
Pazar
Deri sanayi, ihracat potansiyeli açısından   Türkiyeekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri.Sektör, sahip olduğu deneyim, üretim kapasitesive rekabet gücüyle dünyanın           en gelişmişderi sanayisi olma özelliği taşıyor.Türkiye'de deri konfeksiyon üretiminin yaklaşık%15'i iç pazarda satılıyor. Deri konfeksiyonürünlerinin kullanımının her yıl %10-15seviyelerinde artmakta olduğu tahmin ediliyor.Perakende sektöründe deri konusundauzmanlaşmış markalar arasında birinci sırada yeralan Desa, günün moda akımlarına uygun olaraktasarladığı deri ürünlerini marka kalite ve kimliğiniyansıtan bir konseptle dünyaca ünlü markalaraihraç ediyor.Deri konfeksiyon ve aksesuar koleksiyonundan

deri mobilya, ev ve ofis aksesuarlarına kadargeniş bir ürün yelpazesine sahip olan Desa,Türkiye'nin pek çok bölgesine yayılmış olanperakende satış mağazaları ile Türk perakendesektöründe de çalışmalarına başarıyla devamediyor.
Baflar›lar
Eğitim, tasarım, markalaşma ve yurtdışına açılmakonusunda global standartlara uygun hareketeden Desa,Türkiye'deki başarısını global pazarkoşullarında da devam ettiriyor.Birikimini araştırma-geliştirme çalışmalarıylakârlı yatırımlara dönüştürmeyi başaran Desa,eğitim konusunda yurtdışında işbirliği içindeolduğu şirketlerden edindiği "know-how"ıçalışanlarına aktarma ve sektördeki eğitimlieleman açığını bu yatırımlarla kapatma yolunubenimsedi.Desa üretim departmanı çalışanları,ETI (Ethical Trading Initiative) 
ve GSP (GlobalSource

Principles) sosyal güvence standartlarına uygunolarak çalışıyor.1999 yılında İstanbul Sanayi Odası (İSO)1000içine 937. sırada giren Desa, 2000 yılında İSO500 listesinde 395., 2001'de 236. sıraya yükseldi.2002 yılını İSO 500 listesinde 250. sıradatamamlayarak sektörünün en büyük deri şirketiolan Desa, yarattığı ihracat ve çalışan kişi sayısı ileTürkiye ekonomisine büyük katkı sağlıyor.Ayrıca Desa, Marks&Spencer'ın dünyadakien büyük tedarikçilerinden biri olarak üretimkalitesiyle dünyada The Marks&Spencer QualityRequirement (MSQR) kalite standardı belgesinialmaya hak kazanan 25 üretim tesisinden birioldu.
Tarihçe
1970'lerin başında eczacılık fakültesindeöğrenciyken iş kurmaya karar veren Melih Çelet,ticaret odasına gelen mal sipariş taleplerinideğerlendirerek deri çanta temin etmek isteyenABD'li Wordly Goods'un istediği numuneyi birgecede Kapalıçarşı'da fason olarak ürettirir. Fiyatteklifi çok yüksek olmasına rağmen Çelet'ingirişimci ruhu ABD'li temsilciyi etkiler. Çelet'inABD'li temsilciden birlikte çalışma teklifi almasıve işin inceliklerini öğrenmesi ile Desa serüvenibaşlar.O yıllarda zor temin edilen hammadde,gelişmemiş yan sanayi ve Türkiye'ye uygulananambargolar gibi birçok olumsuzluklakarşılaşmasına rağmen deri çanta, aksesuar,konfeksiyon, mobilya ve hediyelik eşya ürünlerikonusunda çağdaş tasarım anlayışı ve üretimkalitesiyle bir dünya markası olan Desa, bugünyıllık yaklaşık 65 milyon US$’lık konsolide cirosuve 1.000 kişilik uzman kadrosuyla Türk derisektöründeki saygın yerinikorumanın ve bir markaolmanın haklı gururunuyaşıyor. 1980'li yıllardagloballeşme yolunda attığıönemli adımlar Desa'yadünyanın dört biryanındaki şirketler içinüretim olanağı sağladı.1986 yılında NewYork'ta, 2000 yılındaİngiltere açılan Desaofisleri ile bu ülkelerde 

de tanınan ve 42 ülkeye ihracat yapan Desa'nınmüşterileri arasında, dünyanın  en ünlümarkalarından Ralph Lauren, John Lewis, LizClaibourne ve 2004’te ihracat yapmaya başladığıİspanya'nın ünlü markası El Cortes Inglesbulunuyor.Üretimini, 1990 yılında Sefaköy'de 15 binmetrekarelik modern tesisine taşıyan Desa2005 yılı itibarıyla, Çorlu'daki 28 bin metrekarelikderi tabaklama tesisiyle tam entegre bir derimamul üretim devi olarak faaliyetlerinisürdürüyor. Desa, 1972 yılından beri Türk derisektörünün lider markası olma özelliğinitaşıyor. 33 yıllık deneyimi ile müşterilerinehayatın her anında keyiflekullanabilecekleri ürünler hazırlayan Desa, üretici, ithalatçı ve perakendecikimliği ile dünya deri sektöründe deönemli bir konumda.
Ürün
Deri, yaşamın her anında keyiflekullanılabilecek doğanın en lüks veaynı zamanda en pratikmateryallerinden biri.Desa'nın, ürün haline getirdiği    
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işlenmiş tüm deriler, gıda sektöründe kullanılanhayvanlardan elde ediliyor. Desa varoluş amacınımoda ve kaliteyi en iyi şekilde birleştirerek uygunfiyatlarla Türkiye ve dünyadaki müşterilerine,öncelikle perakende ve toptan satış noktalarıaracılığı ile ulaştırmak olarak tanımlıyor.Desa'yı tabakhaneleri, çanta, konfeksiyon,mobilya üretim kabiliyeti ve perakende satışnoktaları aracılığı ile müşterisine sunduğu hizmetsürecinin tüm safhalarını kontrol altında tutmasıfarklı kılıyor.Üretim, ihracat ve perakende sektörlerindeönemli bir konumda olan Desa, günün modaakımlarına uygun, kaliteli ürün ve kusursuz hizmetanlayışını benimsiyor. Bu doğrultuda müşterimemnuniyetini sağlamak için insan kaynakları veeğitim alanlarında da önemli yatırımlar yapıyor.Ayda 30 bin parça deri giysi, 26 bin parçaderi aksesuar üreten Desa, 1991 yılından bugünederi üretimini de kendi tesislerinde yapıyor.Desa laboratuvarlarında her tür deri, aksesuar veek malzemeye; sürtünme, su geçirmezlik, renkhaslığı, ışık haslığı, suya karşı renk haslığı, yır tılmave kuru temizleme testleri periyodik olarakuygulanıyor. Mobilya için üretilen derilere iseayrıca bükülme testi yapılıyor. Her renk vekalitedeki ürün, uluslararası test merkezi BLC   veIntertek Testing Service (ITS) tarafından testediliyor.Dünyada Türkiye'yi başarıyla temsil edenDesa, deri konfeksiyon ve aksesuar koleksiyonlarınınsadece üretimini değil tasarımını dayapıyor.22 yıldır dünyadevi Samsonite'ınTürkiyedistribütörü olanDesa, seyahatürünleri pazarınada konforlu vekullanışlı valizseçeneklerisunuyor. Desa,Samsonite'ınyanı sıra “Stil veKonfor”sloganıyla tanınanAerosoles ayakkabılarının daTürkiye temsilcisi.
En Son Geliflmeler
2004 yılı Nisan ayında başarılı bir halka arzgerçekleştiren Desa, bugün 12 bine yakınyatırımcı ortağıyla Türkiye ve yurtdışındakiyatırımlarına devam ediyor.Yatırımcılarına karşı olan sorumluluğunun

bilinciyle kendisine yeni iş hedefleri belirleyen,sektörde katma değer yaratmak ve istihdamsağlamak için çalışmalarına hız veren Desa, 2005yılı sonunda 20 bin metrekarelik bir alandakonumlanacak Düzce Fabrikası'nı açmayahazırlanıyor. Şirket, 3 milyon US$ yatırım yaparakhayata geçirdiği Düzce projesi ile üretimkapasitesini %60 oranında artırmayı hedefliyor.Üretimde yakaladığı başarıyı, ihracat veperakende sektörüne de taşıyan Desa'nın Türkiyeçapında 36 mağazası bulunuyor. Mağazalarınınyanı sıra, 140 ayrı satış noktasındanürünlerini müşterileriylebuluşturan marka, “Desago” ve “Desa in” adınıverdiği franchiseprogramıyla dikkatçekiyor.Şirket, finansmanyetersizliği veyönetim bilgieksikliğinedeniylekendi işinikuramayankişiler için DesaFranchise sistemini geliştirdi. Böylece Desa, ülkeekonomisine yeni girişimciler kazandırmak veperakende sektörünün gelişimine destek vermekkapsamında da önemli bir çalışmayı gerçekleştirdi.Şirket yönetiminin belirlediği koşulları sağlayanherkesin yararlanabildiği franchise sistemine katılangirişimciler, Desa çatısı altında yer alan tümürünlerin satış hakkına sahip oluyor. Sistemin  heraşamasını test eden ve iş ortaklarına kendimağazalarıyla eş zamanlı olarakhizmet ve destek sağlayanDesa, ilk “Desa in” mağazasını2004'ün Ekim ayında İstanbulKemerburgaz'da açtı. Bu girişimiçok kısa bir sürede Ordu,Samsun, İstanbul, Bodrum,Bolu, Ankara’da açılan Desago franchise'ları takip etti.2005 sonu itibarıyla busayının on ikiye yükselmesiplanlanıyor.
Promosyon
Genç ve eğitimli hedef kitleiçin günün moda akımlarına veihtiyaçlarına uygun, kaliteli,pratik, şık ve uygun fiyatlıürünler tasarlayan Desa,yenilikçi yapısıyla müşterikitlesini her geçen güngenişletiyor.Yaz aylarında dakullanılabilecek astarsız veince ürünler tasarlayan Desa,2005 yılı ilkbahar yazdönemiyle birlikte her mevsimderi giysi ve deri ürün

kullanmayı seven kişilere özel yeni bir koleksiyonoluşturdu.Desa pazarlama anlayışı olarak da ürünfarklılaşmasına yönelerek, konfeksiyon ve evürünleri için Desa ve Desa Interiors olmak üzereiki ayrı marka yarattı.
Marka De¤erleri
Desa, deri giyim ve aksesuarlarda rahatlık veşıklığı bir arada sunmak amacı ile sürekli olarakyaratıcılığa ve teknolojiye yatırım yapıyor.Mükemmel ürünü geliştirmeyi amaçlayan Desa,bu özelliği ve müşteri odaklı iş anlayışı ile her güngelişen büyüyen bir yapıya sahip.Desa erkekler için kendine güvenen, başarılı vebakımlı, kadınlar için ise eğlenceli, şık ve enerjikbir imaj oluşturuyor.Markasını kaliteli ve üst pazar segmentinekonumlandıran, deri sektörünün standartlarınıbelirleyen üstün kaliteli ürünleriyle dünyaçapındaki müşterilerine bir dünya markasısunmayı hedefleyen Desa, sürekli yenilenerekTürkiye'de lider marka konumunusağlamlaştırıyor.
www.desa.com.tr

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Türkiye'de omuzdan askılı ilk çantayı Desaüretti.
Desa mağazalarında müşterilerin vücutölçülerine göre özel dikim yapılıyor.
Desa'da renk ve model kombinasyonlarıyla108 bin çeşit ürün bulunuyor.
İhraç edilen bir Desa deri konfeksiyon modeli,beş yıl içinde 400 bin gibi çok önemli bir satışadedine ulaştı.
Desa, büyük uçak şirketlerinin filolarının içünitelerini deri ile kaplıyor.
Desa'nın kurduğu çıraklık okulu, sektöre yetişmişinsan kaynağı sunuyor.

Desa
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