
Pazar
M.Ö. 4000 yılında Anadolu topraklarındabaşlayan kuyumculuk sanatı, Anadolu’da gelişerektüm dünyaya yayıldı. Kuyumculuk her geçen günprofesyonelleşen ve markalaşmaya başlayan birsektör. Türkiye’de halen üretici, toptancı veperakendecilerden oluşan yaklaşık 400 bin kişiyeistihdam olanağı sağlayan kuyumculuk sektörü,irili ufaklı 40 bin kuruluşa sahip ve son 10 yıldırgelişim gösteriyor. Bu gelişim ve değişimin bir getirisi olarak da; küçük kuyumcu mağazalarındanzincir mağazacılık sistemlerine, küçük atölyelerdenmodern üretim fabrikalarına geçiş artıyor.Bu bağlamda küçük işletmeler ya piyasadan çekiliyorya da büyük markaların bünyesine geçiyorlar.Son üç yıldır rekabetin güçlenmesi ve pazarlamaçalışmalarının yoğun olarak kullanıldığı büyükmarkaların etkisiyle, tasarım ve markalaşma süreciorta düzeydeki kurumları etkileyerek sektörüngelişimine ciddi oranda katkıda bulunuyor.Tasarımalanına ilham kaynağı olan bu zenginlik,Türkkuyumcularının ustalıklarının teknoloji ilebirleştirilmesine katkı sağlıyor ve sınırsız sayıdamodel son derece hızlı bir şekilde Türkiye’deüretiliyor.IMMIB-(TAJ), Kuyumcular Odası gibi kurumlarındesteği ve sektörel fuar etkinlikleriyle Türkkuyumculuk sektörünün, dünya tanıtımı veihracatın artması yönünde çalışmaları son hızladevam ediyor. Yaklaşık 2 milyar US$’ı bulanTürkiye ihracatı 85 ülkeye yapılıyor.Son dönemde dünyada olduğu gibi Türkiye’de depırlanta pazarı önemli bir büyüme kaydetti.Son 25 yılda pırlanta pazarında dünya çapındaüç kat büyüme göze çarpıyor. Türkiye pırlantapazarında yıllık büyüme oranı ortalama %15olarak kabul ediliyor. Ayrıca yatırım enstrümanlarınınve alternatiflerin artması, moda ve değişenmüşteri beklentileri nedeniyle yatırım amaçlıalınan ziynetten ziyade, aksesuar olarak takıalımında ciddi bir artış gözleniyor. Sentetik taşlıtakılar ise doğal taşlar ile pırlantanın duygusal ve

mistik yönüne olan ilgininartmasıyla eskisi kadar rağbetgörmüyor.
Baflar›lar
Altınbaş Holding’in ilk göz ağrısı olanAltınbaş Mücevherat, üretim, toptanve perakende alanında faaliyetgösteren, üç kıtada bulunanyatırımlarıyla sektörüngelişimine tanıklık edenöncü ve lider birkuyumculuk markasıolarak tanınıyor.Altınbaş Mücevherat;Ellda, Onsa, Eramarkaları ile altınürünlerde, Altınbaş veAssos markaları ilepırlantalı ürünlerdefaaliyet gösteriyor vekendi alanında en fazlakaynağı Ar-Ge’ye ayırıyor.Sektörde pek çok konuyaöncülük eden ve yön verenAltınbaş, etkin iletişim ve pazarlamafaaliyetleri ile örnek teşkil ederek Türkiyekuyumculuk sektöründe markalaşma sürecinihızlandırmasıyla tanınıyor. Mücevherat sektörünebayilik sistemini getiren ilk yatırımcı olmanın yanısıra Türkiye’nin ilk altın ve mücevher fabrikasını dakuran Altınbaş, ilk ulusal reklam kampanyası, ilkdizi sponsorluğu, ilk pazarlama teşkilatı ve dahapek çok öncü atılım gerçekleştirdi.Altınbaş özel dekorasyonlu, geniş hacimlikonsept mağazaları ile dünyanın perakendemağazacılıkta geldiği son noktayı yakalayarak vedünyadaki gelişimi izleyerek sektöre öncülük etti.Altınbaş ve Era markalarının yanı sıra seçkindünya markaları ile mevcut olan distribütörlükanlaşmaları sayesinde bu markaların ürün gruplarıda sadece Altınbaş Mağazaları’nda satılıyor.Altınbaş markalı 14 ayar, 22 ayar düz altın takılar,Era markalı zirkonlu 14 ayar ürünler ve 18 ayarpırlantalı mücevherler Türkiye ve yurt dışında125 Altınbaş zincir mağazasında ve 3 bininüzerinde Altınbaş noktasında satılıyor.Tüm ürünler, yine sektörde ilk olan resimligaranti sertifikası ile tüketicinin beğenisinesunuluyor.40 ülkeye yaptığı ihracat faaliyetleri İstanbulTicaret Odası tarafından “takdir beratı” ileödüllendirilen, Reklamcılar Derneği tarafındanKristal Elma almaya hak kazanan Altınbaş bualanda ödül alan tek mücevher firması. 2007 yılıfaaliyetleri dolayısıyla, “Markanı Ödüllendir”anket sonuçlarına göre tüketici raporu ve bilinçlitüketici derneği temsilcileri tarafından lükskategoride sektörü temsil eden birinci markaolarak seçildi. Altınbaş Mücevherat ayrıca, 2007yılında sektör için yapılan bağımsız tüketiciaraştırmalarına göre pırlanta ve altın denilince 

akla gelen ilk marka sıralamasındabirinci oldu. Ekonomi dünyasınınoskarı halinde gelen EkovitrinDergisi’nin Geleneksel Yılın StarlarıÖdülü ise marka kategorisindeAltınbaş’a verildi.
Tarihçe
Altınbaş Mücevherat,kökenleri 1950’leredayanan küçük bir kuyumcudükkanı olarak 1975 yılındaGaziantep’te Altınbaş ailesitarafından kuruldu. Başarılı vesistemli çalışmalarıyla kısasürede büyük bir büyümegerçekleştirdi.Altınbaş kuyumculuk ilebaşladığı yola Türkiye'ninen önde gelen uluslararasıyatırımcısı olarak devam edenAltınbaş Holding; enerji, finans,mücevherat, lojistik ve kurumsalsosyal sorumluluk alanlarındagösterdiği organik büyümeyle Türkiye’ningeleceğine katkı sağlıyor.2 milyar US$’ı aşan büyüklüğü ve son yıllardagösterdiği %328'lik büyüme ile hedeflerininüzerine çıkan Altınbaş Holding,Türkiye'nin öncüve profesyonel gücü olarak bubaşarıyı sürdürüyor.Altınbaş, ABD’denAlmanya’ya, Avrupa Birliğiülkelerinden Avustralya,Balkan ülkeleri ve TürkîCumhuriyetler’e kadaruzanan 40 ülkeyedoğrudan ve 80 ülkeyedolaylı ihracat payıyla dünyasıralamasında sektörde önemli biryer tutuyor. Altınbaş’ın Türkiye dışında,ABD, Almanya, KKTC ve Bulgaristan’dabölge ofisleri bulunuyor.Mücevheratta Assos, Ellda, Era, Onsa ve Alstonemarkalarıyla, enerjide Alpet, ExenGaz ve Atak ile,finansta Creditwest Bank, Creditwest Faktoring,Creditwest Insurance, Creditwest Finance ile,lojistikte Transal ve Galata Denizcilik ile, kurumsalsosyal sorumluluk alanında Göztepe Spor Kulübüve İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi ile önemlibaşarılara imza atan Altınbaş Holding büyümeyedevam ediyor.

Ürün
Altınbaş her yıl farklı temalarda hazırlanan özelkoleksiyonlar ve klasikleşmiş ürünlerini 40 ülkede,125 Altınbaş Mağazası’nda ve 3 bin satışnoktasında tüketicilerin beğenisine sunuyor.Dünya standartlarında bir teknoloji iledonatılmış Altınbaş Altın Fabrikası’nda ISO 9001kalite standartlarında üretim yapıyor. Gelenekseltakı sanatını, modern teknoloji ve özgün tasarımlabirleştirmeye önem veren Altınbaş’ta tümürünler 20 kişilik bir tasarımın ekibinin trendleriizleyerek,Türk motiflerinden ve tarihten evrenselçizgilere uzanan estetik anlayışın yorumlanmasıylaortaya çıkıyor. Altınbaş, yüzükten küpeye,bileklikten setlere, çocuk ve erkek takısınauzanan geniş bir yelpazede ürün grubununtasarım ve üretimini yapıyor.
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Ürünlerde kullanılan pırlanta ve değerli taşlar,yine alanında uzman, pazardaki en iddialı taşmarkalarından biri olan Alstone firması tarafındanyurt dışından sertifikalı olarak getiriliyor.Marka altın ağırlıklı olarak başladığı üretimine2000 yılında pırlantayı da katarak, bugün bu yenipazarda da kısa sürede lider konumunuyakalamasıyla anılıyor. Bugün Altınbaş, 18 ayarpırlantalı mücevherler ve 14 ayar/22 ayar değerlitaşlı veya düz altın ürünlerden oluşuyor. Sentetiktaşlı ürünler ise Altınbaş tarafından Era markasıile üretiliyor.
En Son Geliflmeler
Sektörde her zaman ilkleri gerçekleştiren Altınbaş, 2007 yılında TTGV projesi ile “Altınhurdalarından ve ikincil kaynaklardan çevreyedost sistemlerle rafine altın geri kazanımı ve pilottesis kurumu” gerçekleştirdi. “Sosyal SorumlulukProjesi”ni Türkiye’de Teknoloji Geliştirme Vakfı ilebirlikte yürüten Altınbaş, teknik ve çevreselanlamda en modern altın rafinerisini kurdu.Çevresel anlamda bir ilk olan bu projedekullanılan her türlü teknik araç ve makinelerçevreye duyarlı özellikteydi.Haziran ayında internet mağazası faaliyetegeçen Altınbaş,Turquality sürecinde markadestek kapsamında bir dünya şirketi olmayönünde mağazalaşma ve marka çalışmalarını daemin adımlarla sürdürüyor.

Promosyon
Altınbaş, farklı bankalarla anlaşma yaparakmüşterilerine promosyonel kampanyalar veödeme kolaylıkları sunuyor. Altınbaş’ın hizmetanlayışı satış ve satış sonrası süreçte de devamediyor ve farklı CRM çalışmaları, programlar ilemüşteri sadakati sağlanmaya özen gösteriliyor.Pırlantanın pahalı ve elit bir kitleye hitap ettiğiyargısını değiştirmeyi amaçlayan marka, pazardakibu ihtiyacı sezerek Türkiye çapında yaygın birkampanya başlattı. Pırlantanın lüks bir tüketimmaddesi olması dolayısıyla, iletişimde bazınoktaların altı çizildi ve tüm çalışmalar budoğrultuda kurgulandı. Bu noktalar duygusaldeğerlerin korunması gerektiği, pırlantanın en iyiaşk ve sevgi armağanı olarak konumlandırılması,kadın tarafından açıkça talep edilmeden layıkolduğu için ona hediye ve hatta sürpriz olarakverilmesi yönünde iletişim çalışmaları yapıldı.Her pırlantanın kendine göre bir öyküsü olmasıüzerine gidilerek, iletişim bu çerçeveye oturtuldu.Bu nedenle ilişkilerde önemli dönemler olanyılbaşı ve sevgililer gününde reklam kampanyalarınaağırlık veriliyor.
Marka De¤erleri
İthalat, ihracat, üretim ve iç satış alanında hizmetveren, mücevherat sektörünün lider kuruluşukonumundaki Altınbaş, özgün tasarımları, özelkoleksiyonları ve zengin ürün ve üstün hizmetkalitesiyle yurt içi ve yurt dışında tanınan vebeğenilen bir marka.Altınbaş, vizyonu gereği kurum değerlerinesahip çıkarak, pırlantalı mücevher ve altın takıda,tasarım kalitesiyle Türkiye’de yerleşen markakimliğini başarılı bir dünya markası kimliğiylebütünleştirmek üzere çalışmalarına devam ediyor.Altınbaş tasarımlarını moda unsuru olaraksunarken değerini koruyarak, kaliteyi vemücevheri dönemsel ödeme seçenekleriyleherkes için erişilebilir kılıyor.İletişim çalışmalarına genel bir marka stratejisiperspektifinden bakan Altınbaş, iletişim planlarınıbu doğrultuda bugünden yarına değişen birstrateji içinde değil, minimum beş yılı kapsayanbir süreç için oluşturuyor.
www.altinbas.com

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Türkiye’de ilk franchise mağaza sistemiAltınbaş tarafından kuruldu.
Türkiye’nin ilk ve en büyük altın fabrikasıAltınbaş’a ait.
Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, İstanbulAltın Borsası'na üye bir şirket olarak, grupfirmalarının ve sektördeki diğer müşterilerinkülçe altın alım-satımlarına, ithalat işlemlerinearacılık yapıyor.
Tüketicinin Sesi Dergisi ve ağızdan ağızapazarlama ajansı Fikri Mühim tarafından 2007yılında lüks kategoride sektörden tek markaolarak seçildi.
Altınbaş bünyesinde, 5 bin ayrı ürün modelibulunuyor.
Altın rafinerisinde ISO 14001 çevre yönetimsistemi, fabrikada ve marka yönetimmerkezinde ISO 9001 kalite yönetim sistemiuygulanıyor.
Altınbaş, IMMIB (TAJ), ISO, ITO, BirleşmişMarkalar Derneği, Alışveriş Merkezleri vePerakendeciler Derneği üyesi.
Altınbaş bünyesinde bulunan ayar evi,T.C. Darphanesi tarafından özel ayar evi yetkibelgesi ile belgelendirildi.

Alt›nbafl
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