
Pazar
Türkiye mobilya sektörü, son 20 yılda yaşamtarzında ve ihtiyaçlarda yaşanan değişimle birliktebugünkü düzeyine ulaştı. Modern ve çok amaçlımobilya ürünlerinin evlere girmeye başladığıgünümüzde, artan talebe paralel olarakfabrikasyon üretim de hız kazandı ve mobilyaüretimi atölyelerden çıkıp bir sanayi halinedönüşmeye başladı.Araştırmalara göre,Türkiye mobilyasektöründe 65 bin irili ufaklı şirket faaliyetgösteriyor. Son on yılda endüstriyel tarzda üretimyapmaya başlayan sınırlı sayıdaki şirket, artıktasarım ve marka konusuna yatırım yapıyor. Aynıaraştırmalar, mobilya pazarının büyüklüğünün 3-5milyar US$ civarında olduğunu ve iç talebinyaklaşık %20’sinin marka yaratmış mobilyacılartarafından karşılandığınıortaya koyuyor.Tüm bugelişmeler Türkiye mobilyasektörünün önümüzdekiyıllarda hızlı bir şekildebüyümeye devam edeceğininönemli bir göstergesi.Türk mobilya sektörü,tasarım ve kalite anlamındakigelişmelere paralel olarakihracatta da mesafe kat etti.Dünya mobilya sektörünün en önemli ülkeleri olanAlmanya ile İtalya, yavaşyavaş üretimden çekilmeyeve ihtiyaçlarını enyakınlarındaki ülkelerdenkarşılamaya başladı.Avrupa Birliği (AB)sürecindeki Türkiye, Avrupapazarına fiziksel yakınlık,uygun emek maliyeti, tasarımve kalite anlayışıyla mobilyaihracatı konusundauluslararası rekabette pekçok avantaja sahip.Türkmobilya sektörü yakın bir gelecekte dünyamobilya sektörünün önemli aktörlerinden biriolmaya aday.Türkiye’de son on yılda Çilek ile birlikte ayrıbir kavram olarak ele alınan “genç odası”, toplamev mobilya pazarının yaklaşık %5’ini oluşturuyor.Gelir artışı, eğitim seviyesindeki yükseliş, ailelerinçocuk ve gençlerin gelişimi konusundabilinçlenmeleri sonucu, onlar için özel ve özgürmekânlar oluşturmak istemeleri ile genç odasımobilya sektöründe  yeni bir açılım haline geldi.
Baflar›lar
Çilek Genç Odası kurulduğu andan itibaren Türkiye mobilya sektörünün önemli yapıtaşlarından biri oldu.Türkiye’ye “genç odası”kavramını ilk defa Çilek tanıştırdı; geneleseslenmek yerine farklı yaş, cinsiyet, beğeni veyaşam tarzlarına sahip çocuklara ve gençlereyönelik özel tasarımlı konsept ürünler sundu.Bugün Çilek markasıyla “genç odası” kavramıözdeşleşmiş durumda. Çilek Genç Odası,bu alanda Türkiye’nin ilk ve en önemli markası,aynı zamanda konsept lideri.Yurtdışında dayarattığı özgün tasarımlarla bir trend setterolarak görülüyor, uluslararası genç odası

pazarının fikir lideri olması da bunu doğruluyor.Çilek Genç Odası, genç odası mağazakonseptini dünyada ilk kez uygulayan marka oldu.Türkiye’de 75 konsept mağazası bulunan Çilek’inyurtdışında on iki ülkede 21 konsept mağazasıvar. 2005’in altıncı ayı sonu itibarıyla Hollanda,Macaristan, Almanya, Dubai, Azerbaycan, Malta,Iran, Güney Kore, Avustralya,Tunus, Fas, Cezayirve Mısır’da Çilek mağazaları bulunuyor. Çilek’inözel tasarımlı, uluslararası güvenlik standart vesertifikalarına uygun ürünleri ayrıca dünyanın60’dan fazla ülkesine ihraç ediliyor. Möbel Pfister(İsviçre), Kika ve Leiner (Avusturya), A-Mobler(Norveç), Porta (Almanya), Moviflor (Portekiz),Okay (Belçika ve Japonya), Jay-Be (İngiltere),Rooms To Go (ABD), Home Center (Dubai veKörfez Ülkeleri), Harvey Norman (Avustralya),

Casa De Las Lomas (Meksika), Ever Home(Malezya) gibi dünyanın prestijli zincir mobilyamağazalarında Çilek Genç Odası ürünleri, Çilekmarkasıyla satılıyor ve dünyanın en ünlü mobilyamarkalarıyla başarılı bir şekilde rekabet ediyor.Almanya’da LGA’nın (LandesgewerbeanstaltBayern) verdiği, ürünlerin çocukların sağlıklıgelişimine destek olduğunu belgeleyen GS(Geprüfte Sicherheit) sertifikası da Türkiye’deilk kez Çilek tarafından alındı.Çilek mağazalarına yönelik yapılan ve içindegizli müşteri uygulamalarının da yer aldığıbenchmark projesinde Çilek, görsel mağazacılığıve hizmet anlayışıyla Türkiye’nin en önemlimarkalarının arasında, üst sıralarda yer alıyor.
Tarihçe
Çilek Genç Odası, 1995 yılında üç kardeşinortaklığıyla İnegöl’de kuruldu. Şirket, kuruluşamacını sadece bu sektörde odaklanmak veher anlamda fark yaratmak olarak belirledi.Bu amacı gerçekleştirmek için ürün paketindenfonksiyonelliğine, etiketinden tasarımlarına,mağazalara kadar farklı ve ayrıntılı bir çalışmayaptı.Aynı zamanda tüm dünya çocukları ve

gençlerine özel tasarımlarını ulaştırmayıhedefleyen Çilek, 1995’den itibaren sektörünönemli tüm uluslararası fuarlarına katıldı, markave ürünlerini tanıtarak dünya genç odasıpazarının önemli markalarından biri haline geldi.Bu anlayışın sonucu olarak ilk ihracat 1996’daUkrayna’ya gerçekleştirildi. İlk yurtdışı mağazasını2001’de Malta’da açtı ve markasını yurtdışında35 ülkede tescil ettirdi. 2004 yılında,yani kuruluşunun dokuzuncu yılında ihracatta1000. konteyner hedefini de aştı.Türkiye’nin en önemli mobilya merkeziİnegöl’de 30 bin metrekarelik bir alanda üretimfaaliyetlerini yürüten Çilek‘in, fabrika, yönetim vemağazalarında 900’e yakın kişi çalışıyor.Bünyesinde genç mimar ve tasarımcılardanoluşan on kişilik bir tasarım stüdyosu ve on beşkişilik Ar-Ge ekibibulunuyor.Türkiye MobilyaSanayicileri Derneği’nin(MOSDER) kuruluşundanitibaren yönetiminde aktifrol oynayan Çilek, BirleşmişMarkalar Derneği (BMD) iledayanışma içinde çalışmalaryürütüyor. UlusalFranchising Derneği’ne(UFRAD) ise uzun yıllardanberi üye. Çilek, AlışverişMerkezi PerakendecileriDerneği (AMPD) veReklamverenler Derneği(RVD) gibi sivil toplumkuruluşlarına üye olaraksektörü temsil edenmarkalar arasında yer alıyor.
Ürün
Çilek iyi bir tasarımın emek,tecrübe, yoğun çalışma veyaratıcılık gerektiğini bilerekçalışmalarını tutkuylasürdürüyor.Çilek Genç Odası, çocuk ve gençlerin hayalgücünü zenginleştirecek, onların karakterine,yaşam tarzına uygun, kendilerini ait hissedecekleriçocuk ve genç odaları, mobilya ve aksesuarlartasarlayıp üretiyor. Ürünlerini kendi tesislerindeürettiğinden tüm süreçlerde tam kontrol sağlıyor.Bu kontrolle kullanışlı, zevkli, rekabetçi fiyatlarasahip ve aynı zamanda kaliteli ürünler sunuyor.Çilek, ürünlerine sektör ortalamasının çoküzerinde, beş yıl garanti verebiliyor. Bu garantininarkasında, kaliteli malzeme, ileri teknoloji, özenliişçilik ve mükemmel tasarım için gece gündüzçalışan Çilek ekibi bulunuyor.Çilek, çocuk ve gençlerin hayallerinigerçekleştirmekle kalmayıp aynı zamanda onların gelişme dönemlerini psikolojik vefizyolojik açıdan sağlıklı geçirmelerini hedefliyor.Çilek portföyündeki tüm mobilya ürünlerinin GS sertifikası var. Bu sertifika, ürünlerinergonomik olduğu; tasarım, teknoloji, kalite vegüven açısından uluslararası onay aldığı anlamınageliyor. Bu sertifikayı alabilmek için her bir Çilek ürünü çok sayıda farklı süreç ve testlerdengeçiyor.Çilek mağazalarında mobilyaların yanı sıra genç
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odası konseptini tamamlayacak, özgün tasarımanlayışını yansıtan halı, perde, sandalye,aydınlatma, yatak, yorgan, ev tekstili, yastık vb. pekçok ürün de tüketicilerin beğenisine sunuluyor.2004 yılında kız çocuklarının çok sevdiğikahramanlardan Barbie’yi portföyüne katan Çilek,dünyada Barbie lisanslı mobilyaları portföyünedahil eden ilk ve tek marka olma unvanını dakazandı. Üstelik,Türkiye dışında 29 ülkede Barbieürünlerinin lisans hakkına sahip oldu ve özgüntasarım anlayışını Barbie ürünlerine de yansıtarakuluslararası başarı elde etti.Çilek’in pazarlama başarısı gösterdiğialanlardan biri de franchise mağazacılık sistemi.Çilek’in amacı; özgün tasarımlı konsept ürünlerinimarkanın imajına uygun özel sunumlarla yine özel mekânlarda müşterilerine ulaştırmak.Çilek,Türkiye’de ilk franchise mağazasınıkuruluşundan hemen sonra, 1996 yılında açtı.Franchise ve master franchise sistemleriyleyurtdışında mağazalar açmaya devam ediyor.

En Son Geliflmeler
Çilek 2005’te çocuk ve gençlere keyifli vakitgeçir tmeyi amaçlayan “özel Çilekroom”konseptini oluşturdu ve bu konsepte uygun ilk mağazalarını açtı.Yurtiçi ve yurtdışında sayılarıhızla artan yeni Çilek mağazalarının bir kısmı özelkonsept mağaza olarak açılmaya devam ediyor.Çilek, bünyesinde kurduğu Çilek Akademi’de,mağaza girişimcileri ve yöneticilerine, satışdanışmanı ve montaj personeline eğitimlervermeye başladı.İnegöl’deki üretim tesislerine ek olarak45 bin metrekarelik kapalı alanda, Almanteknolojisi ile donatılacak yeni bir fabrikainşaatına başladı. Çilek, bu yatırımını 2006’datamamlamayı hedefliyor.Çilek Genç Odası en son mağazasınıMacaristan’ın başkenti Budapeşte’de, dünyanınen ünlü mobilya ve dekorasyon mağazalarınınbir arada bulunduğu Max City’de açtı.
Promosyon
Kurulduğu ilk günden itibaren Çilek kataloglarımarka iletişiminde farklı ve etkili bir yere sahipoldu.Yılda yaklaşık 1 milyon adet basılan,250 sayfalık bu kataloglar Çilek’in bütünürünlerini kapsıyor. Ürün konseptlerine uygunlifestyle fotoğraflarla ölçü, ödeme alternatifleri vemağaza bilgileri gibi ihtiyaç duyulan bütünbilgilere yer veriliyor.Marka ismini doğrudan temsil eden ve iyi birşekilde tasarlanmış Çilek logosu, iletişimin farklıalanlarına taşınıyor. Çilek, logosuna tüm Çilekmodüllerinde dikkat çekici bir şekilde yer veriyor.Böylece müşterilerin, alınan bütün Çilekürünlerini gururla taşımaları ve bir anlamdamarka reklamını yapmaları hedefleniyor. Buradakitemel strateji, “gurur duyulan ürünler”le markailetişimini yürütmek.Türkiye’de 75, yurtdışında 21 farklı noktadabulunan Çilek mağazaları, aynı zamanda alternatifbir reklam mecrası; bu yolla etkili ve kesintisiziletişim sağlanıyor.Çilek Genç Odası, bütün reklam çalışmalarındamarka imajını ön plana çıkaran bir iletişim dilikullanmayı tercih ediyor. Ürün ve satış odaklıreklam çalışmalarından kaçınarak hedef kitleninkalbinde ve zihninde farklı ve özel bir yeredinmeyi amaçlıyor. 2004 yılında gerçekleştirdiği“Burada Bizim Sözümüz Geçecek” reklamkampanyasında mecra olarak ulusal TV veradyo kanallarını kullandı.Yayında olduğu      süreiçerisinde bu reklam filmi,Türkiye’nin en çokgezilen internet sitelerinden biriwww.hurriyetim.com.tr’nin yaptığı anketlerdeEn Beğenilen Reklam Filmi seçildi.Çilek, marka iletişiminde son yıllarda yükselenbir mecra olan TV dizilerini de yoğun bir şekildekullanmaya başladı. Bu dizilerde, özellikle çocuk,genç ve anneleri hedefleyen Çilek, böyleceonlara kahramanları aracılığıyla da seslenmiş oldu.Çilek’in reklamları Türkiye’de kadın, çocuk, gençlikve dekorasyon dergilerinde, yurtdışındaki önemlisektörel dergilerde düzenli olarak yer alıyor. ÇilekGenç Odası, sektördeki ağırlığını, dünya çapındadüzenlenen organizasyonlarda da gösteriyor.2004’te ikincisi düzenlenen 

Geleneksel Çocuk Ürünleri Endüstri Konferansıda bunlardan biri. ABD Miami’de düzenlenen,dünyanın çocuk ve genç odası mobilyasıtrendlerinin belirlendiği ve en prestijli markaların bir araya geldiği tek konferansın ana sponsorluğunu iki yıldır Çilek üstleniyor.Bunun yanı sıra, yurtiçinde de sponsorlukçalışmalarıyla genç ve çocuklar için düzenlenençeşitli aktivite ve organizasyonlara destek oluyor.
Marka De¤erleri
Çilek müşteri odaklı yaklaşımıyla, geleceğimiz olançocuk ve gençlerin sağlıklı gelişimine katkılar sağlayacak ürünler tasarlamayı ve Türk tasarımlarını tüm dünyaya taşımayıhedefliyor.Çilek sadece çocuk ve genç odası konusundauzmanlaşırken bu konuda bilinçli ve kararlıdavrandı.Türkiye’yi ilk defa genç odası kavramı iletanıştırarak yenilikçi; dünyaya genç odası konseptmağazalarını uygulayarak lider ; 60’dan fazla ülkeyeyaptığı ihracatla vizyon sahibi ve uluslararası birmarka olduğunu gösterdi.
www.cilek.com.tr

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Hedef kitlesi gibi Çilek Genç Odası’nınçalışanları da çok genç. Şirket çalışanlarının yaş ortalaması 27.
Çilek Genç Odası ürünleri dünyada500 binden fazla çocuk ve gencin odasınısüslüyor.
Çilek ekibi gece gündüz çalışarak Meksika’danJaponya’ya,Yeni Zelanda’dan İsviçre’ye farklıcoğrafyalarda Çilek ürünlerini talep edençocukların ihtiyaçlarını karşılıyor.
Çilek mağazalarında, aynı zamanda mimarlıkeğitimi almış Çilek personeli müşterilere ücretsiz mimari dekorasyon hizmeti veriyor.Tüketicilerin seçtiği ürünler bilgisayar ortamındaözel dekorasyon programıyla yerleştirilerekfarklı dekorasyon alternatifleri sunuluyor.

Çilek Genç Odas›
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