
Pazar
Kuyumculuk, her geçen günprofesyonelleşen ve markalaşmayabaşlayan bir sektör. İrili ufaklı 40 binkuruluşa sahip olan ve Türkiye’de üretici,toptancı ve perakendecilerden oluşanyaklaşık 400 bin kişiye istihdam olanağısağlayan kuyumculuk sektörü, son on yıldaönemli bir gelişim gösterdi. Bu gelişim vedeğişim sonucunda, küçük kuyumcumağazalarından zincir mağazacılık sistemlerine,küçük atölyelerden de modern üretimfabrikalarına geçiş artıyor. Bu bağlamda, küçükişletmeler ya piyasadan çekiliyor ya da büyükmarkaların bünyesine geçiyorlar. Son dönemdedünyada olduğu gibi,Türkiye’de de pırlanta pazarıönemli bir büyüme kaydetti. Son 25 yılda dünyaçapında üç kat büyüyen pırlanta pazarınınTürkiye’deki yıllık büyüme oranı ortalama %15olarak biliniyor. Ayrıca yatırım enstrümanlarının vealternatiflerin artması, moda ve değişen müşteribeklentileri nedeniyle yastık altı yatırım amaçlıziynetten ziyade aksesuar olarak takı alımındaciddi bir atış gözleniyor. Sentetik taşlı takılar isedoğal taşlar ile pırlantanın duygusal yönüne olanilginin artmasıyla eskisi kadar rağbet görmüyor.Son üç yıldır rekabetin güçlenmesi vepazarlama çalışmalarını yoğun olarak kullananbüyük markaların da etkisiyle, tasarım vemarkalaşma süreci orta düzeydeki kurumlarıetkileyerek sektörün gelişimine ciddi orandakatkıda bulunuyor.Tasarım alanına ilham kaynağıolan bu zenginlik,Türk kuyumcularının

ustalıklarının teknoloji ilebirleştirilmesini de sağlıyor vesınırsız sayıda model son derecehızlı bir şekilde Türkiye’de üretiliyor.IMMIB-(TAJ), Kuyumcular Odası gibikurumların desteği ve sektörelkuyumculuk fuar çalışmalarıyla Türk kuyumculuksektörünün dünya çapında tanıtılmasına veihracatının artmasına yönelik çalışmalarını yoğunşekilde sürdürüyor.Türkiye’nin halen 85 ülkeyeyaptığı ihracatın tutarı yaklaşık 2 milyar US$buluyor.
Baflar›lar
Altınbaş kurulduğu günden bu yana pek çokbaşarıya imza attı.Tüketici Raporu dergisi ve Fikri Mühim tarafından verilen “Tüketiciye DostMarka” ödülünü kazanan Altınbaş Mücevherat,Sibermetrik Research araştırma şirketi tarafındanda altın ve pırlantada sektörün en çok tanınanmarkası seçildi. Nielsen araştırma şirketininyaptığı markalar araştırmasında altın ve pırlantakategorisinde en fazla bilinen marka yine AltınbaşMücevherat oldu. Kuruluşun Anneler Günüreklam filmi Kristal Elma Reklamcılık Ödülleri’ndebaşarı ödülü kazandı. Kalitesi ve başarıları ile isegerek yurt içinde gerekse yurt dışında ismindensıkça söz ettiren Altınbaş Mücevherat,Turqualitysürecinde de marka destek kapsamına alındı.Şirket, uluslararası sektörel kuruluş olan CIBJO’yaTürkiye’den üye olan tek marka.
Tarihçe
Kökenleri 1950’lere dayanan küçük bir kuyumcudükkanı olarak 1975 yılında Gaziantep’te Altınbaşailesi tarafından kurulan Altınbaş Mücevherat,başarılı ve sistemli çalışmalarıyla kısa süredekayda değer bir büyüme gerçekleştirdi. Sektördepek çok konuya yön veren Altınbaş, etkin iletişimve pazarlama faaliyetleri ile örnek teşkil ederekTürkiye kuyumculuk sektöründemarkalaşma sürecini hızlandırmasıylatanınıyor. Mücevheratsektörüne bayiliksistemini getiren ilkyatırımcı olmanınyanı sıra Türkiye’ninilk altın ve mücevherfabrikası Altınbaştarafından kuruldu. İlkulusal reklam kampanyası,ilk dizi sponsorluğu, ilkpazarlama teşkilatı,

ve daha pek çok öncü atılım yine Altınbaş tarafından gerçekleştirildi.Altınbaş Kuyumculuk ile çıktığı yola Türkiye'ninen önde gelen uluslararası yatırımcısı olarakdevam eden Altınbaş Holding; enerji, finans,mücevherat, lojistik ve kurumsal sosyalsorumluluk alanlarında gösterdiği organikbüyümeyle Türkiye’nin geleceğine katkı sağlıyor.2 milyar US$ aşan büyüklüğü ve son yıllardagösterdiği %328'lik büyüme ile hedeflerininüzerine çıkan Altınbaş Holding,Türkiye'nin öncüve profesyonel gücü olarak bu başarıyısürdürüyor.Altınbaş Holding’in amiral gemisi olan AltınbaşKuyumculuk ve Mücevherat da, üretim, toptan veperakende alanlarında faaliyet gösteren, üç kıtayayayılmış yatırımlarıyla sektörün gelişimine öncülükeden, lider bir kuyumculuk markası olaraktanınıyor. Altınbaş, ABD’den Almanya’ya, AvrupaBirliği ülkelerinden Avustralya, Balkan ülkeleri veTürki Cumhuriyetler’e kadar uzanan 40 ülkeyedoğrudan, 80 ülkeye ise dolaylı ihracat payıyladünya sıralamasında sektörde önemli bir yertutuyor. Altınbaş’ın Türkiye dışında, ABD, Almanya,KKTC ve Bulgaristan’da bölge ofisleri bulunuyor.Mücevheratta Assos, Ellda, Era, Onsa veAlstone markaları, enerjide Alpet, ExenGaz veAtak, finansta Creditwest Bank, CreditwestFaktoring, Creditwest Insurance, CreditwestFinance, lojistikte Transal ve Galata Denizcilik,kurumsal sosyal sorumluluk alanında da GöztepeSpor Kulübü ve İstanbul KemerburgazÜniversitesi ile önemli başarılara imza atanAltınbaş Holding büyümeye devam ediyor.
Ürün
Altınbaş her yıl farklı temalarda hazırlanan özelkoleksiyonları ve klasikleşmiş ürünlerini 35’i aşkınülkede, 135 Altınbaş mağazası ve 600 satışnoktasında tüketicilerin beğenisine sunuyor. Özeldekorasyonlu, geniş hacimli Altınbaş konseptmağazaları dünyanın perakende mağazacılıktageldiği son noktayı yakalayarak sektöre öncülükediyor. Dünya standartlarında bir teknoloji iledonatılan Altınbaş Altın Fabrikası’nda ise ISO9001 kalite standartlarında üretim yapılıyor.Geleneksel takı sanatını, modern teknoloji ve
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özgün tasarımla birleştirmeye önem verenAltınbaş’ta tüm ürünler alanında uzman tasarımekibinin trendleri izleyerek,Türk motiflerinden vetarihten evrensel çizgilere uzanan estetik anlayışıyorumlamasıyla ortaya çıkıyor.Yüzükten küpeye,bileklikten setlere, çocuk ve erkek takısınauzanan geniş bir yelpazeye yayılmış ürüngrubunun tasarım ve üretimini yapan Altınbaş,Türkiye’de yerleşen marka kimliğini, başarılı birdünya markası kimliğiyle bütünleştirmek üzereçalışmalarına devam ediyor.Kuruluşun ürünlerinde kullandığı pırlanta vedeğerli taşlar yine alanında uzmanlaşmış,pazardaki en iddialı taş markalarındanbiri olan Alstone firması tarafındanyurt dışından sertifikalı olarakgetiriliyor.Altın ağırlıklı olarakbaşladığı üretimine 2000yılında pırlantayı dakatan marka, bugün buyeni pazarda da liderkonumunu yakaladı.Altınbaş markası altında,18 ayar pırlantalımücevherler ve 14 ayar/22ayar değerli taşlı veya düz altınürünler bulunuyor. Sentetik taşlıürünler ise Altınbaş tarafındanEra markası ile üretiliyor.Altınbaş ve Era markalarının yanı sıra seçkindünya markaları ile gerçekleştirdiği distribütörlükanlaşmaları sayesinde bu markaların ürün gruplarıda sadece Altınbaş Mağazaları’nda satılıyor.
En Son Geliflmeler
Altınbaş Mücevherat, sektörde elde ettiği birçokbaşarıyı sosyal sorumluluk projeleri ile depekiştiriyor. Kuruluş, 2009 yılı sonunda BEMEVVakfı’nın gerçekleştirdiği sosyal sorumlulukprojesinde Mehmet Köymen’in 2009-2010Sonbahar-Kış Koleksiyonu defilesine takısponsoru olarak dahil oldu. Gecenin sonundaaçık artırma ile satışa çıkarılan İstanbulMadalyonu’nun geliri BEMEV Vakfı’na bağışlandı.Altınbaş, mağazalaşma ve marka çalışmalarını

da emin adımlarla sürdürüyor.Yakınlarda 135.mağazasının açılışını gerçekleştiren kuruluş, BosnaHersek ve Arnavutluk’ta açılan mağazalar ileberaber yurt dışı mağaza sayısını da 17’ye çıkardı.
Promosyon
Altınbaş, farklı bankalarla yaptığı anlaşmalarlamüşterilerine promosyonel kampanyalar veödeme kolaylıkları sunuyor. Kaliteli hizmetanlayışını satış sonrası süreçte de devam ettirenmarka, farklı CRM çalışmaları ve programlar ilemüşteri sadakati sağlamaya özen gösteriyor.Pırlantanın sadece seçkin bir kitleye hitap eden,pahalı bir ürün olduğu önyargısını değiştirmeyiamaçlayan marka, pazardaki bu ihtiyacı sezerekTürkiye çapında yaygın bir kampanya başlattı.Pırlantanın lüks bir tüketim maddesi olmasıdolayısıyla, iletişimde bazı noktaların altıçizildi ve tüm çalışmalar bu doğrultudakurgulandı. Bu noktalar, duygusaldeğerlerin korunması gerektiği,pırlantanın en iyi aşk ve sevgi armağanıolarak konumlandırılması, kadın tarafındanaçıkça talep edilmeden layık olduğu içinona hediye, hatta sürpriz olarak verilmesiyönünde iletişim çalışmaları yapıldı. Herpırlantanın kendine göre bir öyküsü olmasıüzerine gidilerek, iletişim bu çerçeveyeoturtuldu. Bu nedenle ilişkilerde önemlidönemler olan yılbaşı ve Sevgililer Günü’ndereklam kampanyalarına ağırlık 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 olarak konumunusağlamlaştırdı.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 olarak

sunarken 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 dönem için oluşturuyor.
www.altinbas.com

Mücevherat sektöründe ilk franchise mağazasistemi Altınbaş tarafından kuruldu.
Türkiye’nin ilk ve en büyük altın fabrikasıAltınbaş Holding’e ait.
Tüketici dergisi ve Fikri Mühim tarafından2007 yılında lüks kategoride sektörden tekmarka olarak seçildi.
Altınbaş’ın altın rafinerisinde ISO 14001 çevreyönetim sistemi, fabrika ve marka yönetimmerkezinde ise ISO 9001 kalite yönetimsistemi uygulanıyor.
Altınbaş, IMMIB-(TAJ), ISO, ITO, BirleşmişMarkalar Derneği, Alışveriş Merkezleri vePerakendeciler Derneği üyesi.

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?
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