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  11-15 HAZİRAN 2016 

ABD/CHİCAGO YURTDIŞI PAZARLAMA FAALİYETİ SONUÇ RAPORU 
 

 

Ankara Sanayi Odası tarafından yürütülen ve “Contract Furniture Cluster” olarak anılan 
“Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi”  (UR-GE) Projesi kapsamında, 11-15 
Haziran 2016 tarihleri arasında, Amerika Birleşik Devletleri/Chicago’ya dördüncü Ticaret Heyeti 
Programı düzenlenmiştir.  

 

Söz konusu organizasyon kapsamında; Aksa Peyzaj İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden 
Sn. Ertan ORBAY, Atagür Ahşap Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden Sn. A. Tahsin 
ATA, Erbazlar Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nden Sn. Fatih ERBAZ,  Solenne Kimsan 
Mobilya Dekorasyon İnşaat Makina İthalat ve İhracat Ltd. Şirketi’nden Sn. İtibar KARATAŞ ve Sn. 
İshak KIYAKLI, Tüfekçioğlu İnşaat Taahhüt Eğitim Öğretim Turizm Mobilya Dekorasyon İmalat 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketi’nden Sn. Osman AKYILDIZ, Köksal Mobilya Sanayi A.Ş.’den Nail 
KÖKSAL, Tunç Endüstriyel Sistemler A.Ş.’den Aykut YÜCE ve 5K Yüzey Teknolojileri Orman 
Ürünleri Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nden C. Utku GÜNDÜZ’den oluşan 8 Üye 
Firma Temsilcisinin bulunduğu Heyet tarafından ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilmiştir.  

 

Tüm Resmi Kurum, STK ve Fuar Ziyaretlerinde, Küme Firmalarına,  Ankara Sanayi Odası Proje 
Koordinatörleri Zehra ÖZTÜRK ve Deniz TUTAŞ, Ticaret Heyeti Programının Organizatörü 
Native Danışmanlık Şirketi’nden Fatma PALABIYIK tarafından eşlik edilmiştir.  

 

Firmalarımız toplamda 106 adet iş görüşmesi gerçekleştirmiştir. Bunun yanı sıra Projenin 
uluslararası işbirlikleri ve potansiyel ihracat alanlarındaki tanıtımı için Odamız temsilcileri ile 
yabancı temaslar gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Chicagoland Ticaret ve Sanayi Odası ile üst 
düzey yetkililerin katılım sağladığı bir toplantı organize edilmiştir.  

 

Diğer taraftan düzenlenen heyet kapsamında Müşavirlikçe önem arz ettiği belirtilen Neocon 
Fuarı’na ziyaretçi olarak katılım sağlanmıştır. 

 

Hem ikili iş görüşmeleri hem saha ziyaretleri hem de fuar ziyareti ile ilgili olarak firmalarımıza 
sunulan anketler neticesinde memnuniyet düzeylerinin yüksek olduğu, gelecek heyet faaliyetleri için 
motivasyonlarının arttığı gözlemlenmiştir. 
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Faaliyete İlişkin Ön Hazırlıklar Hakkında Bilgi  

 

ABD /Chicago’nun hedef pazarlar olarak belirlenmesi süreci ve yapılan ön hazırlıklar, özetle 
aşağıda sunulmaktadır:  

 

Heyet faaliyeti ile ilgili çalışmalar, 07 Ocak 2016 tarihinde proje üyesi tüm firmalarımızın davet 
edildiği değerlendirme toplantısının akabinde başlamıştır. Bu toplantıda firmalarımızın önceliği, 
yurtiçi ve yurtdışı heyet faaliyetlerinde uluslararası etki alanı yüksek olan kongre/fuar/ konferanslar 
arasından seçim yapılması olmuştur. Alınan karara uygun olarak sunulan Neocon Fuarı ziyareti ve 
ikili iş görüşmeleri ile planlanacak ABD Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti, 10 firmamızca kabul 
görmüştür. Ancak ilerleyen süreçte firmaların münferit programlarının değişmesi hasebiyle heyet 
hazırlık çalışmaları askıya alınmıştır.  

 
 

Diğer taraftan, 30 Nisan - 5 Mayıs 2016 tarihleri arasında Katar-Kuveyt ve Umman pazarlarına 
yapılmış olan heyetin başarılı geçmiş olması ve daha dönmeden ikili iş görüşmeleri sonucunda 
küme üyelerinin satış yapması ve ayrıca fuara ilişkin T.C. Chicago Büyükelçiliği Ticaret Uzmanı 
Sn. Barlas bildir tarafından mezkur fuara ilişkin olumlu geribildirimlerin gelmiş olması 
firmalarımızın motivasyonunu arttırmış ve Chicago’ya gidilmeye karar verilmiştir. 

 
 

Heyet faaliyeti kapsamında alınacak hizmetler belirlendikten sonra teklif çağrısına gelen üç teklif 
yanıtı içerisinden; mobilya sektöründe ve Amerika pazarındaki tecrübelerinden dolayı Native 
Danışmanlık ile çalışılmasına proje üyesi firmalarımızca oy çokluğu ile karar verilmiştir.  

 
 

Faaliyetin ve firmalarımızın Neocon Fuarı’na katılımlarının duyurulması çalışmalarında, hizmet 
sağlayıcı danışmanlık firması tarafından özel e-posta duyuruları hazırlanmış ve sektörde yer alan 
tüm bağlantılara ulaştırılmıştır. Bu kapsamda hizmet sağlayıcı firma ikili iş görüşmelerinin daha 
efektiv ve verimli olmasına yönelik olarak Chicago’da lokal bir partner bulmuştur. Söz konusu 
partner vasıtasıyla ikili ş görüşmeleri organize edilecek ithalatçı ve perakendeci potansiyel alıcı 
şirketler teker teker yerlerinde ziyaret edilmiştir. 

 
 

Ayrıca Odamız marifetiyle, T.C. Chicago Büyükelçiliği, Ticaret Müşavirliği’nin desteği alınarak bir 
program yapılmıştır. Sn. BİLDİR tarafından Chicagoland Ticaret ve Sanayi Odası ile heyet 
programına ilişkin görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca ikili iş görüşmeleri toplantı salonu 
tahsisine yönelik olarak bir bütçe ayrılmak istenmediği için söz konusu görüşmelerin Büyükelçilik 
binasında gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. 
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Chicago Büyükelçiliği, Ticaret Müşavirliği’nden ithalatçı alıcı firma listesinin tarafımıza iletilmesi 
talep edilmiştir. Bahse konu listede yer alan firmalar Proje Koordinatörlerince incelenerek alt sektör 
bazında kümemiz için uygun olan firmalar tespit edilmiş olup bu firmalarla; kümeyi ve 
katılımcıların faaliyet alanlarını kısaca anlatan bir metin paylaşılmış ve ikili iş görüşmelerine davet 
edilmiştir. 

 

Tüm ön hazırlık çalışmalarından sonra, 6 Haziran 2016 tarihinde heyet faaliyetinde yer alacak 
firmalarımız ile bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Uçuş bilgileri, harekat güzergahları, 
fuar alanı ve toplantı alanı hakkında bilgilerin paylaşıldığı toplantıda, firmalarımızın talepleri de 
değerlendirilmiştir. Aynı zamanda, heyet bilgilendirme dosyaları firma temsilcilerine teslim 
edilmiştir. 

 

Ziyaret Planı 

 

13.06.2016 tarihinde ABD mobilya pazarına ilişkin bilgi almak, pazara giriş koşulları hakkında 
detaylı bilgi edinmek üzere Chicago Büyükelçiliği ziyaret edilmiştir. T.C Chicago Başkonsolosu Sn. 
Umut ACAR’ın makam odasında gerçekleşen toplantının ardından Müşavirlik Uzmanı Sn. BİLDİR,  

 Türk mobilya sektörünün pazardaki durumunu,  

 Yıllar itibariyle ihracat ve ithalat verilerini,  

 ABD ihracatında önemli yer tutan başlıca mobilya ürünlerini,  

 Türkiye ABD arasındaki ticari ilişkilerin durumunu, 

 Ekonomi Bakanlığı’nın ABD pazarına giriş çalışmalarını, 

 Pazara girerken dikkat edilmesi gereken kuralları  

 

anlatan kısa bir sunum gerçekleştirmiştir. 

 

Firmalarımız, toplantının ve edinilen bilgilerin kendileri için faydalı olduğu bilgisini Odamızla 
paylaşmışlardır. Uzak ve girilmesi zor bir pazar olarak değerlendirilen ABD’nin düşündükleri kadar 
zor ve ulaşılmaz olmadığı kanaatine varmışlardır.  

 

Toplantıda devamla, firmaların pazara ilişkin soruları cevaplandırılmıştır. 
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Büyükelçilik ziyaretinin ardından Neocon Fuarı’nın açılışı için The Wallmart’a geçilmiştir. İlk 
olarak fuarın satış müdürü Sn. Amy MOULIS ile kısa bir toplantı yapılarak fuarda yer alan mobilya 
alt sektörleri ve fuar alanı hakkında bilgi alınmıştır.  Söz konusu fuarın 15 katlı bir binanın içinde 
yapılması, toplamda 1 milyon square feet alan içinde yer alması ve yıl boyunca açık alan bazı 
showroomların yer alması sebebiyle gezmesi uzun zaman alan bir fuar olduğu bilgisi Sn. MOULIS 
tarafından firmalarımıza iletilmiştir.  

 

Toplamda 1000’e yakın firmanın ürünlerini sergilemek için yer aldığı fuarda; ofis, bahçe, hastane, 
eğitim ve mobilyaları öne çıkan ürün gruplarının başlıcalarıdır. Amerika’nın en büyük mobilya 
fuarlarından biri olarak gösterilen Neocon Fuarı’nın bitişinin ardından çıkan raporlarda fuarı 2016 
yılında 60.000 kişinin ziyaret ettiği belirtilmektedir.  

 

Kümede yer alan firmaların ürün gruplarına göre tarafımızca daha önce belirlenmiş olan fuar 
katılımcı profilleri küme üyelerimizle paylaşılmıştır. Kümede birden fazla mobilya alt sektöründe 
faaliyet gösteren firma olması ve fuar alanının büyük olması hasebiyle, üyelerimiz kendi ürün 
gruplarına göre ziyaretlerini organize etmiş ve fuar ziyareti toplamda 1.5 gün sürmüştür. Diğer 
taraftan, katılımcı firmaların stand alanlarında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Söz konusu 
ikili iş görüşmelerini yapmak üzere ayarlanan firmaların ithalatçı olmasına özellikle önem 
gösterilmiştir.  

 

14.06.2016 tarihinde fuar ziyaretine devam edilmiş olup öğleden sonra ise ikili iş görüşmeleri 
düzenlenmiştir. Maliyetleri azaltmak amacıyla bir toplantı salonu kiralanmadığı için bahsi geçen 
görüşmeler büyükelçiliğin toplantı salonunda tertip edilmiştir.   

 

İkili iş görüşmeleri toplantısı, Kuzey Amerika ve Florida bölgesinin ödülü ve en ünlü 
tasarımcılarından biri olan John WILTGEN’in kısa bir sunumu ile başlamıştır. Amerikan mobilya 
yapısını, tüketici eğilimlerini ve tercihlerini, dizayn olarak nitelendirilen mobilya ürünlerini içeren 
bir sunum ile pazar yapısı firmalarla paylaşılmıştır. Ayrıca toplantıya bir reklamcılık şirketi de davet 
edilmiştir. Bu sayede, bahsi geçen firmadan pazara giriş için hangi yöntemlerin kullanılması 
gerektiği hususlarında bilgiler alınmıştır.  

 

Akabinde, yapılan ikili iş görüşmeleri organizasyonuna davet edilen firmalarla küme üyelerimiz 
görüşmelerini gerçekleştirmiştir.  
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15 Haziran 2016 tarihinde, Chicagoland Ticaret ve Sanayi Odası ile bir toplantı organize edilmiştir. 
Toplantıda, UR-GE Projesinin uluslararası görünürlüğünü artırılmaya çalışılmış ve firmalarının 
ihracat potansiyellerini arttırmak amacıyla katalog ve broşürleri Chicagoland Ticaret ve Sanayi 
Odası üyeleri ile paylaşılmak üzere Odaya teslim edilmiştir. Mezkur toplantıya Sn. Bildir de katılım 
sağlamıştır. 

 

Fuar ziyareti, ikili iş görüşmeleri ve resmi kurumlarla temaslar tamamlandıktan sonra Ankara’ya 
geri dönülmüştür. 

 

 


