
Pazar
Kuruluşundan bu yana yenilikçi yaklaşımı, güçlüAr-Ge çalışmaları ve zengin ürün gamı ile GüralPorselen,Türkiye'nin porselen sektöründeki öncümarkalarından biri.Güral Porselen, farklı satış stratejileri ileTürkiye'nin hemen her noktasında ürünleriyle varolmayı hedefliyor. Bölge müdürlükleri ile baştaİstanbul olmak üzere, Kütahya, İzmir, Antalya,Ankara, Samsun, Gaziantep ve Muğla'dan toplam200 bayi ve 5 bin satış noktasına dağıtımgerçekleştiriyor.35 noktada bulunan perakende satışmağazalarıyla tüketicilere doğrudan ulaşabildiğigibi “konsept mağazacılık” sistemiyle de farklıürün gruplarını sunan Güral Porselen, eve yönelikürünlerin yanı sıra otel ve restoran sektörününihtiyaçlarına uygun üretim de yapıyor.Fransa, İtalya, İspanya, Almanya başta olmaküzere 52 ülkeye ihracat yapan Güral Porselenöncelikli olarak mevcut pazarları elde tutmayı veyeni pazarlara açılmayı hedefliyor.

Baflar›lar
Güral Porselen ürünlerinin kalitesi, ilk olarak1994 yılında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile,ardından 2003 yılında ISO 9001 Kalite GüvenceStandartı ile tescillendi. Güral Porselen ayrıcaTürkiye'deki beş yıldızlı otel ve restoranların%75'inin tercih ettiği bir marka.
Tarihçe
1989 yılında Kütahya'da kurulan Güral Porselen75 bin metrekaresi kapalı olmak üzere,275 bin m2 alanda üretim yapıyor. Şirket, Kütahyaşehrinin asırlara dayanan deneyimini ve nesillerboyu yaşatılan ustalığını 2000'li yıllarınteknolojisiyle birleştirme amacıyla yola çıkıyor.Güral Porselen 2002 yılında mağazacılıksistemini geliştirerek kendi imalatı olanporselenin yanı sıra, dünyaca ünlü markalarınaksesuarlarının satışının da gerçekleştirildiği“konsept mağazacılığı” hayata geçirdi. GüralPorselen, son iki yılda sayıları 20 olanperakende mağazacılık ağına on beş mağazaekledi. Güral Porselen’in kalitesini yansıtanmağazaları “franchising” sistemine örnek teşkiledecek şekilde organize ediliyor.
Ürün
Güral Porselen'in sadece doğal kaynaklıhammaddelerden ürettiği, beyazlığını kullanılanhammaddelerden alan, 1400°C civarındapişirilerek pekişen, ışık geçirgenliğine sahipporselen, son derece sağlıklı bir ürün olaraktanımlanıyor.Güral Porselen, ev ve otel olmak üzere ikigruba yönelik olarak porselen ürün tasarlıyor.Ev için ışığı geçiren ince porselenler, otel verestoran grubu için ise, dünya standartlarınauygun olarak, daha kalın porselen üretiliyor.Porselen, içerdiği hammaddelere, bumaddelerin oranlarına ve fırınlandığı sıcaklıkderecelerine göre, sert ve yumuşak olmaküzere ikiye ayrılıyor. Sert porseleninen önemli özelliğini, bünyesindeyer alan yüksek kaolen (porselenyapımında kullanılan kil) oranı ve1400°C gibi yüksek birsıcaklıkta ortaya çıkanfeldspat (en önemlisilikatlı mineral grubu)oluşturuyor.Yumuşakporselende kaolenoranı ve sır oluşumsıcaklığı daha düşükolduğu için sertporselene oranladarbelere daha azdayanıklı.Üzerinde oluşanlekelerin kolaylıkla çıkması,tat, koku ve mikropbarındırmayışı, kolaytemizlenirliği porseleni yemekservisinde kullanılan diğer ürünlerdenayıran üstünlükler olarak sayılıyor.Güral Porselen, kullandığı teknoloji vestandartları doğrultusunda belirlediğikriterlerle, Ev Serisi, Sami, Gala, Mimoza,Sedef, Safir, Alfa, Elips, Pera adını taşıyandeğişik zevklere yönelik tasarlanmış yedi

başlık altındatoplanan porselentakımlar üretiyor. Bukapsamda yemektakımlarının yanı sıraçay ve kahvetakımları, kahvaltısetleri, mama ve baharattakımları da Güral Porselen'inürün gamı içerisinde yer alıyor.Güral Porselen'in, Stoneware başlığını taşıyanürün grubu “Kendi takımını kendin yarat”sloganıyla sunuluyor. Renk ve formların ayrı ayrıseçilip kişinin zevkine özel biraraya getirilebildiği
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bu seri ile Güral Porselen müşterilerine zenginrenk kombinasyonu oluşturma olanağı sunuyor.Bu grup altında Glorya,Tria, Quadro, Puzzle gibiformların özelliklerini belirleyen isimlerle,turuncu, sarı, siyah, pembe, mavi, açık yeşil,lacivert, krem, kiremit ve kırmızı gibi renklerde,üçgen, kare gibi formlardaüretilmiş porselenlerbulunuyor.Otel ve RestoranÜrün Grubu, GüralPorselen'in“günümüzinsanının yenilikve kalite arayışınabir cevap” olarakklasiktenmoderne genişbir yelpazedetasarladığıürünlerdenoluşuyor.Profesyonelseriler içinderölyefliçalışmalarınyanı sıra sade veşık formlar da yeralıyor. Satürn, Mimoza,Delta, Karizma, Enternasyonel, Mars, Merid, x-tanbul,Yeni Otel isimleri ile kategorilendirilenserinin ihracat için üretilmiş bu gruba ek olarakdört farklı form seçeneği daha bulunuyor.El Dekorları başlığıyla sunulan ürünlerindeGüral Porselen, Anadolu'nun kültürel mirasını   ElDekoru Ünitesi'nin ustalarıyla yepyeni bir simayabüründürüp “geleceğin antika eseri olma” ve“bugünün tarihini gelecek kuşaklara aktarma”misyonunu yükleniyor.Aales Collection, Güral Porselen’in “incelik”unsurunu ön plana çıkardığı ve şeffaf porseleniyeniden yorumladığı kahve ve çay fincanıtakımlarından oluşuyor. Koleksiyon “platinyansımalarla süslenen çizgi üstü bir tarzın enzarif örnekleri” olarak tanımlanıyor.Güral Porselen,ayrıca PromosyonÜrünlerbaşlığıyla, markabilinirliğiniartırma, imajyaratma, logotanıtımı, satışlarıartırma, özelgünler, çalışanlarıödüllendirme, ilişkilerigeliştirme hedefini

gözeten şirketlere yönelik özel baskılı porselenlerde üretiyor.Güral Porselen'in Özel Ürünler başlığıylasunduğu grup ise, günlük hayatın ayrıntılarına, evyaşamını kolaylaştırıp güzelleştirmeye yönelikürünlerden oluşuyor.Yenilenen bakış açıları vedeğişen ihtiyaçlara göre şekillenen esnek biryapıyla kararlaştırılan ürünler, fırın kaplarındankahvaltılıklara; abajurdan bibloya kadar geniş biryelpazeye uzanıyor.
En Son Geliflmeler
İlke olarak tüketicilerini farklı ürün gruplarıylabuluşturmayı benimseyen Güral Porselen, “iyi veyeniyi” ürün gamına ekleme hedefiyle çalışıyor. Budoğrultuda altyapı çalışmalarında en sonteknolojiyi kullanan, yurtiçi ve yurtdışı fuarlarını,trendleri takip ederek son yeniliklerin ürünlerinisunmak üzere üretim planı yapan Güral Porselen,önümüzdeki aylarda mağaza sayısını 35'ten 40'açıkarmayı hedefliyor.Güral Porselen, 2005 yılı içinde üçgen,elips gibi farklı formlarda yemek setlerinitasarladı. En ince porseleni üretmek üzereyıllardır üzerinde çalışılan koleksiyontamamlanarak Aales Serisi adıyla tüketiciyesunuldu. Ayrıca şirket, 2005 yılında kreasyonlarınaCream Porselen adı altında   krem renklikoleksiyonu da ekledi.
Promosyon
Güral Porselen 2005'in ilk altı ayında yılbaşı,Sevgililer Günü, Anneler Günü ve yaz olmaküzere dört kampanya düzenleyereközel kampanyalarla da tüketicilerinalım gücüne yönelik kolaylıklarsağladı.Sosyal sorumluluklarkonusunda da çalışmaları olanGüral Porselen, kız çocuklarınokula gönderilmesiniyaygınlaştırmak için MilliEğitim Bakanlığı'nın(MEB) desteğindebaşlamış veUNICEF'in katkılarıylabüyümüş “HaydiKızlar Okula”kampanyası içinilköğretim okullarıarasında bir resimyarışmasıdüzenledi. GüralPorselen, eldeedilen gelirintamamının kızçocuklarının eğitimi için bağışlanacağı kampanyaiçin resim yarışmasında ödüle değer bulunaneserleri kupa bardaklar üzerine uygulayaraksatışa sundu.Güral Porselen'in 2004-2005 yılları arasındaTürkiye'deki sanatçılar için bir huzurevi, PolisGecesi, Ankara Devlet Opera ve Balesi'ninsahnelediği Spartacus Balesi gibi projelere dekatkıda bulundu.
Marka De¤erleri
Güral Porselen'i farklı kılan özelliklerinin başında,tasarımlarında geleneksel mirası göz ardı etmeksizinporselen kültürüne çağdaş yorum getirmekve yenilenen trendleri bire birtakip edebilen dinamik yapıyaratmak geliyor.Güral Porselen,“mükemmellik birhedef değil, seçilenyoldur”felsefesinden yolaçıkıyor ve“konusunda uzman,yaratıcı, yenilikçi ve öncü” olarak tanımlanan birekibin organizasyonuyla ürünlerortaya koyuyor.

Güral Porselen'in marka değerleri arasındakaliteli üretim ve kusursuz hizmet anlayışınasahip; profesyonel, vizyon sahibi, gelişmelere açıkve geleceğe odaklı; müşteri taleplerine heraşamada çözüm üretebilmesiyle güvenilir olmasıöne çıkıyor.
www.guralporselen.com.tr

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Güral Porselen kız çocuklarının okutulması içinMilli Eğitim Bakanlığı desteğinde başlayan veUNICEF'in katkılarıyla büyüyen “Haydi KızlarOkula” kampanyasına katkıda bulunmak için2005 yılında ilköğretim okulları arasında birresim yarışması düzenledi. Resim yarışmasındaödüle değer bulunan eserleri kupa bardaklarüzerine uygulayarak satışa sundu. Kampanyadanelde edilecek gelirin tamamı kız çocuklarıneğitimi için harcanacak.
Dünyanın en ünlü porselen markalarınınüretildiği ülkelerden biri, Güral Porselen'inihracat yaptığı ülkelerin başında geliyor.
Yeniliklerin takipçisi Güral Porselen, güçlü    Ar-Ge departmanı ile her yıl binlerce dekorüretiyor ve farklı formlarda yemek takımlarıtasarlıyor.
Eğitime önem veren Güral Porselen, teknik veidari kadrosundaki tüm çalışanları için gerekidari, gerek teknik, gerekse motivasyonu artırıcıtüm seminerleri takip ediyor ve ilgilidepartmanların bu seminerlere katılmasınısağlıyor.

Güral Porselen
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