticaretiyle başlayanBilsar, 1992 yılındaÇorum'daki fabrikanındevreye girmesiylesanayiciliğe geçiş yaptı. Kısasürede gömlek sektörününöncüleri arasındaki yerinialan Bilsar, 1990'ların sonundabüyüme stratejisini üretimin yanısıra marka yönetimi alanınakaydırdı.

2000'lere girerken, danışman/tasarımcı BülentErkmen'in işbirliğiyle Bilsar'a ait ilk marka olanBil's yaratıldı. Dünya pazarları hedef alınarak,“Beyaz Gömlek Kültürü” konsepti çerçevesindeoluşturulan Bil's farklılığıyla kısa sürede Türkiye'deve dünyada ses getirmeye başladı.Marka yönetimi çerçevesinde AmerikanArrow, İtalyan Brooksfield ve Fransız Rodier gibiuluslararası markaların yanında Bil's ve BeymenBusiness gibi prestijli yerli markalarıbünyesinde barındıran Bilsar, 2004 yılındaperakende alanında yatırımlar başlattı.Yepyeni bir alışveriş konseptiyle hayatageçirilen Bilstore mağazaları,perakendecilik alanında önemlioyunculardan biri olmaya aday.
Ürün
Ürünlerde açık, net, kesin bir tasarımkimliği olmasına özen gösteriliyor.Parçalarının değil, bütünün farkedileceği bir tasarım anlayışı ortayakonuluyor. Sadece yakasının değil,gömleğinin, hatta giyenin fark edileceğibir yaklaşımla hazırlanıyor. Gömlekler,yeni ve diri konseptine uygun birkimlikle tasarlanıyor.Tasarımanlayışında, süs ve oyununsurları azaltılıyor,onun yerinekullanılanmalzeme vedikiştekaliteye önemveriliyor.Satış ortamı veyaratılan bütünsel etkiyle,kullanıcıda bir “stil” duygusu
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uyandırılması hedefleniyor. Bil's Proje Ekibi,gömleği “Bir gömlek” olmaktan çıkarıp, “the”gömlek yapmak için tasarımlarına devam ediyor.Tasarımdaki gelişmelerini aralıksız veyeniliklerle devam ettiren Bil's, daha önce EceEge, Ümit Ünal,Yeşim Chambrey, Ufuk Arkun,Hakan Yıldırım gibi ünlü Türk modacılarınıntasarımlarına koleksiyonlarında yer verdi. Bil's'in2005 Yaz Koleksiyonu'nu Italyan Davide Terranove İsviçre'de yaşayan Ekin Senan tasarladı.
En Son Geliflmeler
Bil's'in, Bilgi ÜniversitesiÖğretim Görevlisi vesinema eleştirmeni Fatih Özgüven'indanışmanlığındadüzenlediği kısa filmyarışmasının sonuçları,18 Ekim 2005 tarihindeBabylon'da yapılan ödültöreninde açıklandı.Bu yıl beşincisigerçekleştirilenyarışmanın bu yılki jürisiFatih Özgüven, KayaÖzkaracalar, EsinKüçüktepepınar veFikret Kuşkan'danoluşuyordu.
Promosyon
Bil's projesinin yaratımçalışmalarında projeekibi standart birreklam ve promosyon

çalışması yapmama kararı aldı.Bil's müşterilerine ilk gündenitibaren bilgi ve sanatüzerinden ulaştı ve markakültürüne uygun projelergerçekleştirdi.Projeler : “Kültürel bir ortam yaratma amacınıöne çıkardığımızda,kültür ürünlerinin sadeceizlenmesi ve tüketilmesiylesınırlı kalamayız” yaklaşımınıortaya atan Bil's, tasarımın her alanda yaşatılması vedesteklenmesi amacıyla 2001yılından beri “Bil's Kısa FilmYarışması”nı düzenliyor.2003 yılından berimoda tasarımcıları dışında konuk tasarımcılara daimzalı gömlek tasarlatıyor. Bugüne kadar, mimarMahmut Anlar, tasarımcı Bülent Erkmen, ressamLeyla Gediz ve aksesuvar tasarımcısı AyçaSytmen, Bil's için hayallerindeki beyaz gömleğitasarladı.Tüm gömlekler Nişantaşı'ndaki Bil'smağazada sergileniyor.Bil's gömlekleri, farklı tasarımları ve esinkaynaklarıyla da dikkat çekiyor. Önceki yıllarda“Kar”ın Eskimo dilindeki 49 ayrı ismiyle birkoleksiyon hazırlayan Bil's, bir başkakoleksiyonunda ise“bütün renklerbeyazdan güç alır”temasıyla beyazgömleklere diğerrenklerin adını verdi.2002 yılınınmodellerinde rüyatabirlerini kullanan Bil's,2003 yılından berigömleklerini şifalı bitkiisimleriyle adlandırıyor.
Marka De¤erleri
Bil's, yeniliklere, sanata,kültüre ve tasarıma özelönem veriyor. “Bil'sProjesi” ile yeni birçalışma başlatan Bil's,mağazalarında birkültürün tüm parçalarınıbirlikte müşterilerinesunmayı hedefliyor.Yalnızca gömlek satanbir mağaza olmanın

ötesinde, tasarlanmış bir mimari anlayışa veiçeriğe sahip olan konsept mağazasında,projenin ilk gününden itibaren Fatih Özgüven'inseçtiği ve yazdığı filmler gösteriliyor, bunlarlaeşleştirilmiş müziklere gün boyu yer veriliyor.Alışveriş yapanlara keyifli ve farklı ortamlarsunmak için, Avrupa ve ABD'de trend olmuş aylıkdergilerin yanı sıra geniş bir tekstil kitapkoleksiyonu müşterilere sunuluyor.Bil's, mağazasında gömlek dışında, kahvefincanından çantaya, kol düğmesinden cüzdanakadar çok sayıda özel tasarım ürününü debulmak mümkün.
www.bils.com

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Bil's, dünyada sadece “beyaz gömlek” işineodaklanarak, yeni bir kategorinin doğmasınaöncülük etti.
“Beyaz gömlek” işinin yaratıcısı Bil's, son yıllardaçok sayıda tanınmış kişilerle projelergerçekleştirdi. Oluşturduğu “Proje grupları”ndasinemacı Fatih Özgüven, mimar Han Tümertekin,fotoğraf sanatçısı Banu Cennetoğlu, metin yazarıBülent Somay, metin yazarı Ümit Kıvanç, tasarımcıDavide Terraneo gibi ünlüleri buluşturdu.
Mahmut Anlar,Yeşim Chambrey, Ece Ege, BülentErkmen, Leyla Gediz, Ümit Ünal, Ayça Sytmen,Bil's için gömlekler tasarladı.
Bil's'in müşteri kitlesi ağırlıklı olarak mimar,tasarımcı ve sanatçılardan oluşuyor.

Bil’s
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