
Pazar
1990'lardan itibaren dünyayı saran en önemlieğilimlerin başında sağlıklı yaşamak, ruhsal vebedensel gelişime katkı sağlayan farklı tecrübeleredinmek geliyor. Bu doğrultuda dünyada yeni birendüstri de hızla büyüyor: “Leisure Management”.Türkiye için oldukça yeni olan bu kavram, temelolarak insanların boş zamanlarını en iyi şekildedeğerlendirebilecekleri konseptler yaratmayıamaçlıyor. Bu olgu, içinde gezmek, spor yapmak,rahatlamak, eğlenmek gibi çeşitli kavramlarıbarındırıyor. Dünyada büyük hızla gelişen buyönelimi Türkiye'de en erken yakalayanşirketlerin başında Alarko-Hillside Grubu geliyor.Grup, bir spor merkeziyle başlayan hikayesinizaman içinde Hillside ismiyle markalaştırarak,insanların boş zamanlarına hitap edebilecek pekçok hizmetle zenginleştirdi ve on beş yıl gibi birsürede Türkiye'de kurumsallıkla büyüyen ilk vetek “leisure” şirketi oldu. Dünyadaki eğilimleri vearkasındaki dinamikleri analiz eden, buanalizlerden sonra bugünün insanına seslenendeğerleri belirleyen ve beklentileri aşankonseptler yaratan Hillside Grubu; otelcilik, spor,sinema ve spa gibi içinde olduğu her sektördeher zaman “rekabet üstü” olmayı hedefliyor.Son on beş yıldır Türkiye'de hız kazanan   spormerkezi yatırımlarına -özellikle “çok işlevli  vebutik anlayışla servis sunan spor merkezi”konseptine- Hillside City Club’lar öncülük etti.Birçok hizmeti bir arada sunan kompleksler,trendlerin büyüttüğü bu sektörde rekabetiyönlendiren işletmeler oldu.Yine 90'lı yılların başında sinema işletmeciliğide çeşitli sebepler yüzünden zayıflamaktayken,Hillside ilk kez ev konforunda, lüks, son teknolojisinema salonları açtı ve “sinemaya gitme”alışkanlığının yeniden kazanılmasında önemli birrol oynadı. Bu bağlamda Hillside Grubu; spor,sinema, yeme-içme kavramlarını aynı çatı altındatoplayıp, sinerjik bir şekilde sunan ilk şirketolarak, ülkede yeni doğan leisure endüstrisindeönemli bir mihenk taşı oldu.Turizm sektöründe ise pazar son yıllardaiki farklı yönde gelişme gösteriyor. Bir yandankitle turizmi yaygınlaşırken, öte yandan yüksekgelir seviyesine hitap edebilen, hizmet farklılığıve tasarımlarıyla öne çıkan özel işletmelerbelirginleşiyor. Grubun yurtdışında da kuvvetlibilinirliğe sahip otelleri Hillside Beach Clubve Hillside Su bu tercihlerde başı çekiyor. Her ikitesis de yüksek oda sayılarına rağmen “exclusive”servis sunuyor ve hem “terzi usulü” uygulamaları,hem de doluluk oranlarıyla Türkiye'de hizmetveren 3 bine yakın otel arasından keskin hatlarlasıyrılıyorlar.
Baflar›lar
Grubun tatil köyü Hillside Beach Club, hizmetkalitesi ve bu konudaki sürdürülebilirliği ile dünyaotelleri arasında her zaman alkış toplayan veturizm sektöründe örnek gösterilen bir tesis oldu.Grubun en genç tesisi Hillside City Club-Trio 

kısa zamanda Anadolu Yakası'nda spor ve eğlencekonusunda lider konuma oturdu.2000'li yıllara doğru kişisel bakım olgusununbir uzantısı olarak gelişen Spa akımında Hillside,Sanda Spa ile “ilk ve en büyük zincir” misyonunuüstlendi.Turizm dünyasının üst düzey yöneticilerindenoluşan Skal International İstanbul, 2000 yılındaki“SKALİTE,Turizm'de Kalite” ödülüne Türkişletmeleri arasından; tatil köyü kavramınagetirdiği yenilikler, gerçekleştirdiği “ilk”ler vesürdürdüğü kaliteli hizmet anlayışı nedeniyleHillside Beach Club'ı layık gördü.Hillside markası “Göğsümüzü Kabartan 

Türk Markaları” başlıklı sempozyumda “endermarkalar” arasında yer aldı ve markanın yaratıcısıEdip İlkbahar pek çok otorite tarafından çeşitlianketlerde “En Başarılı Genç Yönetici”, “EnBaşarılı Pazarlama Yöneticisi” olarak gösterildi.Grubun dergisi Hillsider ; üç kez CommunicationArts - Awards of Excellence tasarım ödülüne layıkgörüldü.Her yıl dünya genelinde müşterilerininen yüksek memnuniyete sahip olduğu tesisleribelirleyen JMC,TUI gibi Avrupa'nın dev turoperatörleri, son beş yıldır Türkiye'den HillsideBeach Club'ı da ödüllendiriyor.Hillside Otelleri her yıl yerli-yabancı yaklaşık70 bin kişiyi ağırlıyor.Yüksek fiyatlarına rağmensezonlarını ortalama %90'ın üzerinde doluluklageçirerek rekabetten sıyrılan Hillside Beach Club,Akdeniz çanağının en kârlı tesislerinden biriolarak Türkiye'de turizmin gurur kaynağı olmayadevam ediyor.Hillside City Club spor merkezlerinin toplamüye sayısı 8 bine ulaştı. Grubun son on yıldakibüyüme hızı ise yılda ortalama %17.
Tarihçe
Alarko-Hillside Grubu; yarım asırlık AlarkoHolding'in en genç grubu olarak 1990 yılındaAlarko'nun Etiler'deki uydu kent projesinde yeralan spor merkezinin yönetimini üstlenmesiylekuruldu. Hillside City Club adı verilen tesis kısasürede renkli bir yaşam merkezi haline dönüştü.Hillside'ın 1991 yılında Kuruçeşme'de açtığı,2 bin 500 kişilik gece kulübü Pasha, İstanbul'unçok sayıda seçkin restoran ve barını tek bir tesisiçinde bulundurarak bir “ilk”e imza attı.Hillside'ın sinema işletmeciliği girişimi ise ülkeyeilk kez 1993 yılında özel donanım ve dekorasyonlusinema anlayışını getirmesiyle başladı.
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1994 yılında Alarko'nun yatırımlarından biriolan Fethiye'deki tatil köyüne Hillside BeachClub isminin verilmesiyle Hillside'ın marka olarakserüveni de başlamış oldu.2000 yılında belirlenen strateji doğrultusunda,Alarko-Hillside Grubu spor, sinema ve otelişletmeciliğinden oluşan üç ana kolda büyümekararı aldı ve eğlence sektöründe alışılmadık şekildekalitesinden ödün vermeden dokuz yıl boyuncalider kalan Pasha'nın işletme hakkını devretti.Anadolu Yakası'na hitap edecek bir      “leisuremerkezi” olan Hillside City Club-Trio 2003yılında hizmete girdi ve ilk yıl içinde     hızla 4bin 500 üye sayısına ulaştı.

Grubun Sanda Spa zincirinin ilk halkası HillsideBeach Club’da 2001 yazında, Antalya şehirmerkezinde açtığı konsept oteli Hillside Su iseHaziran 2003’te hizmete girdi.
Ürün
İstanbul'un her iki yakasında da (Etiler veKozyatağı) faaliyet gösteren Hillside City Club'larınbünyesinde; kapalı spor alanları, squash-racquetball-tenis kortları, basketbol sahaları,Sanda Day Spa'lar, kuaförler, solaryumlar vemultimedya mağazalarının yanı sıra sinemasalonları, restoran ve cafeler bulunuyor. Bilinçlisporun ve müşteri öncelikli rekreasyon merkezikavramının İstanbul'daki öncüsü olan Hillside CityClub'lar, aynı zamanda dünyada yeni ve sağlıklıspor akımları yaratma konusunda çok önemli bir

yere sahip Reebok University'nin Türkiye'deki tektemsilcileri. Spor alanında dünya trendlerini sunanHillside, bir ilk olan canlı DJ müziği eşliğindeegzersiz olanağı gibi öncü uygulamaların yanı sıra,kültürel geziler, turnuvalar, partiler gibi pek çoketkinlik de düzenleyerek üyelerin sosyalhayatlarını zenginleştiriyor.“Akdeniz'de Bir Numara!” olma misyonuylayola çıkan ve Fethiye'de kendine ait bir koyda yeralan 780 yataklı tatil köyü Hillside Beach Club,rekabet üstünlüğünü öncelikle personelinin“istisnai” misafirperverliğinden ve güleryüzündenalıyor. Özgün hizmet kalitesi, “exclusive” servislerive eşsiz doğası ile konukları tarafından“yeryüzündeki cennet” olarak adlandırılan HillsideBeach Club; fiyat politikasını karşılaştığı talebedeğil, konukların “paralarının karşılığını alması”prensibine dayandırıyor.Hillside Su; özel tasarımı, misafirlerine sunduğudinamik yaşam stili, sade ve şaşır tıcı özellikleriylehem Türkiye'yi, hem de dünyayı farklı bir otelcilikanlayışıyla tanıştıran 600 yataklı lüks bir tesis.Dünyaca ünlü Design Hotels Grubu'nunTürkiye'de çalışmayı seçtiği ilk konsept otel olanHillside Su, özel ışıklandırmalı 294 odası vebüyülü ambiyansıyla adından sıkça söz ettiriyor.Ayrıca sık sık uluslararası basında yer alarak vedünya jet setini ağırlayarak Türkiye'nintanıtımında da önemli bir rol üstleniyor.İstanbul ve İzmir'de 25 salonla hizmet verenCinecity Sinemaları, konforlu salonların yanı sıra,kaliteli bir yemekten sonra aynı mekanda sinemakeyfinin yaşanabileceği renkli ortamlar dasunuyor. “Butik sinemacılık” anlayışını ülkeyekazandıran bu sinemalar düzenlediği galalar vesunduğu özgün hizmetlerle sektörde en başarılıişletmelerden biri kabul ediliyor.Grubun, renkli “yaşam tarz”larını yansıtan veonbinlerce kişiye ulaşan dergisi Hillsider Magazine,Dünya'daki yeni eğilimleri farklı bir bakış açısıylaokuyucularına ulaştırıyor.Uzakdoğu, Akdeniz ve yerel etkilerin senteziyletasarlanan Sanda Spa'lar toplam altı şubede,Türk ve Uzakdoğulu terapistlerle hizmet veriyor.
En Son Geliflmeler
Grubun son yatırımlarından Hillside-Trio veHillside Su, spor ve otelcilik alanlarında büyümetrendi içinde olan marka açısından oldukça önemliadımlar oldu. Grup son dönemde, özellikle büyükşehirde ilgi gören Sanda Day Spa'larıbüyütmekte.Yenilenme prensibini ürünlerindesürekli uygulayan Hillside, son olarak Hillside CityClub-Etiler'de cardio-gym salonlarını renove etti.İşletmelerinde seçkin markalarla işbirliği yaparakrenkli bir sinerji yaratan Hillside, bu markalara enson Hillside Su'da İstanbul eğlence hayatınınklasiği Şamdan'ı, Hillside City Club-Etiler'de iseD&R'ı ekledi. Grup ayrıca, İstanbul'da konseptiylede ses getirmeyi hedefleyen bir şehir oteliprojesi üzerine yoğunlaşmış durumda.
Promosyon
Hillside'ın en önemli rekabet üstünlüklerindenbiri; markaya tutkun onbinlerce seçkin kimliği“Hillside Community” (Hillsider) olgusu altındatoplaması. Oluşturduğu “Hillsider Card”laTürkiye'nin 60 “top kalite” işletmesindeüyelerine çok özel avantajlar sağlıyor. “HillsideCommunity”nin yoğunluğu, sadakati ve yüksekyaşam standardına sahip olması özelliklesponsorluk faaliyeti içinde olan ulusal veuluslararası seçkin markaların Hillside'la işbirliğikararında da çekici güç oluyor. Bu da markaya  azrastlanır seviyelerde sponsorluk gelirine sahipolma başarısını getiriyor.Grubun en etkili iletişim başarılarından biri ise;sağladığı yüksek müşteri memnuniyeti sayesindeyakaladığı yoğun “word of mouth”.
Marka De¤erleri
Hillside misyonunu; kaliteye ve eğilimlere duyarlıkitlelere “beklentileri aşan” ürün ve hizmetkonseptleri sunmak olarak belirliyor. Hillside

zincirini oluşturan halkalar kendi branşlarındaöncü konumda kabul ediliyor ve hedef kitlelerinineğilimlerini yönlendirebiliyorlar. Hillside; kendineiyi bakan, sporu bir yaşam tarzı haline getiren,dünyayı izleyen insanlardan oluşan hedefkitlesinin gözünde; yenilikçi, lider, çağdaş, özgün,dinamik, güvenilir, kaliteden ödün vermeyen,itibarlı bir marka olarak kabul ediliyor.Ayrıca; seçkin markalar da Hillside'la bir aradaanılmayı tercih ediyor, birçoğu Grup'la uzunsoluklu işbirlikleri kuruyor. Hillside'ın arkasında;sürdürülebilir bir gelişim içinde olan, dinamiklerüzerine kafa yoran, farklılığı yaratabilen, algılarıaçık bir ekip bulunuyor. Kendini “bir yaşam tarzınıyansıtan marka” olarak konumlandıran Hillside'ınönemli ayrıcalıklarından biri de; üye vemisafirlerinde aidiyet duygusu yaratmak, onlarıürüne ve markaya tutkun hale getirmek sayılıyor.Hemen her tesisinde “clubness” ruhu ve gerçekbir “community” olgusu hissediliyor.
www.hillside.com.tr

www.cinecity.com.tr

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Hillside Su, açıldığı günden bu yana 48 yabancıyayında tam 180 sayfayla yer aldı ve birçoğunakapak oldu.
Hillside'ın spor merkezlerindeki üyeleri arasındaaidiyet duygusu oldukça yüksek. Üyelerin %75'iniiki, beş ve on yıllık üyeler oluşturuyor.
İzmir-Kipa Alışveriş Merkezi'ndeki Cinecity Sineması,Türkiye'nin ilk dokuz salonlu multipleks sineması.
30 ders çeşidi ve 78 saatlik programıylaTürkiye'nin en fazla saat ve çeşitteki stüdyodersleri Hillside City Club-Etiler'de.
Hillside Beach Club misafirlerinin tesise tekrargelme oranı % 54.

Hillside

83SUPERBRANDS


