
Pazar
Dünyada porselenin tarihi oldukça eskiye,MS 1000 yıllarına ve Çin'e işaret etse de Avrupaiçin 18. yüzyıl başına,Türkiye içinse 18. yüzyılortalarına dayanıyor.Portekizli denizcilerin getirdiği Çin porselenleriile 1700'lerin başında karşılaşan Avrupalılar ilkporselen fabrikasını 1710'da Meissen'de kurdu.Osmanlı İmparatorluğu’nun bu alandaki ilk ciddigirişimi 1845’te Ahmet Fethi Paşa tarafındankurulan ve üzerlerinde “Eser-i İstanbul” damgasınıtaşıyan porselenleri üreten fabrika ile oldu. İthalürünlerin rekabetine ancak 20-30 yıl dayanabilenbu fabrikanın yanı sıra, 1892'de, devlet eliyle,İstanbul'da Yıldız Sarayı bahçesinde kurulan YıldızPorselen Fabrikası ise, bugün Türkiye'de porselensektörünün temelini atan tesis olarak anılıyor.Endüstriye öncülük eden bu tesis; o yıllardasadece Osmanlı Sarayı'nın ihtiyacını karşılamakamacıyla kurulan, kapasite açısından fabrikadanziyade atölye düzeyinde çalışan, sınırlı sayıda vebutik tarzı üretim yapan bir tesisti. Endüstriyelanlamdaki ilk kuruluş olarak 1978 yılında üretimebaşlayan İstanbul Porselen ise,Türkiye'de yaşananekonomik krizler nedeniyle sektördeki faaliyetine1990 yılında son verdi.1973'te kurulan Kütahya Porselen Türkiye'debu sektörde faaliyetine devam eden en eski tesis.Kütahya Porselen, aynı zamanda kapasitesi veürün kalitesi açısından da Avrupa'nın en önemliporselen fabrikası. Bu özelliğiyle de Avrupa'dakipromosyonlar için kalite ve üretim açısındanönemsenen bir adres.
Baflar›lar
Türkiye'nin önde gelen porselen üreticilerindenbiri olarak çok sayıda başarıya imza atan KütahyaPorselen, organizasyonlar, desteklediği kurum vekuruluşlar, gerçekleştirdiği sponsorluklarnedeniyle birçok ödüle de sahip. Bu yönüyle,Türkiye’deki porselen sofra eşyaları sektöründeilk sırada yer alıyor. Kütahya Porselen, 2005yılında,TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafındanverilen Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen ŞirketÖdülü'ne ürün kalitesi ve müşteri odaklıçalışmaları nedeniyle layık görüldü.

Tarihçe
Türkiye'nin yaşayan en köklü porselen sofraeşyaları üreticisi olan Kütahya Porselen, 1973yılında,Türkiye'nin “seramik başkenti” Kütahya'dakuruldu.Başlangıçta çok ortaklı halk şirketi olarakkurulan Kütahya Porselen, 1984’te sermayeartırımına gidilerek, gerekli olan garantör ücretiGürallar Şirketler Grubu tarafından sağlandı veşirketin banka hisseleri Gürallar ŞirketlerGrubu'na devredildi.Kütahya Porselen, hızla kapasite artırıcı veteknoloji yenileme yatırımlarına yönelerek ilketapta kapasitesini yılda 3 bin 200 tondan7 bin 500 tona çıkardı. 2002 yılında isekapasitesini 10 bin ton gibi önemli bir düzeyeyükselten Kütahya Porselen SanayiA.Ş., 2005 Haziran ayı itibarıyla160 bin m2 kapalı alandafaaliyet gösteriyor.Bu alanda, KütahyaAmbalaj ve KütahyaSeramik'le birliktetoplam üç fabrikaüretimgerçekleştiriyor.Kütahya Porselen;kapasitesi, 1973'tenbu yana gelentecrübesi ve1.500'den fazla çalışanıile Türkiye'nin en büyük,dünyanın da sayılı porselensofra eşyaları üreticileri arasındayer alıyor.2005 Haziran sonu rakamlarınagöre, Kütahya Porselen, yer ve      duvarseramiği üretiminde de14 milyon 500 bin m2 ile Türkiye'nin enbüyük üçüncü üretim kapasitesine sahip.

Kütahya Porselen'in 1995 yılında kurduğuNaturaceram, 1996 yılında üretime başladı.Kütahya Porselen'in sofra eşyaları üretimkapasitesi; Kütahya Porselen ve Naturacerammarkaları adı altında toplam 60 milyon parçayaulaşmış durumda. Bu kapasite, başta Türkiyepazarı olmak üzere 42 ülkede, doğrudan veyadolaylı olarak binlerce müşterinin hizmetinesunuluyor.Kütahya Porselen'in ihracatının büyük birbölümü, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve ABD'yeyapılıyor. Kütahya Porselen, ihracatta ulaştığı bubaşarıyı, dünyanın marka olmuş, moda halinegelmiş tüm üreticileriyle işbirliği içindegerçekleştiriyor. Bu büyük şirketler adına daüretim yapan Kütahya Porselen, son yıllardakaliteye yaptığı yatırımın karşılığını, özellikleihracatta görmeyi ve yerli pazar odaklıstratejiden, ihracat ağırlıklı bir şirkete dönüşmeyihedefliyor.Son yıllarda mağazacılık alanına da yönelmeyebaşlayan Kütahya Porselen’in yurtiçi mağazalarınınyanı sıra yurtdışındada mağazalarıbulunuyor. Kütahya Porselen'in bualandaki amacı; daha iyi tanınan,daha geniş bir tüketicigrubuna hizmet veren,performansı ve kârlılığınıgeçmişin ötesinetaşıyan bir noktayaulaşmak. Şirket, buhedefine ulaşmakiçin de ABülkelerine veABD'ye yönelikçalışmalarınaağırlık veriyor.Bu kapsamda,özellikleteknolojik
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yatırımlarını tamamlayarak uygun ürün konusundayakaladığı trendi, yoğun bir tanıtım çalışmasıylabirleştirmeyi planlıyor. Bu doğrultuda, ürünkalitesinde ulaştığı düzeyi, lojistik ve müşterihizmetleri konusunda da destekleme stratejisiizliyor. Bu alandaki kalite düzeyini, AB ve ABDnormlarına taşımak için çalışmalarına devamediyor.Kütahya Porselen, kurumsal yapısı, genç,dinamik ve eğitimli kadrosuyla, başta insanolmak üzere tüm alanlarda yatırıma devamediyor.Sektöründe Türkiye ve dünyada önemli birdüzeye ulaşan Kütahya Porselen, bu başarısını,%23'lük halka açıklık oranıyla İstanbul MenkulKıymetler Borsası'ndaki (İMKB) performansıylayatırımcılarla da paylaşıyor.
Ürün
Kütahya Porselen, sektörde, müşteri odaklıüretim ve satış anlayışıyla,“porselende moda yaratan” şirketolarak öne çıkıyor.Klasik tarzların yanı sıra, alternatifform ve dizaynlarda yemektakımları da sunanKütahya Porselen,aynı zamandageleneksel elsanatlarını daseçkin ürünleriylebirleştiriyor. Bu yaklaşımla piyasayasunduğu koleksiyonlarını, her sezonbambaşka bir çehreye büründürmeyibir strateji olarak benimseyen KütahyaPorselen'in yüksek teknolojili tesislerindeArte Bianco ismi ile de üretim gerçekleştiriliyor.Bu modelde,Türkiye'nin geleneksel bakış açısı,modern dışavurumlarla birleştirilip, tamamenalternatif ürünler üretiliyor.Kütahya Seramik'in müşterilerine rengârenkbir dünya sunmak için yarattığı Naturaceramürünleri, özellikle ABD ve AB ülkelerinde kısasürede aranılan marka haline gelmeyi başardı.Yıllık  kapasitesi 2 milyon 500 bin parça olanNaturaceram, ilk zamanlar yedi ayrı renkteüretim yaparken, “instant” sır hazırlama tekniği ile40 çeşitten fazla renk barındıran bir yelpazedeüretim gerçekleştirmeye başladı. Bu kapsamdaayrıca alternatif olarak kristal artistik sırlı ürünler dehazırlanıyor.Gerek form zenginliği gerek dekoralternatifleri ile sofralara renk katan

Naturaceram ürünler, “pres” üretimteknolojisi sayesinde sıfır form hatasıile piyasaya sunuluyor. Diğer seramikmalzemelere göre su emme miktarıçok daha düşük olan daha uzunömürlü oldukları gibi, diğer seramikürünlerde kullanılan sağlığa zararlıkurşun da içermeyen Naturaceramürünler, seramikte kalitenin ve zevkinmarkası haline gelmiş durumda.
En Son Geliflmeler
Kütahya Porselen, 2004 yılında63 milyon 950 bin YTL ciroyaulaşmayı başardı. 2005 yılında ise85 milyon YTL ciro hedefliyor.Türkiye'de porselen denilinceilk akla gelen marka olan KütahyaPorselen'in, dünyada kullanılan enson teknolojilere sahip fabrikalarındaen yüksek kalitede üretim yapılıyor.Kütahya Porselen, farklılığınısadece üretim ve teknolojide değilmüşteri odaklı mağazacılıkanlayışında, markanın güvenirliliği veservis gücünü desteklemekle deortaya koyuyor. Bunun yanı sıra,gücünü porselen dışında farklıürünlere de yansıtmak için ArteBianco by Kütahya Porselen markasıile piyasaya elektrikli ev aletlerisunmaya hazırlanıyor.Alternatif birçok ürünü daha kendi markası ilesatmayı planlayan Kütahya Porselen, budoğrultudaki yatırımlarını da tamamlamaaşamasında.Porselen sektörü dışındaki alanlarda da faaliyetgösteren ve termal kaynaklar bakımından bircennet olan Türkiye'nin çeşitli bölgelerindetesisler kurup işletmeyi planlayan KütahyaPorselen, pilot bölge olarak Kütahya Ilıcamevkiinde bir termal tesis olan Güral Harlek ileilk başlangıcı yapmış durumda.

Promosyon
Porselen sektörünün gelişimine yönelik birçokçalışmalar yürüten Kütahya Porselen, bu alanayeni soluklar kazandırmayı ve bu yönde gençlerefırsatlar tanımayı misyon olarak kabul ediyor.Fabrikalardaki stajların yanı sıra, ağırlıklıolarak ilgili üniversiteleri kapsayan tasarımyarışmaları düzenleyerek sektörde birhareketlilik sağlamayaçalışıyor.Kütahya Porselen,promosyon çalışmalarıkapsamında, sosyalsorumluluk projelerinebüyük önemveriyor. Bunlararasında iseçevre bilincinigüçlendiriciorganizasyonlarasponsorluk ve uzun soluklu projeleriyürütmesi ile öne çıkıyor. Kütahya Porselen'inbir başka önemli projesi ise, Sigara ile SavaşanlarDerneğiyle birlikte yürütülüyor.İstanbul Boğazı'nda çocuklara çevre temizliğikonusunda bilgi verme çalışmaları da, hayatageçirilen bir başka önemli proje.Dünyaca kabul görmüş birçok fuarda markatanıtımı yaparak, kurulduğu ülkenin değerlerini detanıtmayı hedefleyen Kütahya Porselen, bu gibiorganizasyonlarda sadece şirketin tanıtımı iledeğil, ülke değerleriyle de yer almaya devamediyor.Tüketiciyi porselen konusunda bilinçlendirmeyibir görev edinen Kütahya Porselen, bu amaçlaçok sayıda panel, sergi ve fuar düzenlemişdurumda.Kütahya Porselen, müşterilerin sorunları iledaha yakından ilgilenebilmek ve anındaçözümleyebilmek için “corner” sistemini

uyguluyor. “Sınırsız müşteri memnuniyeti odaklısatışlar” felsefesiyle hareket eden KütahyaPorselen'in, fabrikanın direkt züccaciyemağazalarıyla çalışabilmesine ön ayak olan busistem için kurduğu özel ekipleri bulunuyor.
Marka De¤erleri
Kütahya Porselen, “müşteri memnuniyeti odaklıbir satış politikasını benimseyen genç, yaratıcı,yeniliklere açık ve çağdaş bir şirket” olarak öneçıkıyor.Geleceğe yönelik stratejiler benimseyen amageçmişten dersler çıkarmasını bilen, kendi özdeğerlerini koruyan Kütahya Porselen, genç vedinamik profesyonel kadroları sayesinde şimdiolduğu gibi gelecekte de porselende sektörünen iyi markası olmayı hedefliyor.Yenilikçi yönü ile teknolojinin nimetlerindensonuna kadar faydalanmasını bilen KütahyaPorselen,Türk form ve desenlerini yaşatabilmeyide kendine misyon kabul etmiş durumda.
www.kutahyaporselen.com.tr

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Türkiye'nin “yaşayan en eski porselen markası”özelliğine sahip olan Kütahya Porselen, aynızamanda bünyesinde dünyanın birçok devporselen markasının sahip olmadığı sonteknolojileri barındırıyor.
Dünyaca tanınmış birçok porselen markası içinporselen üreten Kütahya Porselen,Türkiye'de detaklitleri yapılan desen ve form zengini birmarka olarak öne çıkıyor.
Dünyanın kapasite olarak en büyük hızlı pişirimfırınında günde 65 bin porselen üretiliyor.
Kütahya Porselen, Avrupa'nın en tanınmışmarkalarından biri olan Mitterteich PorselenFabrikası'na ait tüm, kalıp ve formları satın aldı.Mitterteich Porselen Fabrikası'na ait formlar,Kütahya Porselen Sanayii A.Ş.'nin Kütahyatesislerinde Alman porseleni kalitesi ileüretilecek.

Kütahya Porselen
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