
Pazar
İstanbul'da ilk kez 16. yüzyılda yükselmeyebaşlayan kahve kokuları kısa sürede Osmanlıkültürünün önemli parçalarından biri haline geldi.Saray çevrelerinden imparatorluğun geri kalanınadalga dalga yayılan Türk kahve kültürüne dair   endikkat çeken unsurlar ; kahvenin hazırlanışı, ikrambiçimi ve kahve çevresinde buluşma oldu.Sarayda aristokrat ve seçkin bir tadı olankahve, kahvehanelerde politik sohbetlere eşliketti, evlerde ise misafir ikramı olarak sosyalleşmearacı haline geldi. Zaman içinde Türkmisafirperverliğinin “40 yıl hatırı sayılır” sembolüolmayı başaran bu büyülü içecek, bugün halengünlük hayatın vazgeçilmez tatları arasındayer alıyor.Kahve, tıpkı evlerde olduğu gibi, artık sosyalhayatın bir parçası olan geleneksel kahvehanelerve modern kafelerde de, uzun sohbetlere,dostların buluşmasına ev sahipliği yapıyor.Bu tüketim modeli, kahve çevresinde yaşanandeneyimin, kahvenin kendisi kadar vazgeçilmezolduğunu ortaya koyuyor. İşte tam bu noktadaStarbucks Coffee kahve tutkunları için dünyanınen iyi kahve çeşitleri ve en benzersiz kahvedeneyimini sunuyor.Tüm dünyada kahveyi bir yaşam tarzı olarakbenimseyenlerin tercihi Starbucks Coffee'nin2003 yılında Türkiye pazarına girişiyle,Türk kahvetutkunları, dünyanın en kaliteli kahveçekirdeklerinden hazırlanan kahve çeşitleriyleStarbucks Coffee mağazalarının rahat ve şıkatmosferinde buluşuyor.
Baflar›lar
Dünya çapında 9 binden fazla mağazasında,haftada ortalama 33 milyon kahve tutkununuağırlayan Starbucks Coffee, konuklarına yaşattığıdeneyimin kusursuz olması için “Her ayrıntıönemlidir” prensibiyle çalışıyor.Müşteriden gelen istekler ve müşterimemnuniyeti, bu prensip doğrultusunda kullanılanen önemli değerlendirme aracı olarak görülüyor.Bu istek ve beğeniler Starbucks'ın başarılıbulunduğu alanları da gözler önüne seriyor. Bualanların başında ise Starbucks'ın kahvetutkunlarına, kendi damak tatlarına        enuygun kahveleri yaratma fırsatı vermesi ve   birkahve uzmanı olarak kişiye özel kahve iddiasınınarkasında başarıyla durması geliyor.Ayrıca, verdiği hizmet ve sunduğu ambiyans ilemisafirlerinin Starbucks'ı, ev ve işyerlerindensonra üçüncü adresleri olarakdeğerlendirmeleri Starbucksiçin önemli bir başarı olaraktanımlanıyor.Kahve konusundaki uzmanlığınıyenilikçi bakış açısıyla birleştirenStarbucks, ürün portföyüne dönemselolarak yeni ürünler ekleyerekkonuklarına farklı seçenekler sunmayabüyük önem veriyor.Starbucks deneyiminin yapıtaşlarından olan ve markanın gülenyüzünü oluşturan Baristalar, bubaşarının altında imzası olan isimsizkahramanlar arasında yer alıyor. Etkineğitim programlarından yararlanan,profesyonel kariyer planlama

desteğiyle çalışan, yaptıkları işten büyük keyif alanve Starbucks dünyasında “ortaklarımız” olarakadlandırılan Baristalar ile Starbucks'ın konuklarıolan müşteriler arasında benzersiz bir bağkuruluyor.
Tarihçe
Starbucks, 1971 yılında, Seattle Pike Place'de,özel kahveler satan küçük bir mağaza olarakaçıldı. Adını Hermann Melville'in unutulmaz eseriMoby Dick'in kahve tutkunu kahramanından alanStarbucks, logo olarak da mitolojideki sirenfigürünü kullanıyor.Starbucks'ınkuruluşundansonra bugünekadar kibaşarısına enönemli katkıyıise CEO'suHowardSchultz yaptı.1980'lerinbaşında satış ve pazarlama direktörü olarakşirkete katılan Schultz'un, İtalya'da gördüğü vehayran kaldığı espresso barlarını Seattle'a dataşımaya karar vermesiyle Starbucks, faaliyetalanını genişletmeye ve ABD çapındayaygınlaşmaya başladı.Starbucks'ın tüm vizyonunu değiştiren vegeleceğini kuran, 1987 yılında yerel yatırımcılarında desteğiyle şirketi satın alan Schultz bugün,Starbucks Coffee Company Başkanı ve GlobalStrateji Direktörü olarak görevine devam ediyor.Amerika dışındaki ilk mağazasını 1996 yılındaJaponya'nın başkenti Tokyo'da açan Starbucks,bugün Uzakdoğu'dan Avrupa'ya uzanan 9 binin

üzerindeki mağazası veyaklaşık 90 binden fazlaçalışanıyla her haftamilyonlarca kahvetutkununa hizmet veriyor.Dünyanın en değerlimarkaları listesindeyer alan Starbucks Coffee,Türkiye'deki ilk mağazasınıNisan 2003’te İstanbul’daaçtı.Starbucks Coffee,Temmuz 2005 itibarıylaİstanbul ve Ankara'dakitoplam 23 mağazasındadünyanın en kaliteli kahvelerini ve bu kahvelereen iyi eşlik edecek yiyecekleri, kahve tutkunlarıylabuluşturuyor. 2005’te 285 çalışanı bulunanStarbucks Coffee Türkiye ailesi, açılması planlananyeni mağazaları ve aileye katılacak yeniçalışanlarıyla, çok daha fazla kahve tutkununaStarbucks deneyimini yaşatmayı hedefliyor.
Ürün
Dünyada her yıl üretilen “arabica” çekirdeklerininen yüksek kaliteye sahip %1'ini seçerek satın alanStarbucks, mükemmel kalitedeki kahveçekirdeklerini “Starbucks Roast™”, olarakadlandırılan özel yöntemiyle kavurduktan sonra,dünya genelinde her gün kahve tutkunlarınınsiparişini karşılıyor.En kaliteli kahve çeşitlerini sunmakkonusundaki tutkusu Starbucks'ı kahveninkaynağına yöneltiyor. Starbucks kahve uzmanları,yılın dört ayını, en kaliteli “arabica” çekirdeklerininyetiştirildiği Orta Amerika, Afrika veEndonezya'da geçiriyor, kahve üreticileri ile aynıdili konuşuyor, onların dünyasında yaşıyor.Starbucks tadım merkezinde her yıl 1.000'denfazla kahve örneği inceleniyor ve örnekleriçerisinden Starbucks kalite standartlarına uygunolanlar seçiliyor.Tadım uzmanları yılda ortalama150 bin fincan kahvenin tadına bakıyor.Tüm buçalışmalar sonrasında; tüm duyuları hareketegeçiren aromalar ve büyüleyici lezzetler kahvetutkunlarıyla paylaşılıyor.Kahve tutkunları, Starbucks mağazalarındaiçtikleri veya Starbucks'tan aldıkları kahvelerlegünlük hayatlarına taşıdıkları kahve keyfini,dilerlerse evlerinde de yaşayabiliyorlar. Starbucks,ayrıca ev tüketimine yönelik geniş bir çekirdekkahve portföyünün ve ev tipi kahveekipmanlarının satışını da gerçekleştiriyor.Starbucks Coffee Kahve Uzmanları, çekirdekkahvenin evde hazırlanışıyla ilgili bilgi almak ya dakahve dünyasını yakından tanımak isteyenmisafirlerini, “Kahve Sohbetleri” adı verilenseminerlerle bilgilendiriyor.Mağazalarında dünyanın en kaliteli kahveçekirdeklerini ve bu çekirdeklerden hazırlanankahve çeşitlerini sunan Starbucks, kahveçekirdeklerini orijinlerine göre sınıflandırıyor :Latin Amerika, Afrika, Asya-Pasifik kahveleri vefarklı tatların bileşimlerinden oluşan harmankahveler her dönem Starbucks Coffee'lerde entaze hallerinde müşterilere sunuluyor.Ayrıca, her yıl, sınırlı sayıda üretilen ve özelolarak paketlenen çekirdek kahveleri de,Starbucks Coffee'de bulmak mümkün.
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Bugün Türkiye'deki Starbucks Coffeemağazalarında en fazla tercih edilenler arasındaespresso bazlı sıcak ve soğuk içecekler yer alıyor(Caffè Latte, Caramel Macchiato, Cappuccino,Caffè Mocha, Beyaz Çikolatalı Mocha veEspresso).Starbucks Coffee mağazalarında,Starbucks'a özel çaylar, Frappuccino™(buzlu karışımlar) ile bu kültüre eşlik edenözel tarifli yiyecekler de sunuluyor.Ayrıca, Starbucks, kahve deneyiminizenginleştirecek kupa, termos ve coffeepress gibi özel perakende ürünlerinin desatışını yapıyor.
En Son Geliflmeler
Starbucks Coffee misafirlerine, evleri veişyerlerinden sonra, kendilerini en rahathissedecekleri mekânı sunmak için sadeceürünlerini değil, aynı zamanda servisini vemekânlarını da geliştirmekte hassas davranıyor.

Starbucks'ta yaşadıkları keyifli deneyimikablosuz internet keyfiyle zenginleştirmekisteyenler artık Starbucks Coffee mağazalarınabilgisayarları ile geliyor. Kablosuz internetetiketinin yer aldığı Starbucks mağazalarında,kahve tutkunları bir yandan içeceklerinin tadınıçıkarırken, diğer yandan kolay ve hızlı bir şekildee-maillerini kontrol edebiliyor, web'de surfyapabiliyor ve internetin tüm avantajlarındanyararlanabiliyor.Kahve konusundaki uzmanlığı ve tutkusu kadar,bulunduğu ülkelerde toplum hayatına değerkatmaya yönelik sosyal sorumluluk projeleriylede tanınan Starbucks Coffee,Türkiye'de de bualandaki çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürüyor.Aralık 2003'te ilköğretim öğrencilerine destekolmak amacıyla başlatılan "Kardeş Okullar" sosyalyardım programında, yeni açılan her Starbucksmağazası için bir kardeş okul belirlenmesi ileulaşılan öğrenci sayısı her geçen gün artıyor.Starbucks, bugün kardeş okullardaki öğrencilerinkitap, eğitsel malzeme ve oyuncak gibiihtiyaçlarını, çalışanlarının gönüllü desteği veduyarlı müşterilerinin katkılarıyla karşılıyor.“Kardeş Okullar Projesi” kapsamında ihtiyaçduyulan malzemelerin toplanmasına yönelik özelçalışmalar düzenleniyor.Yine bu proje kapsamındaçocuklara yönelik farklı çalışmalara da imza atanStarbucks, her yılbaşı döneminde gerçekleştirdiği“Bir Oyuncak, Küçük Bir Kalp, Kocaman BirGülümseme” etkinliğiyle yüzlerce çocuk içinyeni yıl armağanı toplayarak bu mutluluğakonuklarını da ortak ediyor.Starbucks Coffee,Türkiye'deki birinci yılınıkutlarken düzenlediği tasarım yarışmasınınikincisini, “Kahve Keyfine Davet” temasıyla Mart2005’te gerçekleştirdi. Kahve kupalarını yaratıcıçalışmalarla süslemek ve Starbucks koleksiyonunayeni tasarımlar kazandırmak amacıyla yola çıkanStarbucks Coffee, yarışmayla tüm amatör veprofesyonel tasarımcılara, kahve keyfini Starbuckskupalarının üzerine resmetme fırsatı verdi.Yarışmaya, Starbucks mağazalarının olmadığıillerden de katılım oldu. Dereceye giren eserler,www.starbucks.com.traracılığıyla Türkiye'dekitüm kahve tutkunları ilepaylaşıldı.
Promosyon
Deneyimsel pazarlamakonusunda dünyanın enbaşarılı markaları arasındayer alan Starbucks, sıcaksatış odaklı promosyonyerine, ürünleri vemüşterileri arasındakibağı güçlendirmeyitercih ediyor. Bu doğrultuda, sonbaharbaşlangıcı, yılbaşı, sevgililer günü ve yaza özgüolarak kurgulanan tematik çalışmalarda, dönemeözel ürünler ve mağaza içi iletişim araçlarınaağırlık vererek konuklarının Starbucksdeneyimlerini zenginleştirmeyi hedefliyor.Sunduğu ürün ve duygu deneyimleriylekonuklarının hayatındaki özel anlarlaözdeşleşmeyi tercih eden Starbucks, buyaklaşımın aradaki bağı güçlendirdiğineinanıyor. Starbucks Coffee, marka vetüketicisi arasındaki ilişkiyi,tüketicinin hayatındaki öncelikleregöre düzenleyerek her iki taraf içindaha tatminkâr sonuçlara ulaşıyor.Marka cephesindeki kazanımlarabakıldığında, markasını hayatının keyiflibir unsuru olarak sahiplenen ve açıkiletişim kuran bir tüketici profiligörülüyor.Tüketiciler bu açık ve güçlüiletişimin sonucunda beklentilerinintüm netliği ile anlaşılmasının vekarşılanmasının tadını çıkarıyor.

Marka De¤erleri
Starbucks misyonunu; “İnsanruhunu besleyen ve ilham

veren, dünyanın en çok sevilen, tanınan ve saygıgören markasına sahip, başarılı ve kalıcı bir şirketolmak” biçiminde tanımlıyor.Bu misyonu destekleyen marka değerleri ise;Starbucks çalışanlarına benzersiz bir çalışmaortamı sağlayarak çalışanlar arasındaki ilişkiyi desaygı üzerine temellendirmek, farklılıkları veçeşitliliği kucaklamak, farklılıkları iş yapışbiçimlerinin vazgeçilmez bir parçası olarakgörmek, kahvenin satın alımında, kavrulmasındave sunum aşamalarında en yüksek standartlarıkorumak, müşteri memnuniyetini her zaman enüst seviyede tutmak, içinde bulunulan topluma veçevreye katkıda bulunmak olarak sıralanıyor.
www.starbucks.com.tr
info@starbucks.com.tr

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Kahve tutkunları, Starbucks Coffee Türkiyemağazalarında gerçekleştirilen “KahveSohbetleri” etkinliği ile, Starbucks'ınrehberliğinde kahve dünyasına girip Starbucks'ıntüm bilgi birikiminden yararlanıyor.
“Kahve Sohbetleri”, Starbucks Coffee“Kahve Uzmanları” tarafından organize ediliyor.“Kahve Uzmanı” olabilmek için, StarbucksCoffee çalışanları yazılı ve sözlü testlere giriyor,kahve tadımlarında bulunuyor.
2005 yılı itibarıyla tüm dünyada 11 binStarbucks Coffee “Kahve Uzmanı” bulunuyor.
“Kahve Uzmanları”, her yıl “Ülke Kahve Elçisi”unvanı için, kendi ülkelerindeki diğer kahveuzmanları ile yarışıyor. Bu yarış sonrasında yıldabir defa her ülke için bir “Kahve Elçisi” seçiliyor.
“Kahve Elçileri”, yılda bir kez birikimlerinipaylaşmak ve yeni kahveleri denemek içinseçilen bir ülkede buluşuyor.

Starbucks Coffee
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