
Pazar
Türkiye'de turizm 1980'lerde başlayan hızlıbüyümesine, 2000’lı yıllarda da devam ediyor.Türkiye'ye 1970'lerin sonunda 500 bin civarındagelen turist sayısı,Turizm Bakanlığı'nın verilerinegöre 2004 yılında 20 milyona ve bunlar içindekiAvrupa Birliği (AB) üyesi vatandaşlarının sayısı da10 milyona ulaştı.Turizm alanındaki bu hızlı değişim, konaklamatesislerinden seyahat acentelerine kadar heralanda büyük hareket yarattı.Gelişmeleri yakından takip eden Divan,faaliyetlerini Türkiye'nin tarihi, kültürel ve doğalgüzelliklerinden kaynaklanan potansiyelinikullanma misyonu doğrultusunda yürütüyor.Divan otelleri, tüm hizmetlerinde ortak“Divan” servis anlayışını paylaşırken, farklıkonsept ve hacimdeki otellerinde çeşitlisegmentlerindeki müşterisine uygun servis veürünler de geliştiriyor. Bu kapsamda,konaklamanın yanı sıra, yiyecek ve içecek alanındada aynı başarıyı yakalayabilmiş ender kuruluşlararasında yer alıyor.Yiyecek ve içecek sektörü son on yıldaçok hızlı gelişme gösterse de, zengin Türk mutfağıhak ettiği tanıtım düzeyini yakalayamadı. Divan,yiyecek ve içecek alanındaki stratejisiyle, bu açığıda kapatmayı hedefliyor.
Baflar›lar
Divan, kurulduğu yıldan bu yana sadece kendimarkasına yönelik başarıyı hedeflemekle kalmadı,aynı zamanda bulunduğu sektörde çıtayıyükseltmeye ve değerlerini paylaşmaya odaklandı.Çalışanlarını “değer” olarak gördüğünden eğitimve özel programlar hazırlayarak onların meslekigelişimlerini de sağladı.

Divan, 1986 yılında, Chaine des Rottisseurs'ünseçtiği ilk Türk lokantasıydı, bugün DivanKuruçeşme ve Divan Çengelhan Brasserie debu kurum tarafından üstün kalite göstergesitaşıyan işletmeler arasında yer alıyor.Divan ekibi, 1987 yılında Basel'da yapılanUluslararası Yiyecek ve İçecek Fuarı'nda Diplomed'Honneur (Onur Madalyası) ile onurlandırılarakTürkiye'ye gümüş madalya getirdi. Dünyanın    enönemli yiyecek ve içecek fuarları arasında   yeralan Tsubuko 1985, Sevilla 1992 ve Lizbon1998'de Türkiye'yi başarıyla temsil eden Divan,Türk mutfağını ve konukseverliğini sergiledi.Divan Oteli, 2000 yılında İstanbul Skal Kulübütarafından, Skalite Yiyecek ve İçecek Kalite Ödülüile ödüllendirildi.Divan Pub, 2002 yılında sektörün önemliyarışmalarından biri olan ve Gastronomi Dergisitarafından düzenlenen Gastronomi MönüYarışması'nda “Beş YıldızlıOtellerin Güncel Mönüleri”kategorisinde, DivanLokantası ise “Ege'den BaharSofraları Mönüsü” ve “ÖzelDavet Mönüsü”kategorilerinde ödüller aldı.Türkiye'nin “kalite”yereferans olmuş markalarıarasında yer alan Divan'ınDivan İstanbul Oteli, 1998yılında, SGS Yarsley şirketitarafından ISO 9001 KaliteYönetim Sistemi belgesinialmış ilk Türk oteli oldu.Bugün Divan İstanbul Otelive içerisinde yer alan yiyecekve içecek birimleri, ErenköyDivan Pub, Maslak Divan Pub,Kuruçeşme Divan Tesisi veÜretim Merkezi ISO 9001belgelerine sahip. AyrıcaÜretim Merkezi, HazardAnalysis of Critical ControlPoints (HACCP) GıdaGüvenlik Sistemi belgesini deelinde bulunduruyor.Divan Antalya Talya Oteli2004 yılı içerisinde, QC100Platin Ödülü'nü aldı. DivanBodrum Palmira Oteli, 2005yılında Condé Nast Johansenstarafından “Best Waterfront

Hotels” grubuna seçildi.
Tarihçe
Divan, 1956 yılında, Divan İstanbul Oteli olarakElmadağ'da kapılarını açtı. Amaç, meşhur Türkkonukseverliğini ve Türk mutfağının zenginliğini,dünya standartlarındaki servis anlayışı ilebirleştirerek hizmet vermekti.Turizmin adının bile anılmadığı dönemdegerçekleştirilen bu yatırım, aynı zamanda KoçHolding'in vizyonunun, Koç Ailesi'nin Türk değerve kültürüne sahip çıkma misyonunun bir sonucu.Uzun süre Türk turizmine damgasını vuranDivan Otelleri, sonraki dönemde farklı hizmetalanlarına yöneldi. Divan İstanbul Oteli'ni; iki yılsonra açılan Divan Pub, Divan Pastanesi ve DivanLokantası izledi. Bu kurumların yarattığı itibar ileYiyecek&İçecek birimleri hayata geçirildi. Ortayaçıkan saygın hizmet anlayışı ile Divan OtelleriTürkiye zinciri ile Türkiye'nin ilkkurumsal yiyecek ve içecekişletme konsepti yaratılmışoldu.Divan otelcilik sektörüdışında Divan Pub ve DivanPastanesi'nin yanı sıra, DivanLokantası, Hai Sushi, PizzaMarina Kalamış ve BebekBrasserie, Kafeterya ve Fırınlarıile farklı konseptlerde münferitYiyecek&İçecek işletmeciliğiyapıyor.Divan'ın faaliyet alanlarınınçeşitlenmesi ve hızlı büyüme,2003 yılında merkezi bir yapıdabirleşme ihtiyacını daberaberinde getirdi. Bununsonucunda genel müdürlüğü,üretim tesislerinin de yer aldığıİstanbul Ümraniye'deki, 52 binmetrekarelik alandaki yenibinaya taşındı.

Ürün
İsmini bundan 49 yıl önceDivan İstanbul Oteli ve onunyiyecek ve içecek birimleriyleduyuran Divan, “fine-dining”'den “casual dining”edeğişik hizmet anlayışlarında veTürk mutfağından Japonmutfağına değişik mutfak
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konseptlerinde restoran hizmetleri sunuyor.Otel bünyesinde açılan Divan Pastanesi,İstanbul halkını modern anlamda pastanecilik vekafe keyfiyle tanıştırırken sunduğu hizmet veürünler kişilerin hayatlarına değişik bir renk ve tatkatıyor. Bunlardan biri olan Divan Çikolatasısadece en lezzetli el yapımı çikolata değil adetabir statü ve prestij sembolü. Bugün DivanPastanesi artık bir marka olan adı altında üretimgerçekleştirerek, kendi markasıyla sayısı on üçübulan pastane işletmeciliği yapıyor.Bir dönem İstanbul sosyal ve gastronomihayatının mihenk taşı olan Elmadağ Divan Pub isebu tecrübeyi Türkiye'nin ilk kurumsal zincirrestoranlarına dönüştürmeyi başardı. Divan Pub,şehir hayatının önemli merkezlerinde kişilere hertürlü toplantılarında lezzetli mönüler eşliğinderahat bir ortam sunuyor.Bir misyon lokantası konumunda olan DivanLokantası,Türk mutfağını aslını bozmadansunuyor ve artık bulunması kolay olmayan   “fine-dining” anlayışını yaşatıyor.“Catering”, Divan'ın, Divan Kuruçeşme tesisinde,aynı sektörde ve aynı disiplinde çalıştığı ayrı biriş alanı. Hizmet beklentisinin en yüksek olduğu buiş alanında, müşterilerini koşulsuz memnunedebilecek bir donanıma sahip. Coğrafi ve ölçüsınırlaması olmaksızın çalışabilmesi ve uzmanekibi, onu pazar içinde ayrı bir yerekonumlandırıyor.Divan, ayrıca Divan market ürünleriyletecrübesini market raflarında daha geniş kitlelereulaştırıyor.Bu faaliyet alanlarının dışında Divan Gourmet,Divan’ın seçkin ürünlerinin yeraldığı, reçelden zeytinyağınauzanan bir ürün serisinioluşturuyor.Sadece bireylere değil,pazarda tedarikçi kimliği iledünya devi kuruluşlara dahizmet veren Divan,Guestronomy hizmet ve ürünpaketi ile otelcilik ve yiyecekalanındaki bilgi birikimini üretimgücüyle birleştiriyor ; servissektöründeki işletmelere özelürün ve yemek sunuyor.“Şehir” ve “Business” otelleriDivan İstanbul ve Divan City;lüks konaklamaya uygun DivanTaxim Suites; Göltürkbükü'ndeeşsiz konumuyla bir butik tatiloteli olan Divan BodrumPalmira; sahip olduğu kongremerkezi ve konumuyla hemtatil hem şehir oteli olaraktanımlanan Divan Antalya Talyave Marmaris’in eşsiz doğasındayer alan; şirket toplantılarından,balayı tatillerine hizmet verenihtişamlı tesisiyle DivanMarmaris Mares ile Divanotelleri, ağırlama stilini Türkmisafirperverliğinden alan,ancak kalite ve servisanlayışında ise dünya

standartlarını benimseyen biroteller zinciri.
En Son Geliflmeler
Divan,Türkiye'nin     otelcilikalanında yoğun hareketlenmeyaşaması, büyük şehirlerdeturizm trafiğinin artmasıyla,potansiyel pazarlarıkeşfetmeye ve   yenistratejiler geliştirmeyeyönelerek “şehir otelciliği” vebu grup müşteri segmentineuygun konseptleri hayatageçirdi.Bu adımın ilk halkasıolan Divan City    İstanbulOteli 2005 Mart ayında açıldı. Hayatıkolaylaştırmayı ilke edinen bu otel, rahatlık vekonforu, modern, dinamik bir ortamda sunmayıhedefliyor. Aynı prensiple hizmet verecek olanDivan City Ankara Oteli'nin de 2006 yılının ilkaylarında hizmete girmesi planlanıyor.Divan Market ürünleri ise Divan'ın Ar-Gegücü ve “çikolata” konusunda referans olmaözelliğini birleştirerek piyasaya sunuluyor.Divan, 2005'te, Moskova'da açtığı fırın,kafe ve restoranıyla dışa açılma sürecini başlattı.Ayrıca yedi markası ile birlikte, günde 63 binkişiye yemek hizmeti vererek Endüstriyel Yemekalanına da hızlı bir giriş yaptı.

Promosyon
Divan, faaliyet içinde olduğu her alandatüketicileri yeniliklerle tanıştırmayı hedefliyor.Yüksek kalite standartları ile Türk konaklama veyiyecek içecek sektöründe bir referans noktasıhaline gelmesi, Divan'a ulaşılması zor bir “Wordof Mouth” PR gücü kazandırdı.İletişiminde, sunduğu hizmet ve ürünler gibisürekliliği esas alan Divan, mesajlarını “rafine” biranlayışla ulaştırmaya çalışıyor.Yılbaşı ve Anneler Günü gibi özel günler içinürettiği ürünlerin yanı sıra düzenlediği faaliyetlerletüketiciyle duygusal bir bağ kuruyor. Otellerdedüzenlediği dönemsel paketler ile geleneksel halegetirdiği özel hafta ve günlere yönelik yaptığısürprizlerle tüketicilerin anılarına ortak oluyor.Divan Pub'ların son iki yıldır gelenekselleştirdiği“Yılbaşı Yardım Ağaçları Kampanyası”, çalışanlarınve tüm İstanbul halkının birlikte başardığı biraktivite olarak devam  ediyor.Divan, bir marka altındabirleşmenin vekurumsallaşmanın gücününgöstergesi olarak gördüğüyeni web sitesini 2004 yılındakurdu. Divan web sitesi,kullanıcıya “onlinerezervasyon” olanağı gibiservisler sunan interaktifmecra olarak da hizmetveriyor.

Marka De¤erleri
Divan markasının en büyükdeğerini, birey hayatınınayrılmaz bir parçası olması vekurduğu duygusal bağoluşturuyor. Düğünlerdenhediyelere, uzun bir işgününün sonunda hissedilenkeyiften ailece gidilen tatillerekadar, her alanda bumutluluğu yaşatmayıamaçlayan Divan, bu amacayönelik ürün ve servislergeliştirerek insan hayatınadeğer katmayı vaad ediyor.Divan markasının arkasındaaynı zamanda şirketin“misyon” ve “vizyon”ları dayer alıyor. “Divan keyfi ve tadıile alışkanlıklar yaratarak

yaşam kalitesini yükseltmek; sektörel standartlarıngelişiminin ve sürdürülmesinin daima öncüsüolmak” şeklinde özetlenen misyon, yıllardır Divanmarkasına güç katıyor.Gücünü “Koç kurum kültürü”nden alanDivan'ın Koç Holding'in bir parçası olması, onabulunduğu sektörde farklı bir güç kazandırıyor.Etik rekabet, kurumsal çalışma değerleri ve globalölçekte vizyon, bu güçler arasında yer alıyor.Divan'ın bu değerleri, sürekliliğin ve sektördekisaygınlığının da temelini oluşturuyor.Divan, özellikle yiyecek ve içecek sektöründe,Türk mutfağının aslına sadık kalarak onun en üstdüzeyde uygulayıcısı rolünü sürdürüyor. Bununyanında, dünyadaki trendleri de yakından izliyor,onları Türk insanlarıyla tanıştırmayı bir amaçolarak görüyor.Bir Türk markası olarak içinde bulunduğufaaliyet alanlarında,Türk kültürü ve değerlerinireferans alıp yaşatmayı ve tanıtmayı hedefliyor. Budoğrultuda, eş zamanlı olarak sektöründe bir çokyeniliğe imza atıyor.Odak noktasına “bireyin mutluluğu” ilkesinikoyan Divan “faaliyetlerinde örnek alınan, sahipolduğu bilgi birikim ve deneyimi teknolojikyeniliklere uygulayarak uluslararası platformataşıyan, çalışanlarına değer yaratan, tüketiciyeyakın, hisseleri uluslararası borsada işlem görenmarka olmak” vizyonuyla geleceğinişekillendiriyor.2006 yılında Divan yarım asırlık birikiminive yaşamın keyifli anlarını kucaklayarak50. yıldönümünü kutlamaya hazırlanıyor.
www.divan.com.tr

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

“Divan” adı ilk kez Elmadağ'daki otele verilmeküzere 22 yazarın teklif ettiği isimler arasından birjüri tarafından seçildi.
Divan pralinlerinin her birinin geliştirilmesi uzunyıllar alıyor ve Divan'ın orijinal reçetelerine sadıkkalınarak elde yapılıyor.
Divan mutfağının kendisine ait 3 bin 500reçetesi var.
Divan Lokantası'na rezervasyon yaptırırken,mönüde yer almayan Türk yemeklerini deısmarlamak mümkün.
2005 Formula 1TM Türkiye Grand Prix’de izleyiciyiyecek&içecek tedarikçisi oldu. Bu önemliorganizasyonda 200 bin kişiye yemek servisisağladı.
Divan’ın çeşitli ölçek ve konseptlerde toplam204 işletmesi bulunuyor.
Divan 2004 yılı, “A la Carte” birimler(Pub&Brasserie&Kafeterya) 1 milyon 560 binkişiyi ağırladı.
Divan, 2004 yılında toplam 145 ton un, 194 tonşeker ve 190 ton çikolata kullandı.

Divan
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