
Pazar
Pelit şirketleri, pastacılık ve çikolata olmak üzereiki ana pazarda faaliyet gösteriyor.Pastacılık pazarı,Türkiye'de artan alım gücüneparalel olarak büyüyor. Artan refah düzeyi ile,özel gün kutlamalarına, tebriklere, günlükyaşamda ikrama verilen önemin artması vegeleneksel Türk misafirperverliği nedeniylepastane ürünlerine ve Pelit hizmetlerine talepdevamlı yükseliyor. Arz tarafında ise; pastacılığın,günlük üretim gerektiren emek yoğun bir sektörolması nedeniyle, pazar genel olarak usta odaklıyerel işletmelerden oluşuyor. Ayan Ailesiyönetimindeki Pelit, ustalık ve tecrübesindenödün vermeden endüstriyel ölçekte büyümeyibaşardığı için pazar lideri konumunda. Pelit;müşterilerine hergün sunduğu geniş ürünyelpazesi, kişiye özel hizmetleri; benzersiz lezzeti,ve tavizsiz kalite anlayışı ile Türkiye'de pasta vepastane ürünleri alanında en büyük pazar payınasahip.Pelit Pastacılık A.Ş., şubelerine hergün “sürekliürünler” ve özel butik siparişleri tedarik etmeninyanı sıra, gıda sektörünün ileri gelen fast foodzincirlerine, kafelere, dondurma şirketlerine,otellere ve restoranlara da tatlı mönülerihazırlıyor.Pelit Çikolata A.Ş. ise endüstriyel ölçekteçikolata mamul ve yarı mamulleri üretiyor. Günlük50 ton sıvı çikolata üretim kapasitesiyle,şubelerinin çikolata ve pastacılık malzemesiihtiyacını karşıladığı gibi gıda sektörünün öndegelen dondurma, bisküvi şirketlerine, pastanelereve otellere yarı mamul ürün temin ediyor.Yüksek imalat standartları, ürün kalitesi ile Pelit,Avrupa ve Türkiye’de herbiri pazarlarının lideribirçok şirketin tercih edilen tedarikçisi.
Baflar›lar
Pelit, müşterileriyle kurduğu kişisel bağınkuvvetliliğini ve müşterilerinin Pelit'isahiplenmelerini en önemli başarısı olarak kabulediyor.Müşteri odaklı yaklaşım, tavizsiz kalite,benzersiz lezzet, ödünsüz hijyen ve özgünlükanlayışıyla Pelit, müşterileriyle özel bir ilişkikurmayı başarmış bir marka. Her geçen günPelit ailesine eklenen yeni müşterileriyle beraber,48 senelik sadık müşterileri Pelit'in en büyükbaşarısı ve gurur kaynağı. Bu özel bağ sayesindePelit ülkenin geçirdiği en sarsıcı ekonomikkrizlerde bile kendi özkaynakları ile büyümeye veyatırım yapmaya devam etti. 1994 krizi esnasındafabrika yatırımını yapan, 2000 krizinde de yenişubeler açarak büyümeyi sürdürenPelit'in en somut başarılarından birdiğeri, tartışmasız pazarlideri olması. İstanbul'ayayılmış on iki şubesi,modern üretimtesisleri ve pastaneürün grubundakigünlük 20 tonüretimkapasitesiylePelit,Türkiyepasta pazarındaen büyüküretim kapasitesi

ve ciroya sahip şirket. Ayrıca satışa sunduğuürünlerin tümünü kendi bünyesinde üreterekpazardaki birçok şirketten ayrılıyor.İstanbul Esenyurt'ta 25 bin m2 kapalı alanayayılmış ve en ileri teknolojinin kullanıldığıtesislerdeki üretim, on beş gıda mühendisi vetam donanımlı laboratuvarlarla, hammaddedenmamule kadar sıkı denetim ve kontrol altındagerçekleştiriliyor. Pelit üretiminin kalitesi, TürkStandartları Enstitüsü (TSE) standartları, HazardAnalysis of Critical Control Points (HACCP)Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi, İş Sağlığı veGüvenliği Yönetim Sistemi, Çevre YönetimSistemi ve ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemisertifikalarıyla belgelenmiş durumda. Sektöründebu sertifikaların tümüyle akredite olmuş ilkkurum olan Pelit, tavizsiz kalite anlayışı ile gıdasektörünün önde gelen kuruluşlarınca tedarikçiolarak tercih ediliyor.Pelit'i sektördeki diğer şirketlerden farklı kılanönemli bir üstünlüğü de estetik ve sunumaverdiği büyük önem. Bünyesinde bulundurduğu,her biri kendi sanatının uzmanı ustalarla sadeceTürkiye'de değil, yurtdışında dabüyük beğeni ve takdirtoplayan Pelit,özelShowcaketasarımlarıda yaparaksunumu görselbir şova çevirmeyibaşarıyor.Pelit, ürün yelpazesi vesektörde öncüsü olduğuyeniliklerle de bir lider ;portföyünde sürekli 1.000'inüzerinde pasta ve pastane ürün çeşidibulunuyor. Geniş ürün portföyünerağmen, misyonu gereği müşterilerine daimaen iyiyi sunmayı amaçlayan Pelit'in Ar-Gebiriminde, her ay en az 30 yeni ürün geliştiriliyorve başarılı olan ürünler satışa sunuluyor. Buçalışmalarla Pelit, sektöründe trend yaratıyor.Pelit'in pazar lideri olmasındaki en önemlietkenlerden biri de, Pelit çalışanlarının bir aileolması. Pelit ailesinde; yardımlaşma, samimiyet,uyum, sahiplenme, ilgi, özen ve dayanışma       enönemli değerler olarak öne çıkıyor. Pelit'ekalpten bağlı ve onu daha ileriye taşımayıhedefleyen çalışanları, bu motivasyonlamüşterilerine benzersiz ilgi ve özen gösteriyorlar.Pelit çalışanları yine bu bağlılık ve sahiplenmenedeniyle uzun yıllardır tanıdıkları müşterilerine“kişiye özel” hizmet veriyorlar.Geleneksel usta-çırak ilişkisinindevam etmesine büyük özengösteren Pelit, sürekli eğitimede büyük önem veriyor.Personel eğitiminin biruzantısı olarak aralıksızsüren pasta kurslarında,2005 yılında önemli biradım atarak, Pelit sahipolduğu birikimi sadecesektörprofesyonellerineaktarmakla kalmayıp,pasta meraklısı

amatörlerle de paylaştı.Pelit'in Avrupa çapındabilinen üretimtesisleri yabancıheyetlertarafındangerçekleştirilenteknik gezilerçerçevesinde sık sık ziyaretediliyor.Pelit, aile şirketi olmanın getirdiğiavantaj ile çok hızlı karar alarakuygulayabilen, son derece dinamik ve esnek biryapıya sahip.
Tarihçe
Pelit Pastaneleri'ni kurmadanönce on dokuz yıl boyuncabir pastanede çalışan KazımAyan, 1957 yılında üç çalışmaarkadaşı Manol Usta, Hari veHristo ile beraberTepebaşı'nda PelitPastaneleri'nin temelini attı.Kalitesi ve lezzetiylerakiplerinden farklılaşan Pelit, kısa süredesanatçıların, siyasilerin, yabancı ve levantenlerinmüdavimi olduğu bir pastane-kafe haline geldi.Müşteri kitlesinin hızla büyümesi sonucu 1967 yılında Osmanbey Rumeli Caddesi’ndekişubesi hizmete girdi. 1980 yılında diğerortakların şirketten ayrılmasını takiben, Ayan ailesibüyüme kararı aldı. Organik büyüme vizyonuçerçevesinde şube ağını genişlettti. SırasıylaCaddebostan (1980), Levent (1985),Yeşilyurt(1987), Bebek (1990), Fabrika satış (1994),Esentepe (1997), Carrefour Erenköy (1997) ,Erenköy (2001), Altunizade (2001), Florya(2002),ve Çiftehavuzlar (2005) şubelerini  hizmetesundu.
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Pelit, satış ağını geliştirmeyi sürdürürken üretimtesislerini büyüterek kapasitesini artırmaya devametti. Şişli imalat tesislerinde gerçekleştirilenpastacılık üretimi, 1994 yılında çikolata tesisininde kurulmasıyla Esenyurt'ta inşa edilen moderntesislere taşındı.
Ürün
Pelit, sunduğu ürünler ve hizmet çeşitliliğiyleyaşamın her anında müşterilerinin yanındaolmayı, unutulmaz lezzetleriyle o anlarıgüzelleştirmeyi amaçlıyor.Bebek karşılama partisi organizasyonu,kişiye özel tasarlanmış ürünleriyle doğumöncesi başlayan Pelit hizmetleri, doğum günükutlamaları, sünnet gibi özel günler içincatering, maket pastalar gibi çeşitli hizmet veürünlerle çocukluğun özel anlarını güzelhatıralara dönüştürüyor.Pelit, söz çikolatasının hazırlanması, kişiye vekonsepte özel nişan, düğün pastası ve nikâhşekerlerinin tasarlanması ile müşterilerinin enunutulmaz anlarında hizmetleriyle yanlarında yeralıyor. Müşterilerinin tüm hayatlarına yayılan Pelithizmetiyle; yılbaşı, anneler günü, babalar günü,paskalya, dini ve resmi bayramlar, diğer tümönemli günler için hazırlanan özel konseptürünleriyle lezzette, sunumda ve hizmette farkyaratıyor.Pastane ürünlerinde olduğu gibi çikolatada daPelit geniş bir ürün yelpazesine sahip. Sürekliürettiği dolgulu özel çikolatalar ; madlen, prensesbadem, draje çeşitleri, çikolatalı lokum, dekorluçikolatalar, paskalya çikolatalarının yanı sıra ürüngamında 250'nin üzerinde nihai çikolata ürünüvar. Ayrıca endüstriyel bazda blok, damla, parça,

sıvıvemadlen çikolataçeşitleriyle pralin üretiyor.Pelit'i çikolatasektöründe ayrıcalıklı kılanbir başka özelliği de, endüstriyel bazda diyet sıvıçikolata üretmesi.Franbuazlı pastalar, uludağ, rokoko, marron dequize, mekik kekler, fıstıklı krokan, gato ve pötifur çeşitleri Pelit'in klasikleşmiş ürünlerinden. Pelit ileözdeşleşen bu ürünlerin müdavimleri, Pelit'intanıtımı için gönüllü elçilik yapıyorlar.
En Son Geliflmeler
Pelit, 50. yıl arifesinde ve ikinci “50. yıl”a hazırlıkçerçevesinde, sahip olduğu değerleri geleceğetaşıyarak yenileniyor. Şirketin kurumsal kimliğinigeliştirmeye yönelik projeleri hızla ilerliyor. Pelit,aile şirketi olmanın getirdiği avantajları korurken,modern yönetim ve pazarlama tekniklerinikullanarak gelişimine hızla devam ediyor.Pelit'in kendi usta ve çıraklarıyla sektördekidiğer şirketlerin ustalarına pasta ve çikolatakonularında ileri teknik eğitim verdiği ProfesyonelEğitim Birimi, 2005'te hizmete girdi.Ayrıca Pelit, Avrupa Birliği (AB) uyum   yasalarıçerçevesinde, “Beslenme ve Gıda GüvenliğiProjesi” kapsamında TC Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) ile işbirliğine giderek fabrikasında PastacılıkMeslek Kursları vermeye başladı. Aynıyapılanmaya paralel olarak amatörlere yönelikeğitim programları da devam ediyor.Ar-Ge çalışmalarına büyük önem veren Pelit,dış pazarlara yönelik yerel tat ve zevklere uygunürünler geliştirmeye devam ediyor.12. Pelit şubesi Çiftehavuzlar'da açıldı.Çiftehavuzlar şubesi, Pelit'in geleceğe yönelikoluşturduğu kafe-pastane stratejisidoğrultusunda 100 kişilik bir kafeyi debarındırıyor.Pelit, yakın zamanda İstanbul içinde vediğer bazı büyük şehirlerde yeni şubeler açmayıhedefliyor.
Promosyon
Pelit felsefesinde en önemli tanıtım ve müşteriedinme yöntemi, verilen hizmet ve sunulanürünün lezzet ve kalitesinin en üst düzeydetutulmasına dayanıyor. Pelit markası, sunduğubenzersiz lezzet, yüksek kalite, tavizsiz hijyen vemutlak müşteri memnuniyeti anlayışı sayesindemüşterilerinin Pelit'i sahiplenerek çevrelerini dePelit ailesinin fertlerine katmalarıyla bugünleregeldi.Sadece kulaktan kulağa iletişim stratejisinikullanarak bu denli büyük ve sadık bir müşterikitlesine sahip marka yaratabilmesi, Pelit'in bufarklılaşma ve müşteri memnuniyeti stratejisinine kadar başarıyla uyguladığının somut kanıtı.Samimiyeti ve müşterisiyle bağ kurması,bu bağı kuvvetlendirmeyi hedefleyen iletişim

stratejisi ile Pelit, ilköğretim okulları ve üniversiteöğrencileri için tesislerinde teknik gezilerdüzenliyor. Üretim tesislerini ziyaret eden6-11 yaş arası öğrenciler tesis ile ilgilibilgilendirildikten sonra, Pelit ürünleri ile özelhazırlanmış salonda hediyelerle ağırlanıyor.En ince ayrıntısına kadar planlanmış buorganizasyonla, küçük ziyaretçilerin keyifli birdeneyim kazanarak unutulmaz hatıralaredindikleri bir gün geçirerek, Pelit'insıcaklığını hissetmeleri hedefleniyor.Küçük ziyaretçiler bu keyifli anlarını şunotlarla ifade ediyor : “Her şey anneminyaptıklarından daha güzeldi”, “Pelitçalışanları çok güler yüzlü”, “Gezilerimizinen tatlısıydı”, “Tam güvenlik içindebeslendiğimi bilmek, pasta ve çikolatatadındaydı”, “Pelit lezzetini hiçbir yerdetatmadım”, “Pelit'e çok güveniyorum”, “Pelitkeşke babamın olsaydı.” Bu cümleler, iletişimstratejisinde sıcaklığı hedefleyen Pelit'inbaşarısının en somut göstergeleri.
Marka De¤erleri
Pelit'in marka değerleri, müşterileri tarafından“güvenilir, lezzetli, kaliteli, hijyenik, stil sahibi, güleryüzlü, özgün, mutluluğun tadı, vazgeçilmez,prestijli, ilgili, samimi, yenilikçi, yaratıcı, dinamik,yaşamlarının bir parçası ve elit” olaraktanımlanıyor.“Ben Pelit'in çocuğuyum, benim çocuğumPelit'in torunu” diyen değerli bir Pelit müşterisi,Pelit ile arasındaki bağı çok net ifade ediyor.
www.pelit.com.tr

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Gıda sektöründe her biri alanında lider olanbirçok büyük şirketlerin yarı mamul ve sonmamul tedarikçisi olan Pelit, teknolojisi, üretimkalitesi Avrupa standartlarının üstünde veyüksek sıvı çikolata üretim kapasitesi olan birtesise sahip.
Pelit'in kurucusu, 1925 doğumlu Kazım Ayan hergün sabah 06:00'dan itibaren fabrika ve tümşubeleri denetleyip çalışanları motive ediyor.
Pelit'in başustası ve ikinci nesil yöneticilerindenSelahattin Ayan her gün 05:00'den 23:00'ekadar üretimde fiilen çalışıyor. Zaman zamankendisini tanımayan rakip şirketlerden iş tekliflerialıyor.
Bir aile şirketi olan Pelit, 50. yıla yaklaşırkenkurumsallaşma çalışmalarını hızla tamamlıyor.Üçüncü nesil de aktif şekilde yönetimdeprofesyoneller ile beraber görev alıyor.
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