
Pazar
Mücevherat sektörü, yıllarca Türkiye'dekuyumcuların egemenliğinde büyüdü. Büyükşirketlerin bu pazara girmesi ve dış pazarlaraaçılmaları ancak 1990'larda gerçekleşebildi.Geçmişten gelen zengin kültür birikimini, modernteknolojiyle buluşturma başarısını gösteren sektörözellikle son on beş yılda hızla büyüdü. Zamaniçinde küçük kuyumculuk atölyelerinden büyüküretim tesislerine doğru dönüşüm yaşandı.Dışa açılma ve ihracatın gerektirdiği hızlı üretiminkarşılanması için gerekli olan bu tesislerinyanı sıra şirketler değişen tüketici beklentilerineyanıt verebilmek için tasarımlarını daçeşitlendirme çabasına girdiler.Şimdi pazarda, markalaşma yolunda hızlıadımlarla ilerleyen çok sayıda şirket faaliyetgösteriyor.2004 sonu rakamlarına göre, sektörde yer alan40 binden fazla şirket, 400 binin üzerinde kişiyeiş olanağı sağlıyor.Türk takı şirketlerinin tasarımve markalaşmaya yaptığı yatırımlar, kaliteliüretimle birleşince bu konuda dünya birinciliğinielinde bulunduran İtalya ile yarışır düzeye gelindi.Dünyanın pek çok ülkesine ürünlerini sunanTürk takı şirketleri ihracat yaptıkları ülke sayısınıhızla artırmaya devam ediyor.Türkiye, altın takıüretimi ve ihracatında dünya ikincisi konumunda.İhracat gelirlerinde tekstil ve otomotivden sonraüçüncü sırada yer alan mücevherat sektörü,bu alanda 2 milyar US$ geliri yakaladı. Önümüzdekidönemde bu ihracat rakamını daha da artırarakdünyanın en büyük takı ihracatçısı konumunaulaşması hedefleniyor.
Baflar›lar
Türkiye'de kuyumculuk sanatının bir sektörhaline gelmesi sürecinde öncü bir rol izleyenGoldaş Kuyumculuk, kuruluş tarihi olan 1993'tenberi çok sayıda ilke imza attı:Türk mücevheratsektöründe ilk CD katalog, ilk ISO 9002 KaliteSistem Belgesi, ilk ve tek halka açık mücevheratşirketi,Türkiye'den çıkan ilk uluslararası mağazalarzinciri, e-ticareti başlatan ilk Türk mücevheratşirketi, sektöründe ilk Ar-Ge laboratuvarı, yurtdışıborsalara kote olan ilk Türk mücevherat şirketi,ilk lisanslı ürün anlaşmaları.

Goldaş, ayrıca geleneksel bir sektördegösterdiği ulusal ve uluslararası başarınedeniyle ABD'deki işletme fakültelerinde“case study” olarak incelenen ilk şirketunvanına sahip. Bunun yanı sıra, dünyakıymetli maden piyasalarının en prestijlikurumu olan Londra Kıymetli MadenlerBirliği'ne (LBMA) üye ilk ve tek Türkşirketi.Bir dünya markası olma hedefi ile ilerleyenGoldaş, beş kıtada 40 ülkeye kalitesi vetasarımlarının güzelliği ile dikkati çeken ürünlerihraç ediyor. Modern teknoloji ile donatılanüretim tesislerinde ürettiği ürünleri tüketiciylebuluşturuyor.
Tarihçe
Goldaş Kuyumculuk, 1993 yılında İstanbulMerter'de çalışmalarına başladı.Tekstil veinşaat sektörlerinde faaliyet gösterenYalınkaya Grubu'nun kurucusu Arif ZekiYalınkaya'dan bayrağı devralan Hasan veSedat Yalınkaya, tekstil dışında bir sektördebüyüme stratejisi sonucu,Türkiye'de çokköklü bir geçmişe sahip olmasına karşınsanayileşememiş olan kuyumculuk sektöründekarar kıldı.1992 yılında bir şirket kurup Türkiye'deüretilen takıları İngiltere'ye pazarlayarak yolaçıkan genç girişimciler, Kapalıçarşı'nın gelenekselyöntemleriyle istenilen standardı karşılayamayıncakendi üretim tesislerini kurmaya karar verdi.1993'te, Merter'de,Yalınkaya Grubu'na ait1.500 m2 kapalı alana sahip binada GoldaşKuyumculuk kuruldu. Bu,Türkiye'de mücevherattayeni bir dönemi, özellikle kurumsallaşma vedışa açılma sürecini de başlattı.Goldaş Kuyumculuk ile mücevherat sektörününgelişimi ve bugünkü konumuna yükselmesi paralelbir çizgi seyretti. Küçük atölyelerde, gelenekselyöntemlerle, çoğunlukla iç piyasaya yönelikyapılan bir üretim ve kalite anlayışından, dünyanınçok sayıda ülkesine ihracat yapan, dünya ikincisibir sektör haline gelindi.Goldaş'ın, uluslararası bir marka yaratmahedefini gerçekleştirmek üzere yaptığıçalışmaların ilki, dünya standartlarında üretimigerçekleştirecek alt yapıya sahip olmak içinteknolojiye ve Ar-Ge'ye yatırım yapmak oldu.Üretimin yanında her aşamada uluslararası kalitestandartlarını uygulanmaya koydu. İç pazarınyanı sıra ihracata ve yeni pazarlara açılmayaağırlık verdi; aktif bir pazarlama ve satış politikasıoluşturdu. 1994'te ABD, 1998’de İngiltere’deyurtdışı temsilcilikleri açtı.Şirket, İngiltere ve ABD'nin dışında Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya,Güney Afrika,Tayland ve Çin'dekitemsilcilikleriyle uluslararası birorganizasyon ağı oluşturdu.1999'da Goldaşadını taşıyanuluslararasımağazalar zincirininilk halkasıAnkara'da açıldı.Goldaş'ın bugünİstanbul,

Ankara,Bodrum ve Side'ninyanı sıra yurtdışındaAlmanya ve Rusya'damağazalar zinciribulunuyor.Goldaş, aynı yıl İstanbulMenkul Kıymetler Borsası’na(İMKB) kote olarak Türkmücevherat sektörünün ilk ve tek halka açık şirketi oldu. Goldaş’ın Amerikandepo sertifikaları ise Frankfurt Borsası ve ABD-OTC piyasasında işlem görüyor.Goldaş,Türkiye'de mağaza konseptine deyenilikler getirdi. Geleneksel kuyumcudükkânlarından farklı olarak tasarlanan, terazininolmadığı, tüm ürünlerin fiyatının üzerinde yeraldığı ve kalite sertifikasıyla sunulduğu, alışverişinrahat bir ortamda yapıldığı, tasarımı ve ürünyerleşimi ile özel bir konsept uygulamaya kondu.Goldaş mağazalarında zamanla altın, gümüş vedeğerli taşlarla üretilen takı ve aksesuarlaragümüş hediyelik eşyalar, deri ürünler, kravat gibiyepyeni ürün grupları eklendi.Goldaş, lisanslı ürün anlaşmalarıyla yeniliklerinisürdürdü ve Walt Disney, Warner Bros., Mattel,New Line Cinema, Paws, 20th Century gibi ünlüşirketlerle anlaşmalar yaparak alanında güçlü birkonuma ulaştı. Goldaş Kuyumculuk;YüzüklerinEfendisi, Barbie, Disney ve Looney Tuneskarakterleri,Winnie the Pooh, Garfield, Superman,Spider Man, Hugo, Pembe Panter,The Simpsonsve Betty Boop karakterleri,Türk futbolunun dörtbüyük takımı Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray veTrabzonspor ; yurtdışından Chelsea, PSVEindhoven, Club Brugge, Arsenal, Liverpool,Bayer Leverkusen kulüpleri ile İngiliz Rugby MilliTakımı ve NBA takımlarının da lisanslı takı veaksesuarlarını üretiyor.
Ürün
Goldaş Kuyumculuk tesislerinde 8, 9, 10, 14, 18,21, 22 ve 24 ayar altın ve 925 ayar gümüşün yanısıra, değerli ve sentetik taşlarla da üretimyapılıyor. 60 bini aşkın modelin yer aldığı ürünportföyüne her yıl 5 bin yeni ürün ekleniyor.Tasarıma büyük önem veren GoldaşKuyumculuk, güncel, araştırmacı, modern, en sonteknolojinin kullanıldığı, konsept içeren biryaklaşımı benimsiyor. Goldaş'ın Trend Analistleri,takı ve aksesuar trendleri ile birlikte, mimari,otomotiv ve tekstil gibi pekçok sektörde yaşananyenilikleri yakından izliyor.
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Goldaşkoleksiyonlarında,geleneksel sanatmodern teknolojiylebuluşuyor.Anadolu'nun kuyumculuksanatındaki köklügeçmişinin günümüzeuyarlanmış modernhallerini, eskimedeniyetlerinkültürlerinden esin kaynağı bulan koleksiyonlarıve en son moda akımlarını içeren tasarımları birarada bulabilmek mümkün. Etnik ve tarihiöğelerin kullanıldığı tasarımlar Goldaşkoleksiyonlarını zenginleştiriyor.Tasarımdan üretime her aşamanın bilgisayarkontrolünde olduğu üretim tesislerinde, GoldaşSilver D'sign, ChipGold'un yanı sıra WeddingD'sign markasının da üretimi gerçekleştiriliyor.Goldaş Kuyumculuk tarafından üretilen SilverD'sign, lisanslı ürünleri ve kendi alt markaları ilegümüş takı ve aksesuara yepyeni bir açılımgetirdi.Silver D'sign ürün portföyünde dünyaca ünlükahraman ve karakterlere ait gümüş takı veaksesuarlar vakumlu özel paketlerde sunuluyor.Silver D'sign ürünleri, farklı yaş ve beğenilerdengeniş bir kesime sesleniyor. Çocuklar ve gençlerinyanı sıra herkes için çok sayıda hediye alternatifinesahip.4 Best Friend, 2 Remember, 4 Life Style,Lovesign, Baby D'sign, Horoscope D'sign, Berr,Saint ve Jude, Silver D'sign tasarımcılarının hayatverdiği markalar arasında yer alıyor.Silver D'sign ürünleri, Goldaş ve Silver D'signmağazalarının yanı sıra marketlerden benzinistasyonlarına, hediyelik eşya satan dükkânlardanalışveriş merkezlerine kadar çok sayıda satışnoktasında alıcıyasunuluyor.Goldaş Kuyumculuk'unteknolojiye veAr-Ge’ye yaptığıyatırımların en sonürünlerinden biri dekülçeler halinde üretilenChipGold.Ürün; tarihin eneski yatırım araçlarından biriolmasının yanı sıra,özel gün vekutlamalardaaltın hediye etmegeleneğinin yaygınolaraksürdürülmesindenhareketle hazırlandı.1, 2.5, 5, 10 ve      20gr.’lık seçenekleriylesunulan, altı adet güvenlik noktasına sahip sertifikalıChipgold’larla Goldaş yeni bir hediye konsepti vealternatif bir yatırım aracına imza atmış oldu.Yeni evlenecek çiftlerin alyans seçimikonusunda yepyeni bir alternatif sunanWedding D'sign, Goldaş tarafından tasarlanan veüretilen yepyeni bir markanın adı. WeddingD'sign, yüzbinlerce seçeneği bir arada sunmanınyanında gelin ve damat adaylarına kendiyüzüklerini tasarlama fırsatı veriyor. Çiftlerehayallerindeki alyansı yaratma olanağını tanıyor.
En Son Geliflmeler
Ürünleri ve sermaye yapısıyla bir dünya markasıolmayı hedefleyen, tasarımlarıyla dünyanın pek

çok ülkesindeki takı meraklılarının beğenisinikazanan Goldaş, mağazalarının sayısını Türkiye veyurtdışında artırarak beş yıl içinde 100 mağazalıkbir zincire ulaşmayı amaçlıyor.Uluslararası piyasalara entegrasyon konusunaverdiği önemi 2002 yılında kısa adı IPMI olanUluslararası Kıymetli Madenler Enstitüsü'ne üyeolarak gösteren Goldaş Kuyumculuk, 2005'te deLBMA üyeliğine kabul edildi.Dünya altın piyasalarında da söz sahibi olmayıhedefleyen Goldaş Kuyumculuk, Goldaş KıymetliMadenler Ticaret A.Ş.’yi kurdu. Başta altın olmaküzere her türlü değerli maden alım satımı yapanşirket, İstanbul Altın Borsası’na da üye.
Promosyon
Goldaş markasının iletişim stratejisinin temelisüreklilik üzerine kurulu. Farklı yaş grupları vekesimlerden oluşan hedef kitleye marka veürünlerle ilgili yeni gelişmeler, mesajlar istikrarlıbir iletişim süreci ile aktarılıyor.Tasarımlarınoluşturulması aşamasından iletişim faaliyetlerininorganize edilmesine kadar tüm süreçlerin enönemli çıkış noktasını, hedef kitleyi iyi tanımlamakve buna uygun stratejiler geliştirmek oluşturuyor.Goldaş iletişim stratejisi yenilikçi ve dinamik biryaklaşıma sahip.Goldaş reklam çalışmalarında marka imajını önplanda tutuyor ve daha kalıcı mecralar olandergileri tercih ediyor. Hediye alışverişininyoğunlaştığı yılbaşı, sevgililer günü, anneler günü,babalar günü gibi özel dönemlerde dergilerinyanı sıra, gazete, sinema ve outdoorlar'da reklamçalışmaları yoğunlaştırılıyor. Sinema reklamfilmlerinde Goldaş, Silver D'sign ve ChipGoldmarkaları yer alıyor.Pazarlama aktiviteleri yurtiçi ve yurtdışı olmaküzere iki bölümde gerçekleştiriliyor.Yurtdışıtemsilcilikler ve burada bulunan ekipleraracılığıyla Goldaş ürünleri beş kıtada binlercenoktaya dağılıyor.Yurtiçinde Goldaş ürünleri satanmağazalar, bayiler ve turistik bölgelerdeki satışlarpazarlama ağının önemli bileşenleri. Lisanslıürünlerin satışı ve pazarlaması için de  ayrıekipler oluşturulmuş durumda. Pazarlamastratejisi, Goldaş ürünlerini yurtiçinde veyurtdışında çok daha fazla sayıda tüketici ilebuluşturmak üzerine kurulu.Goldaş, reklam ve PR çalışmalarının yanı sıra,çeşitli etkinlikler düzenliyor ve sektörün öndegelen tüm fuarlarında yer alıyor. Uluslararasıalanda da faaliyet gösteren bir şirket olarakyurtdışında sektörel ve havayolu dergilerindereklamları yayımlanıyor.Goldaş takıya bir “kültür ürünü” olarak bakıyorve iletişim stratejisini de bu yönde geliştiriyor.Ayrıca farklı yaş ve gelir gruplarına yönelikgençlik-kadın dergileri ile tasarım yarışmalarıdüzenliyor.Altın ve mücevherat sektöründe bilgibirikimini sağlamak amacıyla, başvurukaynağı olma niteliğine sahip kitaplaryayımlayan Goldaş'ın, KuyumculuğunDoğuşu, Anadolu Antik Takıları,Takılar veSüs Taşlarında Sembollerin Dili ile TakınınÖyküsü isimli kitapları dünyanın enprestijli müzelerinden biri olan BritishMuseum'da da satışa sunuldu.Goldaş, iletişim stratejisi çerçevesinde sosyalsorumluluk projelerine de önem veriyor.Ülkemizde bulunan çok değerli doğal süs taşıyataklarına dikkati çekmek ve tanıtımlarınakatkıda bulunmak amacıyla düzenlenen, “GoldaşSüs Taşları Araştırma Gezileri” bu projelerdenbiri. İlk olarak Balıkesir'in Dursunbey İlçesi'ndebulunan zengin ametist yataklarına bir gezidüzenlenerek konuya dikkat çekilmesi amaçlandı.Projelerden bir diğeri ise, takı tasarımı alanındaeğitim veren ve bu alanda önemli bir misyonuüstlenen okullarla işbirliği kapsamında,Türkiye'deilk olarak gerçekleştirilen Takı Tasarım Yaz Okuluprojesi.Türkiye'de takı tasarımı ve üretimialanında eğitim veren yedi üniversiteden on dörtöğrencinin katıldığı ve 2004 yılında ilki düzenlenen

bu okulda, “Büyük İskender ve Helenistik ÇağTakılarının Günümüz Yorumları” konsepti ile müzeve tarihi yerlerde incelemeler yapıldı, tasarımlarçizildi, ilk dörde giren tasarımlar Goldaştarafından İskender Koleksiyonu adıyla üretildi.Geleneksel hale getirilmesi planlanan GoldaşTakı Tasarım Yaz Okulu 2005 ise “Akdeniz/Akdeniz” teması ile Antalya Olympos’ta hayatageçirildi ve dereceye giren tasarımlar belirlendi.
Marka De¤erleri
Goldaş; yenilikçi, hedeflerini saptayan ve bunlarıgerçekleştirmek yolunda durmaksızın çalışan,vizyon sahibi, değişime açık, yeni fikirleringeliştirilmesine önem veren, dünyadakigelişmeleri yakından izleyen, öncü, çalışanlarınınverimliliğine önem veren ve insan kaynağınayatırım yapan bir şirket olmayı benimsiyor.Aklı, ustalığı ve yaratıcılığı teknoloji ve sistemlebuluşturarak her biri yaşama mutluluk taşıyan,gelecek için güvence oluşturan ürünler üreten,çalışanlarına ve iş ortaklarına yarar sağlayan,ekonomiye, insanlığa ve kültüre değer katan birkurum olmak ise Goldaş'ın misyonunuoluşturuyor.
www.goldas.com 

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Goldaş'ın 60 bini aşkın modelin yer aldığı ürünportföyüne her yıl 5 bin yeni ürün ekleniyor.
Goldaş, geleneksel bir sektörde gösterdiğiuluslararası başarı nedeniyle ABD'deki işletmefakültelerinde “case study” olarak inceleniyor.
Dünya kıymetli maden piyasalarının en prestijlikurumu olan Londra Kıymetli MadenlerBirliği'ne (LBMA) üye ilk ve tek Türk şirketi.
Goldaş'ın ürettiği markalardan WeddingD'sign'da gelin ve damat adayları yüzbinlerceseçeneği bir arada bulduğu gibi kendiyüzüklerini tasarlama fırsatına da sahip.
Goldaş’ın bir ilki gerçekleştirerek düzenlediği“Takı Tasarım Yaz Okulu” projesi çerçevesindetakı tasarımı alanında eğitim gören üniversiteöğrencileri, belirlenen konsepte uygun olaraktarihi yerleri ve müzeleri gezip takı tasarımıatölye çalışmaları gerçekleştiriyor.
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