
Pazar
Yapı sektörü gerek sanayi, gerekse pazarlama ve ticaret boyutuyla Türkiye’nin en önemlisektörlerinden biri… Dolaylı olarak 400 altsektörü de beraberinde etkileyen Türk yapısektörünün dünya inşaat sektörü içindeki payı %5 iken, dolaylı payı %3 olarak biliniyor.Sektörün GSMH’deki doğrudan ve dolaylı paylarıise %5 ve %30 olarak dağılıyor. İnşaat malzemesiihracatı ve dış müteahhitlik hizmetleriyle birliktedeğerlendirildiğinde sektörün Türkiye’nin toplamihracatı içerisindeki payı ise %20’yi buluyor.Türk inşaat sektörü son 33 yıl içerisinde 62 ülkedetoplam 60 milyar US$ tutarında 3 bin kadarproje gerçekleştirdi. Gücünü hizmet kalitesi,fiyat ve müşteri memnuniyeti boyutlarıyla dörtkıtada kanıtladı.TOKİ’nin 2003 yılından itibaren başlattığı planlıkentleşme politikası doğrultusunda son yıllardaulaştırma ve konut sektörlerinde önemli biryatırım artışı gözlendi. 2004 yılında %4.6, 2005’inilk altı aylık döneminde %19.7 oranında büyümegerçekleştirilen yapı sektöründe 2006 yılında ise,Türkiye genelindeki %6’lık büyümeye rağmen,%19.4’lük büyüme gösteren inşaat sektörü,genel ekonomiden üç kat daha fazla büyüyerekbir anlamda ekonominin lokomotifi oldu.“Yapı Sektörü 2007” raporuna göre, 2007

yılının ilk çeyreğinde deönceki yıllardaki gelişiminisürdüren inşaat sektörü,16.5’lik bir büyüme oranınasahip oldu. İkinci dönemdeise 15.7’lik bir büyümekaydederek 2007 yılının ilk yarısında yaşanan budeğerlerle sektörde birönceki yılın aynı döneminicari fiyatlar açısından geridebıraktı.
Baflar›lar
KC Group, daha yolaçıkarken günü değil, yarınlarıdüşünerek stratejisinibelirledi.Tüm iletişimçalışmalarında, hedef kitle vemarka bilinirliği konularında yerel bazda değil,ulusal bazda bir vizyon sergileyen KC Group her zaman, satın alma kararını etkileyen enönemli kriterin, o işi yapan firmanın ismi vegüvenilirliği olduğuna inandı. Bu inançla iletişimçalışmalarını yürüten KC Group, çok kısazamanda Türkiye’nin en önemli markalarındanbiri konumuna geldi.2006 yılında “Türk Patent Ödülleri”nde MarkaBüyük Ödülü’ne layık görülen KC Group, 2007yılında da Anneler Günü için yayınladığı basınilanıyla Türkiye Aile Planlaması Derneği tarafındanödüllendirildi. KC Group’un anne bebekölümlerinin altını çizdiği “Ölümsüz Sevgi” isimlibasın ilanı çalışması da yine TAPD tarafındanAnne Bebek Dostluk Ödülü’nü almaya hakkazandı.TAPD tarafından ilk kez verilen bu ödül,KC Group yönetimince bugüne kadar alınan enanlamlı ödül olarak kabul edildi. KC Group, yineverdiği desteklerden ötürü “Omurilik FelçlileriDerneği” tarafından özel bir ödülle onurlandırıldı.
Tarihçe
KC Group, tüm tecrübelerini geleceğe yönelikdoğru tespit ve öngörüye dönüştüren Kontaş veCanberk firmalarının iş birliğiyle, 2004 yılınınEkim ayında kuruldu. İnşaat sektöründe adınıduyurmuş bu iki şirket,TOKİ’nin planlı kentleşmehamlesine en iyi şekilde katkı sağlayabilmek adınagüçlerini birleştirerek; alt yapı, konut ve karayollarıyapımındaki 16 yıllık birikimlerini KC Groupolarak Türkiye’nin hizmetine sunmaya başladı.KC Group oluşumunun temelinde her zaman güven olgusu yer aldı ve bu anlayış firmanın hem vizyonuna hem de misyonuna hakim oldu.Bu nedenle KC Group her projesinde müşterileriylearasında bir güven ortaklığı yarattı.Tüm KC Groupprojeleri, farklı beklentilere üstün kaliteyle cevapverebilecek sosyal yaşam alanlarından oluşturularakve aynı anlayışla yaşam alanlarında uzmanlaşmayadevam ediyor.
Ürün
KC Group bütün projelerinde, metropol yaşamındanbeklenen tüm öğeleri sunuyor. 1.154 konuttanoluşan Göksupark Konutları, eşsiz bir manzaranın,doğanın ve sosyal yaşamın yanı sıra, Ankara’nınen büyük alışveriş merkezlerinden biri olan 129 mağazalı Göksupark Alışveriş Merkezi’ni debünyesinde bulunduruyor. 534 konut ve 62

mağazadan oluşan bir alışveriş merkezinin yeraldığı MetroKent’te, şehir karmaşasından uzaktaama tüm metropol ihtiyaçlarını karşılayan biryaşam, hemen kapının önünden geçen metrokolaylığıyla sunuluyor.348 konutluk Lalekent ise Ankara’da bilinenkonut standartlarının çok üstünde yaşam alanları,büyük bahçeler ve modern bir peyzajla birleştirilerekinşa edildi. 200 konut, 19 villadan oluşan Şehr-iBahçe ve 176 mağazanın yer aldığı 3. Cadde bunedenle, İstanbul Bahçeşehir’de sosyal ve ticariyaşamın yeni merkezi projesi olarak anılıyor.KC Group’un diğer bir projesi Sarıköy de,her yönüyle Sarıgazi’nin yaşam güneşi olmayadevam ediyor.Kronolojik olarak ele alınırsa; KC Göksu AlışverişMerkezi, KC Group’un ilk projesi olarak biliniyor.Konumu ve öğeleri itibarıyla Ankara Eryaman’ınsosyal yaşamını değiştiren merkezde; sinema,giyim, tekstil, eğlence, gıda, bankacılık, mobilya,kozmetik, hediyelik eşya, sağlık ve diğer pek çoksektöre ait seçkin markalar hizmet veriyor.KC Göksu Alışveriş Merkezi, uluslararasıstandartlarda, kusursuz ve tavizsiz yönetimplanı ile alışverişteki konfor ve rahatlığı en üstseviyeye taşıyor. Alışveriş merkezine adını verenGöksupark Konutları, 2007 Mayıs ayında, yineEryaman’daki Lalekent ise Ağustos 2007’desahiplerine teslim edildi.Ankara Eryaman 10. Etap’taki Göksu Metrokent,altı blok ve 534 konuta ek olarak, 9.155 m2’likalanda 62 işyerinden oluşan MetroShop AlışverişMerkezi’ne de sahip. Proje, metro durağınıkuzeyden ve güneyden kucaklayan ticaret alanlarıve yoğun yaya trafiği ile desteklendiğinden,lansman kampanyasından itibaren büyük ilgi odağıoldu. Şu an itibarıyla projenin konut bölümüsahiplerine teslim edilmeye başlandı ve 2008 yılıiçinde sahiplerine verilmek üzere alışverişmerkezindeki dükkanların tamamı satıldı.KC Group’un İstanbul’daki ilk projesi olanŞehr-i Bahçe ise Bahçeşehir’de, insanları gündelikyaşamın içinde her an değişik keyiflerletanıştırabilecek bir konsept oluşturuyor.Bahçeşehir’in hemen girişindeki konumuyla özel bir lokasyona sahip olan Şehr-i Bahçe Evleri;farklı ihtiyaçları karşılayacak şekilde projelendirilmişolan iki farklı blok tipinden oluşuyor. Konutlarıngenel nitelikleri ise güven, konfor ve ileriteknoloji olmak üzere üç ana başlıkta toplanıyor.
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Şehr-i Bahçe’nin yaşam merkezinin en özel öğesiolan Şehr-i Paşa Konakları, 400 m2 kullanım alanlı,geniş bahçe kullanımlı 19 adet üç katlı villadanoluşuyor. İş yeri veya ev olarak kullanılabilenŞehr-i Paşa Konakları altı oda, iki salon, iki mutfakve üç banyodan oluşuyor.Şehr-i Bahçe projesi kapsamında önce Şehr-iBazaar Alışveriş Merkezi olarak lansmanı yapılan,ilerleyen dönemde cadde kavramıylaözdeşleştirilerek 3. Cadde adını alan proje isetoplam 176 mağazadan oluşuyor.Bahçeşehir’de ve çevresinde yaşayan milyonlarcainsan için çekim merkezi olacak ve sosyalleşmeortamı sağlayacak bir cadde olmadığı gerekçesiyledoğan 3. Cadde fikriyle, yatırım dünyasında sonyılların yükselen trendi olan cadde kavramımarkalaştırıldı. “Yeni buluşma noktanız” sloganıyla dasıra dışı bir kampanyaya imza atıldı.
En Son Geliflmeler
3. Cadde’nin ana fikri “istediğin her şey teknoktada” olarak belirlendi. Bu nedenle proje,insanların günlük alışverişini yapacağı, en özelhediyeleri arayacağı, trendleri takip edeceği,cafelerine akın edeceği, çocuklarıyla birlikte neşelivakit geçireceği, arkadaşlarıyla gece ikiye kadareğlenebileceği, hayata dair ne varsa bulacağı bircadde olarak hayata geçirildi. 3. Cadde’ye cephesiolan mağazaların dış cephesi değiştirilerek vitrinve müşteri girişleri yapıldı. Şehr-i Bazaar AlışverişMerkezi’nin 3. Cadde’ye dönüşümündeki fizikigereklilikler de yerine getirilerek dükkanlar caddekavramına uygun olarak yeniden hayat buldu.KC Group, İstanbul’daki son projesi olan Sarıköyprojesinde 1+1’den 4+1’e kadar farklı konuttipleriyle, aynı konsept içinde alternatif yaşambiçimlerini tüketicilere sundu.Alışveriş merkezinin yanı sıra, sosyal tesislerde;fitness salonu, sağlık ve güzellik merkezi, jakuzi,

sauna, buhar odası ve masaj salonları, doğal ışıkalan kapalı yüzme havuzu, açık yüzme havuzu veçocuk havuzu, snackbar, restaurant, yetişkin oyunsalonu, çocuklar için oyun parkları, anfi tiyatro veilave spor sahalarına sahip bir proje olan Sarıköy,son dönemin en etkileyici projelerinden biriolarak dikkat çekiyor.Bunların yanı sıra,Taşdelen, Pendik veÜmraniye’de yer alan 2008 başlangıçlı konutprojeleriyle büyük yankı uyandırması beklenenKC Group, bir alışveriş merkezi projesiyle deİstanbul’un en büyük projesine imza atmayahazırlanıyor.
Promosyon
Birincil hedef kitlesi yatırımcılar, ikincil hedefkitlesi ise Bahçeşehir ve çevresindeki tüketicilerolan 3. Cadde, reklam kampanyası ile çok başarılıbir “WOMM” yani kulaktan kulağa reklamkampanyası olarak hafızalarda yer etti. Beş fazdanoluşan proje, dördüncü fazında bireysel yatırımcıları,beşinci fazında ise tüketicileri hedefliyor. 3. Caddeve Sarıköy satışlarında yatırımcılara büyükkolaylıklar da sunuluyor. 3. Cadde’de, hiç peşinatödemeden, ister Euro, ister US$, ister YTLcinsinden taksitlerle ve 120 ay vade kolaylığıyladükkan sahibi olunabiliniyor. Sarıköy’de 30 ayakadar sıfır faiz kolaylığı sağlanıyor. KC Group sonprojesi Taşdelen Güven Konutları ile geleceğegüvenle bakmak isteyenleri, çok cazip fiyatlarla,benzersiz ödeme koşullarıyla konut veya dükkansahibi yapmaya devam ediyor.
Marka De¤erleri
KC Group’un, dört yıl gibi çok kısa bir süredesektörünün en önemli ve etkin markalarındanbiri konumuna gelmesinde, markasına yaptığıyatırımın ve marka değerlerinden tavizvermemesinin payı büyük. Monolitik marka

mimarisine göre markalaşmasını tamamlayanKC Group’un, isim olarak da akronim ismi tercihetmesi de akılda kalıcılığını artıran önemli birfaktör.İnsan sağlığını ve güvenliğini en üst seviyedetutmak, sorunsuz ve huzurlu yaşam alanlarıoluşturmak, teknolojiyi insanlara daha konforlu veişlevsel bir yaşam sunmak için kullanmak, doğa veçevre bilincini projelerinin ayrılmaz bir parçasıolarak görmek, yaşam alanlarında bugününihtiyaçlarından yola çıkarak, yarının sorunlarınıöngörmek ve çözmek, KC Group’un değişmezilkeleri olarak sıralanıyor.KC Group, müşteri memnuniyetini en üstseviyede tutan yaşam alanları üretmeye, insanlaraen uygun koşullarda konutlar sunmaya devamederek, önümüzdeki beş yıl içinde Türkiye’ninen büyük beş inşaat firmasından biri olmayıhedefliyor.
www.kcyapi.com

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

1.154 konutluk Ankara Eryaman GöksuparkKonutları’nın %77’si, sadece bir ay içinde satıldı.
KC Group her projesinde son teknolojiyesahip cihazlarla jeolojik ve jeoteknik incelemeleryaparak tüm konutlarını Deprem Yönetmeliği’neve TSE standartlarına uygun şekilde inşa ediyor.
KC Group,Türk kültür ve sanat yaklaşımınakatkıda bulunuyor, pek çok sosyal sorumlulukkampanyasına destek veriyor.
KC Group,Türk sporuna katkılarını her geçengün artırarak sürdürmekle beraber, sahibiolduğu Etimesgut Şekerspor’un alt yapısındanher yıl onlarca sporcuyu Türk futbolunaarmağan ediyor.

KC Group 
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