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Türk Kozmetik Sektörünün uluslarararası rekabet

gücünün arttırılmasına yönelik olarak

gerçekleştirmiş olduğumuz projemizde toplam 67

firmamız yer aldı.

Küme için hedef, yeni pazarlara girmek ve katılımcı

firmaların ihracatını sektörün ihracat artışının

üzerine çıkartmaktı. Bunun için, fuarlar ile

ulaşılamayan, firmaların bireysel olarak girmekte

zorlandıkları uzak pazarlarda ve önemli zincirlerle iş

görüşmeleri yapılması ve pazar araştırmaları

planlandı.

KÜME HAKKINDA



EĞİTİM FAALİYETLERİ

Ambalaj Tasarımı 
Eğitimi –

37 Firma

Ticari İstihbarat 
Eğitimi –

34 Firma

Kamboçya / 
Vietnam 

Pazarına Giriş 
Eğitimi –

13 Firma

Japonya 
Pazarına Giriş 

Eğitimi –

8 Firma



DANIŞMANLIK VE EĞİTİM 

FAALİYETLERİ

Projemiz kapsamında, küme firmalarımızın yurt dışı

rakipleri ile yarışır düzeyde ilgi çekici, ürünü ön plana

çıkaran, amacına yönelik ürün ambalajlarına sahip

olmaları hedeflendi. Bu amaçla 37 firmaya Dr. Orhan

Irmak tarafından «Ambalaj Tasarımının İhracata Etkisi –

Ambalaj İyileştirme Eğitimi« verildi. 9 firmaya ise

Ambalaj Tasarımı Danışmanlığı desteği verildi.

Ambalaj Tasarımı 
Danışmanlığı –

9 Firma



YURT DIŞI PAZARLAMA 

FAALİYETLERİ

Planlama
Yurtdışı pazarlama faaliyetleri öncesinde ilk

aşama olarak, masa başı araştırmaları,

danışmanlık desteği ve firmalarımızın görüşleri

alınarak kümemiz için potansiyel pazarlar

belirlendi.



YURT DIŞI PAZARLAMA FAALİYETLERİ 

Hedef pazarlarımızı kesinleştirmeden önce

firmalarımızın da görüşlerini aldık. Hedef pazarların

belirlenmesi sonrasında mutlaka profesyonel

firmalar ile çalıştık ve ikili iş görüşmelerine

odaklandık.

Her yurt dışı pazarlama faaliyeti öncesinde katılımcı

firmaların detaylı profillerini hazırlayarak ilgili

pazardaki potansiyel alıcılara ulaştırdık.İkili iş

görüşmelerinde her ülkede firma başına min. 6 iş

görüşmesini hedefledik.



YURT DIŞI PAZARLAMA FAALİYETLERİ 

Potansiyel pazarlar belirlendikten sonra, her

faaliyet öncesinde, faaliyet gerçekleştirilecek

ülkelerin netleşmesi ve yerinde pazar

araştırması yapılması amacıyla ön heyetler

yapıldı.



YURT DIŞI PAZARLAMA FAALİYETİ 

HAZIRLIKLARI

Başarılı bir yurt dışı pazarlama faaliyeti için, en önemli basamak 

ön heyetlerdi. Ön heyet sırasında;

• Yerinde pazar araştırmaları yapıldı.

• Retail tour güzergahı belirlendi.

• Heyet sırasında konaklanacak ve toplantıların gerçekleşeceği 

oteller seçildi.

• Hedef ülkede çalışılacak partner firmanın belirlenmesi 

amacıyla, B2B organizasyonu yapabilecek firmalar  ile yüz 

yüze görüşmeler yapıldı.

• Hedef ülke Ticaret Müşavirliğimiz, ülkede varsa kozmetik ile 

ilgili dernekler, ticaret  odaları gibi kuruluşlarla görüşmeler 

yapıldı.



YURT DIŞI PAZARLAMA FAALİYETLERİ –

RETAIL TOUR

Bazı yurt dışı pazarlama faaliyetlerinde 2 ülke programa dahil edildi.

Gidilen ülkedeki ilk gün, retail tour adını verdiğimiz pazar analizine ayrıdı.

İkili iş görüşmeleri öncesi retail tour ile ilgili ülkede satış ve dağıtım

kanalları incelendi, firmalarımızla beraber marketler, toptancılar gezildi,

raflar incelendi.



YURT DIŞI PAZARLAMA FAALİYETLERİ -

RETAIL TOUR

Küme firmaları ile emsal ve

rakip ürünlerin satıldığı

mağazalar ziyaret edilerek,

o ülke pazarında hangi

ürünlerin, hangi fiyat

aralığında satıldığı yerinde

görüldü.

Bu bilgiler, ikili iş

görüşmelerine

firmalarımızın daha

hazırlıklı başlamasına

katkıda bulundu.



YURT DIŞI PAZARLAMA FAALİYETLERİ-

B2B GÖRÜŞMELER

İş görüşmeleri, katılımcı firmalarımızın konakladığı

otellerde geçekleştirildi. Otel seçimlerinde titiz

davranılarak, potansiyel alıcıların kolayca

ulaşabilecekleri, merkezi, mümkünse trafik sorunu

olmayan bir otel seçimi yapılmaya gayret edildi. Mutlaka

firmalarımızın ürün sergilemeleri sağlandı; görüşmeler

sırasında, gerekli ülkelerde kendilerine tercümanlık ve

danışmanlık hizmeti verildi.



YURT DIŞI PAZARLAMA 

FAALİYETLERİ

Projemiz

kapsamında,

2 yıllık süre

içerisinde,

3 farklı kıtada,

8 farklı ülkede,

6 yurt dışı

pazarlama

faaliyeti

gerçekleştirild

i.

KAMBOÇ
YA –

VİETNAM

21 Firma

BİRLEŞİK 
DEVLETLE
R (ECRM 
MIAMI)

17 Firma

FRANSA 
(ECRM 

CANNES)

18 Firma

ŞİLİ –
KOLOMBİY

A

16 Firma

JAPONYA 
(COSME 
TOKYO)

12 Firma

HONG 
KONG 
(ECRM 
HONG 
KONG)

9 Firma



GERÇEKLEŞEN YURT DIŞI PAZARLAMA 

FAALİYETLERİ

3 Kıta

8 Ülke

6 YPF

3 Heyet

93 
Firma

3689 
Görüşm

e



GERÇEKLEŞEN YURT DIŞI PAZARLAMA 

FAALİYETLERİ



YURT DIŞI PAZARLAMA FAALİYETLERİ–

ECRM

Yurt dışı pazarlama faaliyetlerimizden bazıları

ise ABD kökenli ECRM firmasının düzenlemiş

olduğu profesyonel B2B faaliyetlerine iştirak

şeklinde gerçekleştirilmiştir.



YURTDIŞI PAZARLAMA FAALİYETLERİ -

ECRM

ABD kökenli ECRM firması, 

ABD başta olmak üzere 

Dünya’nın farklı noktalarda 

satın almacılarla, 

tedarikçilerin bir araya 

getirildiği B2B 

organizasyonları 

yapmaktadır.

Zincir Mağazalar başta olmak üzere perakende ve eczane
zincirleri ile kurduğu iyi ilişkiler ve organizasyonlarındaki
profesyonel yaklaşımla verimli ve etkili B2B etkinlikleri
gerçekleştiren firma, proje firmalarımız için de ulaşmakta güçlük
çekilen bazı satın almacılara ulaşma anlamında uygun zeminler
sunmaktadır.



YURTDIŞI PAZARLAMA FAALİYETLERİ -

ECRM

Gelecek satın almacıların
ve bölgenin belirli olduğu
organizasyona
firmalarımız, hedef
pazarlarıyla uyumlu olması
halinde iştirak etmekte ve
2 -3 gün süren kimi zaman
50-60 görüşmenin
yapıldığı, nezih ortamlarda
ihracat bağlantıları kurma
fırsatı yakalamaktadır.

Organizasyonlarını 
yaklaşık 1 yıl önceden 
ilan eden ve öncelikle 
satın almacı davetlerini 
gerçekleştiren firma, 
organizasyon 
sayfasında etkinlikte yer 
alacak satın almacı 
listelerini de 
yayınlamaktadır. 



YURT DIŞI PAZARLAMA FAALİYETLERİ –

B2B GÖRÜŞMELER-ECRM



YURT DIŞI PAZARLAMA FAALİYETLERİ –

B2B GÖRÜŞMELER-ECRM



YURTDIŞI PAZARLAMA FAALİYETLERİ 

-

ECRM MIAMI (24-29 EKİM 2015)

893 
Görüşm

e

3 gün

17 Firma



YURTDIŞI PAZARLAMA FAALİYETLERİ-

ECRM CANNES (7-11 ŞUBAT 2016)

• 18 Firma

• 3 Gün

• 968 
Görüşme



YURTDIŞI PAZARLAMA FAALİYETLERİ-

ECRM HONG KONG (16-20 EYLÜL 2017)

2 Gün 9 Firma 292 
Görüşme



YURT DIŞI PAZARLAMA 

FAALİYETLERİ SONUCU

Gerçekleştirdiğimiz 6 yurt dışı pazarlama

faaliyeti ve 8 ülke ziyareti sonrasında

küme firmalarının ihracatlarının gelişimi

incelenmiş ve genel itibarıyla hemen tüm

firmaların proje başlangıcına göre

ihracatlarını arttırdığı görülmüştür.



YURT DIŞI PAZARLAMA FAALİYETLERİ 

İLE 

YENİ GİRİLEN PAZARLAR

14 Firma Ukrayna’ya

12 Firma İrlanda’ya   

10 Firma Suudi 
Arabistan’a

10 Firma Hong Kong’a

10 Firma Fas’a

10 Firma Ürdün’e

9 Firma Tayland’a

9 Firma Polonya’ya 

9 Firma Pakistan’a

9 Firma Hollanda’ya

9 Firma Birleşik Krallık’a

9 Firma BAE’ye

9 Firma Birleşik Devletler’e

9 Firma Vietnam’a

8 Firma Rusya 
Federasyonu’na

8 Firma İsveç’e

8 Firma Çek Cumhuriyeti’ne

8 Firma İspanya’ya

8 Firma Malezya’ya

8 Firma Gürcistan’a   

8 Firma Moğolistan’a

8 Firma İsrail’e

7 Firma Almanya’ya

7 Firma Fransa’ya

7 Firma Avustralya’ya

7 Firma Çin Halk 
Cumhuriyeti’ne 

7 Firma Singapur’a



YURT DIŞI PAZARLAMA 

FAALİYETLERİ-

BAŞARIYA GÖTÜREN ETKENLER
 Hedef pazarların kendilerine dayatma yolu ile değil ortaklaşa belirlenmiş 

olması

 Hedef pazarlara bir faaliyet gerçekleştirmeden önce detaylı saha 

çalışması yapılması, elde edilen verilerin pazarlama faaliyetine 

katılan/katılmayan tüm küme ile paylaşılması

 Yurt dışı pazarlama faaliyetlerinin hazırlık süresinin başarılı bir 

organizasyona imkan verecek şekilde ayarlanması

 Yurtdışı pazarlama faaliyetlerinin, Pazar inceleme ve ikili iş görüşmelerini 

kapsayacak şekilde yoğun bir programda gerçekleştirilmesi

 Yurt dışında düzenlenen fuarlar ile ulaşılamayacak alıcı kitlesinin 

hedeflenmesi

Ayrıca, ECRM gibi profesyonel ikili iş görüşmeleri organizasyonlarına

proje kapsamında katılım sağlanmıştır. 6 yurt dışı pazarlama

faaliyetimizin 3’ünün ECRM katılımı olması, ne kadar önemli olduğunun

göstergesi niteliğindedir. Bu tarz profesyonel organizasyonlara katılım

sağlanması ile, firmalarımız bireysel olarak görüşmeleri kolay olmayan

zincir mağaza alıcıları gibi büyük alıcılarla görüşme fırsatı

yakalamışlardır.



TEŞEKKÜRLER.


