
Pazar
Türkiye'de perakende pazarının %70'e yakınıgeleneksel perakendecilerin, bakkal, semt pazarıve seyyar satıcıların elinde bulunuyor. Geri kalan%30'luk kısım ise organize perakende sektörününtemsilcileri tarafından paylaşılıyor.Türkiye'de busektörün en önemli sorunlarından birisi kayıtdışıekonominin yüksekliği olarak ortaya çıkıyor.Türk perakende sektörünün henüz emeklemeçağında olduğu söylenebilir. 2005 itibarıylaFransa'da 4 bine yakın hipermarket varken,Türkiye'de ise bu sayı 160.Türkiye ile birlikteperakende sektörünün yıldız ülkelerinden birisisayılan Polonya'da on üç ayrı yabancıperakendeci bulunuyor.Türkiye'de ise bu sayı   5-6 civarında.Metro Group,Türkiye'de yatırım gerçekleştirenilk yabancı perakendeci şirket olarak, sektöre fikirve teknoloji liderliği yapıyor.Metro Group'un uluslararası etkinlik stratejisiçerçevesinde,Türkiye hedef ve pazar bölgeler

içinde en önemlilerinden biriolarak değerlendiriliyor.Ülkenin kendi yüksekpotansiyelinin yanı sıra, Asya'yabir köprü oluşturması veKaradeniz kıyısında yer alanülkelerle olan ilişkileri de budeğerlendirmede önemli birrol oynuyor. Bu nedenleTürkiye, Polonya ile birliktegrubun önde gelen yayılımülkesi olma özelliği taşıyor.
Baflar›lar
Metro Cash&Carry'ninTürkiye'de açılan ilk mağazası,Türk perakende sektörünübarkod teknolojisiyle tanıştırdı.Ürün sunum, sergileme vesatış konusunda birçok yenilikMetro Cash&Carry'nin bumağazasından Türkiye'yeyayıldı.2005 yılında Metro Group'un Türkiye'deki satışhatları olan Metro Cash&Carry'e 2004 yılı gözönüne alınarak Tüm Tüketicileri Koruma Derneğitarafından Yılın En Beğenilen ve Tercih EdilenPerakende Şirketi Altın Marka Ödülü verildi. Aynıyıl Real Hipermarketler Zinciri, Sanayi ve TicaretBakanlığı'ndan Müşteri Memnuniyeti'ni İlkeEdinen Şirket Ödülü aldı. Praktiker YapıMarketleri ise Tüketici Raporu Dergisi ve BilinçliTüketici Temsilcileri Seçici Komite Başkanlığı'ndanTüketici ile Dost Altın Kalite Ödülü kazandı.Metro Group, dünyanın en yaygın perakendecişirketlerinden biri olarak faaliyetini 30 ülkede2 bin 446 mağaza ile sürdürüyor.Yatırım yaptığıülkelerde kazandığı iş kültürünü diğer ülkelere deaktaran Metro Group, bu yolla yönetimde farklırenkler ortaya çıkarıyor.
Tarihçe
1964 yılında Almanya'da kurulan Metro Group,2005 itibarıyla dünyanın en büyük üçperakendecisinden biri. Metro Group'unTürkiye'deki ilk etkinliği 1977 yılındagerçekleştirildi. Bu tarihte Türkiye'de birsatınalma ofisi açan Metro Group, o yıllardaTürkiye'den Avrupa'daki mağazalarına ürünihraç ediyordu. Metro Group'un Türkiye'dekisatın alma şirketi Metro Buying, yerlitedarikçilerin ürününü Avrupa ve dünyaülkelerine günümüzde de taşıyor.Metro Group ilk mağazasını 1990 yılındaİstanbul Güneşli'de açtı. Metro Cash&Carryself-servis toptan satış yapan bir perakendeşirketi olarak hizmete girdi. 2005 itibarıyla toptansatış sistemi ile faaliyet gösteren dokuz MetroCash&Carry mağazasıyla hizmet sunuyor.Real Hipermarketler Zinciri A.Ş. ise MetroGroup'un perakende sektöründe faaliyetgösteren şirketi. Merkez ofisi 1997 yılındaİstanbul'da kurulan şirket, 2005 yılı itibarıyla yedimarketle hizmet veriyor.Ortalama 6 bin 500 metrekarelik satış alanındagıda ve gıda dışı satış yapan Real HipermarketAlmanya, Polonya ve Türkiye'de faaliyetgösteriyor. 1997 yılında açılan Praktiker YapıMarketleri ise “kendin yap” felsefesinin

Türkiye'deki öncüsü konumunda bulunuyor.Türkiye'deki yedinci yılında, müşterilerininihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek vekonforlu, yüksek kalitede bir alışveriş ortamıyaratabilmek amacıyla yenilenen PraktikerTürkiye, global standartlardaki market konseptinisekiz mağazasıyla uyguluyor.
Ürün
Metro Cash&Carry, profesyonel müşterilerinmesleki ve kişisel ihtiyaçlarını karşılamak amacıylatoptan alım yapanlara hizmet veriyor. Bunedenle de kendini hipermarketlerden ayrı biryerde konumlandırıyor. Bu yapılanma, müşterininMetro mağazalarında gördüğü ve beğendiğiürünleri raflardan dilediği gibi seçip alabileceğiself servis bir sistemle çalışıyor. Böyleliklemüşteriye fiyat avantajı sağlamak için her türlümaliyet unsuru asgari seviyede tutulabiliyor.Metro'da perakendeci marketlerde olduğu gibilüks ve dekorasyona dönük bir yatırım yapılmıyor.Metro Cash&Carry'den satmak veya kullanarakkazanç sağlamak amacıyla ürün satın alan müşterigruplarını %50 ile esnaf, %25 ile Horeca (Hotel,Restaurant, Catering) ve %25 ile de işyerlerioluşturuyor. Metro Cash&Carry'de alışverişprofesyonellere yönelik olduğundan mağazalarasadece Metrokart ile girilebiliyor.Titizlikle seçilmiş, yaklaşık 30 bin çeşit gıda vegıda dışı ürünü bir çatı altına toplayan RealHipermarket, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarlasunuyor. Çalışılan şirketlerin seçimi ve takibikonusunda titizlik gösteren Real, en iyi lojistikhizmeti, en düşük masrafla sağlıyor ve avantajınımüşteriye yansıtıyor. Real'deki tüm gıda ürünlerigıda mühendisleri denetim ve kontrolündeuluslararası kalite standartlarına uygun olaraktaze gıdalar ise günlük tedarik edilerekmüşterilere ulaştırılıyor.Yapı marketçiliği konseptinin yanı sıra evyenileme merkezi olarak faaliyet gösterenPraktiker, sadece erkek değil kadın müşterilere dehitap edebilmek amacıyla ürün portföyünügözden geçirip yeniledi ve markalı ürünlere olantalebe karşılık vermek için ürün portföyünügenişletti. Markette, el aletleri ve makinelerde;
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Bosch, Black&Decker, AEG markaları, seramikte;Kütahya Seramik, Ege Seramik satışa sunuluyor.Mutfak eşyalarında; Dominox, Blanco, Krom Evye,Eryamanlar markaları, banyo ve aksesuarlarında;Serel, Ege Seramik, Petek ve ev gereçlerindePaşabahçe, Borcam, Güral Porselen satışasunuluyor. Markette elektrikli ev aletlerinde Tefal,Moulinex, Simtel, Philips; halıda Samur ; elektronikürünlerde ise Sony, Philips,Toshiba gibi markalarınen son ürünleri bulunuyor.Müşterilerin aradığı markalı ürünlere dahakolay ulaşabilmeleri için Praktiker mağazalarında,“Shop in Shop” konsepti uygulanıyor. Böylecemarkalar da kendilerine ayrılan alanlarında kendikonseptlerini hayata geçirebiliyor.
En Son Geliflmeler
Metro Group, yenilikçi özelliğiyle tüm perakendeşirketlerine fikir önderliği yapıyor. BugünAlmanya'da birkaç noktada süren çalışmalarlaperakende sektörünün geleceğinin sınırları, MetroGroup tarafından genişletiliyor. 100'den fazlabilişim şirketinin destek verdiği “Future Store”projesi, marketlerde bölüm bölüm uygulanmayabaşlanıyor. Radyo frekans dalgalı etiketler temelalınarak uygulanan bu projede, çok yakınzamanda çığır açacak gelişmeler yaşanmasıbekleniyor. Şimdilik projenin önündeki en büyükengel, bu radyo frekans dalgalı etiketlerinin 20-30cent civarındaki fiyatı. Bu bedel 2-3 cent'edüşürüldüğünde, alışveriş kültüründe köklüdeğişiklikler yaşanacağı öngörülüyor.Türk ekonomosinin en sıkıntılı dönemlerindebile Türkiye'deki yatırımlarına devam eden MetroGroup'un 2005 yılına kadar gerçekleştirdiğidoğrudan yatırımın tutarı 880 milyon Euro.Özellikle büyük şehirlerde yeni mağazalaraçmayı planlayan şirketin hedefi 2005 itibarıylabirkaç yıl içinde Türkiye'de 300 milyon Euro'lukyeni yatırım yapmak. Uygun arazilerin bulunmasıkoşuluyla, Metro Group bu yatırım miktarını dahada yükseltmeyi planlıyor.
Promosyon
Metro Cash&Carry'nin kır tasiye, züccaciye,mutfak araç gereçleri, taze sebze ve meyve dahilolmak üzere bütün gıda ve gıda dışı ihtiyaçları birçatı altında toplaması, şirketlerin satın almadepartmanlarının işini kolaylaştırıyor. Ayrıcaalışverişlerde fatura verilmesi de işyerlerininMetro'yu tercih etmelerinde önemli bir etkenoluşturuyor.Real Hipermarketler Zinciri, ulusalve uluslararası şirketlerin yanı sıra standartlarauyan ve uymaya adayyöresel şirketlerle deçalışıyor. Böylelikle buşirketleri desteklemenin yanısıra müşterilerine daha genişseçenekler sunuyor.Praktiker'de ürün satışınınyanı sıra müşterilere kolaylıksağlamak amacıyla sunulanstandart hizmetler arasındaücretsiz otopark hizmeti,bedensel engelli müşterileriçin market girişlerinde özelpark alanları, nakliye, montajve hediye paketi servisibulunuyor.Yine tümPraktiker'lerdebeğenilmeyen, sorunlu veyabozuk ürünler için yasalsınırlar içerisinde iadegarantisi veriliyor.Praktiker Yapı Marketler’deisteyen müşterilere ahşapölçülendirme/boyutlandırma,kesme, perde dikim servisi,çerçeve yapım servisi deveriliyor. Praktiker ayrıcamüşteri talepleridoğrultusunda nakliye,montaj ve usta servisi

geliştirmiş durumda. Pratikman adıyla sunulanyeni bir organizasyonla tüm bu hizmetler tek birmerkezden koordine ediliyor ve müşteritaleplerine eksiksiz, zamanında cevap vermeninkoşulları yaratılıyor. Müşteri memnuniyetiniartırmak amacıyla, ürünün marketten müşterininevine nakliyesi ve ustanın montajı aşamalarısigorta kapsamına alındı. Ayrıca Praktiker YapıMarketlerinde onarım ve tadilat hizmeti deveriliyor.Metro Group Türkiye'de pek çok sosyalsorumluluk projesi de yürütüyor.TürkiyeErozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve DoğalVarlıkları Koruma Vakfı’nın (TEMA) “Ericek Köyü Kırsal Kalkınma Projesi”desponsorluk yaptığı etkinliklerden biri. Projeninamacı, yanlış tarımsal uygulamaları ortadankaldırarak tarım ve hayvancılığın gelişimini teşviketmek, köylülerin sosyo-ekonomik yapısınıiyileştirmek ve erozyonu-selleri önlemek.Projeye Metro Cash&Carry sponsor oluyor.

Metro Group Real Hipermarket ise gelenekselolarak Sokak Futbolu Turnuvası düzenliyor. Her yılortalama 3 bin takımın mücadele ettiği buturnuva sonucunda Türk futboluna gençyetenekler kazandırılıyor.Turnuva kapsamındaAnkara, Gaziantep, Bursa, İzmit, İstanbul Kartal veAdana'da eleme maçları yapılıyor ve il birincisitakımlar finalde İstanbul'da şampiyonluk içinyarışıyor.Metro Group sanat alanındaki etkinliklere dekatkıda bulunuyor. Kısa film üretimini özendirerekTürk sinemasının gelişimine katkıda bulunmakamacıyla her yıl Kısa Film Yarışması düzenleniyor.Yarışmayı kazananlar Almanya'da eğitimegönderiliyor. Sinema konusunda bir başka etkinlikde Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı(TÜRSAK) ile işbirliği halinde gerçekleştiriliyor.Uluslararası Sinema Tarih Buluşması'nın anasponsorluğunu üstlenen Metro Group ayrıcaİstanbul'un, İstanbul Modern ile modern sanatmüzesine kavuşmasına katkıda bulundu.Şirketin sosyal sorumluluk çerçevesindekiçalışmaları eğitim alanını da kapsıyor. Mağazacılıksektöründeki mesleki teknik bilgilerle donatılmışprofesyonel eksikliğini gören Metro Cash&Carry,1999 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın işbirliğiyleSatış Elemanı Yetiştirme Programı'nı başlattı.Yaşları 18-22 arasında değişen personel, buprogramla haftanın beş günü Metro Cash&Carrymağazalarında pratik eğitim, haftada bir gün debağlı oldukları meslek okulunda teorik eğitimalıyor.Şirket ayrıca, Marmara Üniversitesi Almancaİşletme ve İşletme Enformatiği Bölümü'nü maddiolarak destekliyor.Metro Group Praktiker ayrıca Prof. Dr. AhmetMete Işıkara'nın katkısıyla “Depremden NasılKorunuruz” kitapçığını hazırlattı. Evde yapılacakbasit işlemlerle yapısal olmayan hasarın nasılönlenebileceğini gösteren kitapçık, Praktikermağazalarında müşterilere veriliyor.“Yenilebilir Otlar Kitabı” ise MutfakdostlarıDerneği, Metro Group ve Metro Cash&Carry'ninortak projesi olarak gerçekleşti. Bu kitap,Türkiye'de özellikle de Anadolu'da kaybolanmutfak değerlerini anımsatmak amacıylahazırlandı.
Marka De¤erleri
Metro Group'u diğer perakende şirketlerindenayıran en önemli özelliği, teknolojiye verdiğiönem.Metro Group, gerek yüksek oranlara ulaşanyatırımı, gerekse ülke içi sanayi için yapılanpazarlama faaliyetleri ve insan kaynaklarınıngelişimi için harcanan çabaları Türkiye'nin sosyalrefahını destekleyici faaliyetler olarakdeğerlendiriyor. Ayrıca uluslararası bağlantılar vebilgi ağı (network) faaliyetleri, modern toptancılıkve perakendecilik formatları da bu etkinlik alanıiçinde yer alıyor.
www.metro-group.com.tr

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Metro Group,Türkiye'den yıllık yaklaşık 600milyon Euro tutarında ihracat gerçekleştiriyor.
Metro Group Buying, yerli tedarikçilerin ürününüAvrupa ve dünya ülkelerine taşıyor. JaponyaMetro Cash&Carry'de Türk zeytinyağı,Polonya'da Türk televizyonu ve Almanya'da Türktekstil ürünleri satılıyor.
Metro Group yaklaşık 5 bin tam zamanlı çalışanaistihdam sağlıyor.
İstanbul Kartal'da bulunan, bakımsız ve harapdurumdaki Hesna Gündeş İlköğretim Okulu'nuntadilatı Real ve Praktiker tarafından yaptırılıyor.
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