FAALİYET SONUÇ RAPORU YURT DIŞI PAZARLAMA FAALİYETİ SONUÇ
RAPORU
Giriş
12.UR-GE.048 kodu ile kayda alınan Plastik UR-GE Projesi kapsamında projeye dâhil olan 14
firmanın İhtiyaç Analizleri yapılmış ve hedef pazar çalışması gerçekleştirilmişti. Hedef Pazar
çalışması sonucunda tespit edilen ülkeler arasından Rusya Federasyonu’ndan sonra, Cezayir
ikinci yurt dışı pazarlama faaliyeti için hedef ülke olarak belirlenmişti.
Odamızın, 12.UR-GE.048 kodu ile kayda alınan “Ankara Sanayicisi İhracatta Söz Sahibi
Olacak, Plastik Sektöründe İhracat Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi” kapsamında ikinci
yurtdışı faaliyeti olarak; 26-31. Mayıs 2015 tarihinde, 9 firmanın standlı katılımıyla 48. FIA
Algiers Genel Ticaret Fuarına katılım sağlanmıştır. Cezayir’de gerçekleştirilen, ayrıca ülkedeki
en önemli fuarlardan biri olarak kabul edilen FIA Genel Ticaret Fuarı’na 41m²’lik bir tanıtım
standı ile 9 üye firma ve 13 firma yetkilisi hazır bulunmuştur.
Küme firmalarımızdan; Al-met Plastik San. ve Tic.Ltd.Şti., Aybal Plastik, Bilka Pvc Profil San.
ve Tic. A.Ş, Çakmak Yedek Parça San. ve Tic.Ltd.Şti., Özdörtdivan Sanatsal Çerçeve ve
Macun San.Tic.Ltd.Şti., Öznorm Ambalaj Plastik İnşaat Metal Mak.Yedek Parça San., MCM
İnşaat, Sunteks Plastik ve Ambalaj San.İml.Tic.Ltd.Şti., Zetaş Kimyasal Ürünler ve Su Arıtma
Sistemleri firma sahipleri/çalışanları ve Ankara Sanayi Odası temsilcilerinden proje
koordinatörü Öznur BEŞEN ve uzman yardımcısı Esma DİLİK FIA fuarında ülkemizi temsil
etmişlerdir.
Ön Hazırlıklar
Şubat ayının başından Mayıs ayının son haftasına kadar 26 Mayıs-01 Haziran tarihlerinde
Cezayir’de gerçekleşecek olan 48. FIA Genel Ticaret Fuarına çalışılmıştır. FIA fuarı öncesinde
küme firmalarımızdan fuara göndermek istedikleri ürünler yerlerinde ziyaret edilerek
toplanmıştır. Ücretsiz navlun hakkımızı kullanmak için ürünler İstanbul’daki Meridyen Fuarcılık
firmasına gönderilmek üzere kargoya verilmiştir.
FIA Fuarı ile ilgili çalışmalar Şubat 2015 ayında başlamış olup; firmalarla yapılan toplantılar
süresince ikili iş görüşmeleri, stand kiralanması, heyet programı oluşturulmuş ve yol haritası
belirlenmiştir.

Ön hazırlık çalışmaları kapsamında, FIA fuarına önceki yıllarda katılan

firmalara heyetimiz ve firmalar hakkında duyuru maili gönderilmiştir. Cezayir Ticaret

Ataşemiz Sayın Hasan ASLAN ile görüşülmüş olup, kendisinden bölge ve plastik sektöründe
faaliyet gösteren firmaların detaylı bilgileri talep edilmiştir. FIA Ticaret Fuarı için
bilgilendirme toplantısına davet edilmek üzere Cezayir Ülke Masası sorumlusu Tarhan
SEZGİN yerinde ziyaret edilmiş ve ülke ile ilgili tecrübeleri paylaşılmıştır. Cezayir Türk
Büyükelçimiz Adnan KEÇECİ’yle fuar öncesinde heyetimiz hakkında görüşülmüş olup,
kendilerini makamında ziyaret etmek için randevu alınmıştır.
Cezayir Ticaret ve Sanayi Odası, Cezayir İşveren Konfederasyonu, Cezayir ve Türk İş
Adamları Formu ve diğer STK’lar ile yazışılmış, fuara katılımımız ile ilgili detaylı bilgi
kendilerine iletilmiş ve plastik sektöründe faaliyet gösteren üyeleri ile kümemizin görüşme
yapabilmesi konusunda destekleri talep edilmiştir. Cezayir’e komşu olan ülkelerde bulunan
Avrupa İşletmeler Ağı’na (COSME, EEN) bağlı temsilciliklere FIA Fuarına katılımımız
hakkında bilgi verilmiş ve plastik sektöründe iletişime geçebileceğimiz firmalar fuar alanına
davet edilmişlerdir. Fuar alanında kullanılmak üzere her firma için afiş ve küme posterleri
basılmıştır. Fuar öncesi, Cezayir yerel gazetesi El Khabar gazetesine FIA fuarına katılımımız
hakkında ilan verilmiştir.
FIA Ticaret Fuarı için Fuar Öncesi Bilgilendirme Toplantısı düzenlenmiş olup; firmaların ve
danışmanlık firması çalışanlarının katılım sağladığı toplantıda Ekonomi Bakanlığı eski Cezayir
Ticaret Müşavir Yardımcısı Erhan KARAKOÇ ülke sunumu yapmış olup, firma çalışanlarının
sorularını cevaplandırmıştır. Toplantı sonrasında hizmet alımı yapılan danışmanlık firması, fuar
programı hakkında firmaları bilgilendirmiştir.
Faaliyetin yapılacağı ülkede daha önce gerçekleşen FIA Fuarı 2014 ve Batimatec Fuarı 2014
katılımcı listeleri edinilmiş, hazırlanan tanıtım metni gönderilmiştir. Yine FIA Fuarı 2015
katılımcıları için de ayrıca tanıtım metinleri ve davetler gönderilmiştir. Bu sayede Plastik
URGE kümemizin fuar stant yeri, küme üyeleri ve projemizi tanıtan davet metni yaklaşık 5.000
alıcıya ulaşmıştır.
Proje koordinatörleri tarafından faaliyet katılımcısı firmaların GTİP kodları kullanılarak ve
Cezayir için gerekli belge ve prosedürler hakkında bilgiler edinilmiş; gümrük vergisi oranları
öğrenilmiş, lojistik konusunda firmalara bilgilendirme yapılmıştır.

Fuar – B2B
Programın ilk günü fuar başlamadan, fuar alanına gidilerek yer alınacak stant kontrol edilmiş
ve son düzenlemeler yapılmıştır. İlk etapta firmalar tarafından, fuar alanında yerleşimi ve ürün
sunumu için m2 yeterli bulunmamıştır. Fuar firması tarafından teslim edilen ürünler (masa,
sandalye vb.) kaliteli ve temiz bulunmamıştır. Safex Organizasyon ve Meridyen Fuarcılık
tarafından her yıl düzenlenen ve 48.’si gerçekleşen FIA Genel Ticaret Fuarı’na 41m²’lik bir
tanıtım standı ile 9 üye firma ve 13 firma yetkilisi hazır bulunmuştur.
Proje kapsamında, ikinci yurtdışı faaliyeti olarak; bu sene 326.500 ziyaretçisi olan ve 1084
şirketin fuar alanında yer aldığı 48. FIA Algiers Genel Ticaret Fuarına, A Pavilyonu 111.
Numarada yer alınmıştır.
Fuarın ilk günü Cezayir Türk Büyükelçimiz Sayın Adnan KEÇECİ standımızı ziyaret etmiş
olup üyelerimizle ayrıca görüşmüştür. Fuarın ikinci günü Sn. Adnan KEÇECİ, küme üyesi
firmalarımızdan 4 firma sahibi, ASO yetkilileri, danışmanlık firması ve ASO Meclis Üyesi
Süleyman YENEN tarafından makamında ziyaret edilmiş ve firmalarımız Sn. Büyükelçimiz ile
teker teker firmalarını anlatma ve ülke hakkında sohbet etme fırsatını yakalamıştır. Fuar
süresince ASO yetkilileriyle sürekli irtibat halinde olan Sn. Büyükelçimiz fuar bitiminden bir
gün önce otel alanında bizleri ziyaret ederek, küme firmalarımızla birlikte FIA Fuarı hakkında
değerlendirme yapmıştır.
Fuar süresi boyunca Cezayir’in ulusal kanallarından TV Hoggar Algeria ve BNK Hoggar TV,
ayrıca DZ Entreprise ekonomi dergisi ve Le Jeune Independent dergisi standımızda Ankara
Sanayi Odası olarak bizimle röportaj yapmış olup; Türkiye- Cezayir arasındaki ekonomik
ilişkiler ve Plastik UR-GE heyetimiz röportaja konu olarak belirlenmiştir.
Cezayir FIA Yurtdışı Faaliyetimiz, küme olarak ikili iş görüşmeleri konusunda fayda sağlamış
olup, üyelerimiz için hizmet alınan danışmanlık firmasının yapmış olduğu ikili görüşme
çalışmaları çoğu firmamız için iyi düzeyde geçmiştir. Küme firmamızın çoğunluğu fuar
alanında sipariş almış olup, sipariş alamayan firmalarımız için bu durum Cezayir Türk
Büyükelçimiz Adnan KEÇECİ tarafından; Cezayir hükümetinin ithalatı kısıtlaması olarak
nitelendirilmiştir. Ayrıca özel sektörün henüz gelişmemiş olması, girişimciliğin olmaması,
sanayi üretiminin yok denecek kadar az olması da Sayın Türk Büyükelçimiz tarafından
belirtilmiştir.

Küme üyesi firmalarımız fuarı gezip Cezayir pazarını gözlemleme fırsatı bulmuş; bu sayede
rakiplerin ulaştıkları mevcut durumu görmüş, rakip firmaların müşterileri ile kurdukları
ilişkileri ve iş yapma yöntemlerini takip edebilme gibi sektörle ilgili bilgi toplama açısından
son derece önemli know-how edinmişlerdir.
B2B görüşmeleri için hizmet alımı yapılan danışmanlık firması Akın Event 2 ay süren ummalı
bir çalışma yapmış; fuar katılımcısı firmalarımızın ürün profillerine ve GTİP’lerine göre
Cezayir’deki ithalatçılara ulaşmış; danışmanlık firmasının Cezayir’de mukim partner firması
tarafından firma eşleştirmeleri ülkeye gitmeden elde edilmiştir. Daha önce randevuları alınan
görüşmeler fuar alanında yapılmış, firmalarımızın talebine istinaden iş birliği potansiyeli olan
Cezayirli firmalar yerlerinde de ziyaret edilmiştir.
Proje Koordinatörleri Öznur BEŞEN ve Zeynep COŞKUN İŞBİLİR tarafından fuar öncesi
yapılan yoğun PR çalışmaları, mailing, sektör dergileri reklam çalışmaları, sanayici STK
görüşmeleri, ithalatçı davetleri ve reklam çalışmaları olumlu sonuçlar vermiş; organizasyonda
URGE Plastik Kümelenmesi standımızı, kartviziti ile tespiti yapılan 300’den fazla firma ziyaret
etmiştir. 30 tanesi randevulu olmak üzere toplamda 190 birebir iş görüşmesi (B2B)
gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler sırasında 4 tercüman ve 2 danışmanlık firması çalışanı bilfiil
çeviri yapmıştır. Fuar alanında numune siparişleri alınmış, ihracat görüşmeleri başlamıştır.
ÖZDÖRTDİVAN, ZETAŞ, ÇAKMAK YEDEK PARÇA ve AL-MET firmalarımız fuar
esnasında numune siparişi almış olup, ZETAŞ firmamız fuar alanında sözleşme imzalamıştır.
MCM İnşaat ve BilkaPen Firmalarımıza Cezayir’de ofis kurmaları ve distribütörlük verilmesi
yönünde teklifler gelmiştir.
Sonuç ve Öneriler
Gerçekleştirilen faaliyet sonrasında küme üyelerinden alınan geri bildirimler;


Seçilen danışmanlık firmasının ikili iş görüşmeleri düzenlenmesinde genel olarak iyi
olduğu



Fuar alanının ilk 3 gününün profesyonellere açık olacağı, sonrasında halkın katılımına
açık olacağı söylenmesine rağmen fuar alanına ilk günden itibaren halka açık olması



Cezayir devlet teşviklerinin makine sektöründe özellikle de plastik makine alımında
teşvik olduğu, bu yüzden plastik sektöründe kısıtlama olduğu



Seçilen fuarların Türk Pavilyonunun diğer pavilyonlara göre daha pahalı olduğu, diğer

pavilyonların Türk pavilyonlarına göre daha geniş olduğu


Cezayirlilerle uzun vadede ticaretin mümkün olması



Fuarda yerleşke açısından sektörlere göre dağılım yapılabileceği



UR-GE plastik projesinin 1 sene daha uzatılmasının bakanlığa sorulması



Odamızın yurtdışı faaliyet öncesi ve faaliyet esnasında yapmış olduğu tüm çalışmaların
olumlu karşılandığı yönündedir.

ASO Plastik Kümelenmesi olarak gerçekleştirilen bu programın firmalarımızı Cezayir pazarına
giriş konusunda cesaretlendirdiğini ve pazarın işleyişini görmeleri ile birlikte ticaret için daha
cesur adımlar atabileceklerini umut ediyoruz.
Sonuç itibariyle hedef ülkede gerçekleştirilen fuar katılımının pazara giriş için önemli bir adım
olduğu ve verimli geçtiği tespit edilmiştir. Cezayir’de özel sektörün henüz gelişmemiş olması,
girişimciliğin olmaması, sanayi üretiminin yok denecek kadar az olması; Cezayir’in
keşfedilmeye bekleyen bir ülke olması olarak tespit edilmiştir.

