
Pazar
Türkiye mobilya sektöründe büyüklü küçüklü,ortalama 60 bin firma faaliyet gösteriyor. Yaklaşık300 bin kişiye istihdam olanağı sağlayan bu firmalargenellikle İstanbul, Ankara, Kayseri, Bursa (İnegöl),İzmir ve Adana’da yoğunlaşmış durumda.Türkiye mobilya sektörünün büyüklüğüne 2007yılı itibarıyla bakıldığında, perakende fiyatları iletüketim rakamının 7 milyar US$’ın üzerindeolduğu görülüyor.Türkiye nüfusunun genç birnüfus olması, evliliklerin artması, kişi başına düşenmilli gelirin yükselmesi ve inşaat sektöründekihareketlilikler sektöre olan talebi canlandırıyor.Bunun yanı sıra geçtiğimiz yıl yakalanan %8’likbüyüme oranıyla mobilya, genel olarak tümsanayi kolları içerisinde en hızlı büyüyensektörlerin başını çekiyor.Sektörün dış pazardaki konumuna bakıldığındaTürkiye’nin dünyayla rekabette; dinamik iç pazaryapısı, ucuz işgücü, sürekli gelişim ve dış pazarlarayakınlık gibi avantajları bulunuyor. Bu avantajlarınmobilya sanayicilerinin akılcı yatırımlarıylabirleşmesiyle Türkiye’nin dış pazardaki payı vebilinirliliği giderek artıyor.Türkiye’den beş kıtayabirden ihracat yapılırken Almanya ve Irak bu ülkelerarasında başı çekiyor. 1995 yılında 75 milyon US$olan mobilya ihracatımız, 2007 yılında 1 milyar 26 milyon US$ seviyesine ulaşmış bulunuyor.
Baflar›lar
Kurulduğundan bugüne yurt içi ve yurt dışındakimilyonlarca ailenin farklı beğeni ve ihtiyaçlarını

eksiksiz karşılayan İstikbal, ürünlerini yaklaşık 80ülkeye ihraç ediyor. Yurt dışında 120 bayisi ve 5 bin adet satış noktası bulunan İstikbal, beşkıtaya İstikbal kalitesi ve rahatlığını sunuyor.İstikbal; gelişen ve globalleşen ülkemiz ve dünyakoşulları içerisinde, güçlü dinamik yapısı, enginşirket kültürü, birliktelik ruhu, teknolojik vekurumsal alt yapısıyla geleceğe umut ve güvenlebakan bir marka. Bu güvenin kanıtı olarak en sonAdapazarı’nda yatak, baza ve kanepe üretilen,yeni tesisini ülke ekonomisine kazandıran İstikbal;sadece tesis yatırımlarıyla değil, devletin sosyalamaçlı kurumlarına yaptığı desteklerle de sosyalsorumluluklarını yerine getiriyor.En büyük hedefi; dünyada sektörün en güçlü

firması haline gelmek olan İstikbal, tüketicisine enkaliteli ürünü, en uygun fiyatla sunuyor. Türkiye’deneredeyse her evde bir İstikbal ürünü bulunuyor.Yapılan son araştırmalara göre İstikbal, %93 paylaTürkiye’de sektörünün en çok bilinen mobilyamarkası. Bu bilinirlikte yaygın servis ağı, garantiliürün, tüketici destek hatları, ücretsiz teslimat vemontaj hizmetiyle, daima tüketicilerinin yanındayer almasının payı büyük.Tüketicilerinin ne istediğini iyi bilen ve geleceğinionların beklentileri doğrultusunda planlayanİstikbal,Türkiye genelindeki 1.000’i aşkın satışmağazasında milyonlarca kişiyi kalite ve rahatlıklabuluşturuyor.
Tarihçe
İstikbal Mobilya, 1957 yılında Sami ve Hacı MustafaBoydak kardeşler tarafından Kayseri’de kuruldu.50 m2’lik küçük bir mobilya atölyesinde ilk üretiminebaşlayan şirket, bugün çalışmalarına 650 bin m2’likmodern tesislerde devam ediyor. Kuruluş yıllarındaüretimde sadece 30 kişi çalışırken, bugün İstikbal’inbaşarısı için 9 bini aşkın nitelikli personel emeksarf ediyor.Türkiye’de ilkleri gerçekleştirmesiyletanınan İstikbal, 1990 yılında ilk ücretsiz eve teslimhizmetini gerçekleştirdi. 1992 yılında ilk entegreyatak üretim tesisini devreye soktu. Aynı yıl içindeev tekstili üretimine de başladı. 1993 yılında, ürettiğiürüne ilk garantiyi veren yine İstikbal oldu. Konuttiplerinin değişimi, sosyo-ekonomik parametreler90’lı yıllarda yeni bir mobilya türünü şart koşarken,İstikbal 1995 yılında ilk panel mobilya üretiminigerçekleştirerek tüketicilerinin bu ihtiyacını dakarşıladı. İstikbal’in yurt dışı atılımlarının başladığıyıllar ise 1995 ve sonrası oldu. İstikbal 1997’deAvrupa’da mağaza açan ilk Türk mobilya markasıunvanını aldı. 1999’da ise Amerika’ya ihracatyapan ilk Türk mobilya markası olarak anılanmarka, değerine yeni bir değer daha kattı. 2003,İstikbal’in bambaşka bir alana geçişini müjdeleyenyıl oldu. İtalyan Snaidero Grubu ile hazır mutfakve banyo üretimi için başlayan ortaklık, bugünonlarca renk ve modelde üretim yapan İstikbal“Regina” markasını yarattı. Kendini sadece birmobilya markası olarak değil, bir dekoratör gibikonumlayan İstikbal; 2004 yılında kurduğu “Deco”markasıyla, tüketicilerinin beğenilerine seslenenaksesuar, halı ve aydınlatma koleksiyonlarınısunmaya başladı. 2005 yılında “Yeni tarz, yenimekan” sloganıyla “Mode Line” markalı derioturma grubu ürünlerini koleksiyonuna ekleyerekhedef kitlesini genişletti.

24 SUPERBRANDS



Ürün
Yarım asırdır mobilya sektöründe öncülüğünüsürdüren İstikbal,Türkiye pazarına yön verdiği gibidünya markası olma yolunda da hızla ilerliyor.İlk seri üretimi bir çek-yat olan markanın büyükhedeflerle çıktığı yolda, geçmişten bugüne çokşeyin değiştiği açık. Bugün İstikbal, yemek odasındanyatak odasına, genç odasından bebek odasına,kanepeden oturma gruplarına, yataktan ev tekstiline,deri oturma gruplarından bazaya, mutfaktanbanyoya kadar bir evin ihtiyacı olan her türlümobilya ve tekstil ürününü üretiyor. Bahçemobilyaları, aksesuar, halı ve aydınlatmalarlayaşam alanlarını zenginleştiriyor. Otel, tatil köyügibi turizm sektöründe faaliyet gösteren firmalara,kamu kurum ve kuruluşlarına özel üretim yapıyor.Ayrıca İstikbal’in, markalı firmalar arasında enbüyük yatak üreticisi unvanı bulunuyor.İstikbal’de üretimin her aşaması, konularındauzman teknik personel ve çalışanlar tarafındantitizlikle yürütülüyor.İstikbal Ar-Ge Laboratuvarları’nda, uluslararasıtestlerden geçirilen hammadde ve yarı mamullerinseçiminde, insan ve çevre sağlığı öncelikli olarakdikkate alınıyor. Kaliteli üretimiyle TSE Kalite, ISO9001 Kalite, ISO 14001 Çevre ve OHSAS 18001İş Sağlığı ve Güvenliği belgelerini alan İstikbal,dünya standartlarına uygun, toplam kaliteanlayışının simgesi ürünler üreterek müşterilerineverdiği değeri, eşsiz hizmet anlayışıyla gösteriyor.

En Son Geliflmeler
İstikbal mağazacılıkta daöncülüğünü sürdürüyor.Dünyanın yeni perakendeciliktrendinin simgesi “Ev Concept”mağazaları,Türkiye’nin dört birköşesinde açılıyor. Fizikselolarak diğer İstikbalmağazalarından daha büyük biralanda hizmet veren bumağazalar ; sahip oldukları çocukoyun alanları, kafeleri ve genişotoparklarıyla ziyaretçilerinekeyifli ve ferah bir ortamdaalışveriş olanağı sunuyor.Her yıl yeni bir yatakteknolojisi ile tüketicilerininkarşısına çıkan İstikbal; özelolarak geliştirip, patentini aldığı“Biotech manyetik bariyerteknolojisi” ile, tüketicilerinekonforlu ve güvenli bir uykuortamı sunuyor. Biotechmanyetik bariyer teknolojisi;gümüş ve metal katmanlıkumaşlarıyla, iyonlaştırmayanradyasyon yayan elektromanyetikdalgaları %98.5 oranındaengelliyor (TÜBİTAK tarafından500 kHz ile 6 GHz arasındayapılan testlerde) ve vücuttakistatik elektriği deşarj etmeyeyardımcı oluyor.İstikbal’in doğal ahşap kaplamalı olarak ürettiği “Natura” serisi, mekanına özelbir hava katmak isteyenlere sesleniyor. Estetik vefonksiyonelliği bir arada yaşatan bu koleksiyonyemek ve yatak odalarında eşsiz bir güzellikoluşturmak için özenle tasarlandı.İstikbal, salonlardaki klasik havayı artırmak için“Statü” isminde yeni bir koleksiyon hazırladı.Bu koleksiyonda yer alan koltuk takımları özeltasarımları ve göz alıcı estetiğiyle salonlarda yeni statüsembolleri olmaya aday.

Promosyon
İstikbal iletişimingücüne inanıyor.Gelişmenin veyenilenmeninbir ayağınıniletişimdengeçtiğini iyibiliyor.Tüketicileriniürünleri hakkındadaha iyi bilgilendirmek için tümçalışmalarını özenle hazırlıyor. Her yılyenilenen oturma grubu, yatak-baza, ev tekstilive panel mobilya koleksiyonlarını tanıtmakamacıyla düzenli olarak broşürler bastırıyor.Broşürlerin dışında tüm ürün gruplarının yer aldığıyaklaşık 500 sayfalık Ev Concept katalogları ileİstikbal, yeniliklerini duyuruyor.

İstikbal, Indoor ve Outdoor’u etkin kullanıptüketicilerini farklı ortamlarda yakalıyor.Özel günlere (anneler günü, öğretmenler günü vb.)yönelik ilanlarında marka imajına katkı sağlayanbir tonda iletişim kuruyor. Yılın belli dönemlerindehazırladığı satış kampanyalarının tanıtımını, etkileyiciTV, radyo ve basın çözümleriyle duyuruyor.Ayrıca İstikbal’in Reklamcılar Derneği tarafındanverilen dört adet Kristal Elma Ödülü bulunuyor.
Marka De¤erleri
Klasik ya da modern… Sade ya da gösterişli…Tüketiciler her tarzı İstikbal’de bulabiliyor.Üstelik tüm ihtiyaçlarını evlerinin hemen yanıbaşında yer alan İstikbal bayisinde karşılayabiliyorlar.Tüketicisine bu kadar yakın olmak İstikbal içinçok önemli. Çünkü İstikbal markası, tüketicilerininbeklentileriyle bugünlere gelmiş, onlarla hepdiyalog içinde olan ve tüketicileri için enkalitelisini üretmiş bir firma. Köklü geçmişi,ergonomik, sağlıklı ve kullanışlı ürünleri, zenginmodel seçenekleri ile İstikbal; yurt içi ve yurtdışındaki milyonlarca tüketicinin vazgeçemediğibir marka.Yapılan son araştırmalar da yurtiçindeki bilinirliğin düzeyini açıkça belir tiyor.Mobilya denince 10 kişiden dokuzunun “İstikbal”demesi aslında her şeyi özetliyor.
www.istikbal.com

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

İstikbal, en çok patent alan markalarsıralamasında ilk üçte yer alıyor.
İstikbal şu ana kadar Türkiye yüz ölçümününneredeyse yarısına eşit yatak üretimigerçekleştirdi.
İstikbal mağazalarını yılda 3 milyon kişi ziyaretediyor.
İstikbal tesislerinde dakikada iki yatak, üçkanepe, bir yemek odası takımı üretiliyor.
Mobilya Sanayicileri Derneği’nin (Mosder)kurucu üyeleri arasında yer alan İstikbal; markalımobilya kullanımını yaygınlaştırmak ve tüketicilerimobilya konusunda bilinçlendirmek için “MarkalıMobilya Al” kampanyasına destek verdi.

‹stikbal
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