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MOBİLİYUM AVM UR-GE PROJESİ

KATAR YURTDIŞI PAZARLAMA FAALİYETİ 

AYSUN SANATÇI

PROJE KOORDİNATÖRÜ
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MOBİLİYUM
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MOBİLİYUM

• Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük kapalı Mobilya AVM’si

• Türkiye’nin %50 mobilya ihracatını İnegöl karşılıyor

• Mobiliyum AVM olarak 195 Mobilya Üreticisi Firmayı 

bünyemizde barındırmaktayız.

• Toplam 225.000 Mt2 Kapalı alanda hizmet vermekteyiz.

• Dünyanın 165 ülkesine ihracat gerçekleştiriyor. Türkiye’den 

bu kadar ülkeye ihracat yapılan başka bir ürün yok

• Restoranı, cafe’si hatta oteli ile yurtdışından gelen 

müşterilerine her türlü imkanı sunuyor
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NEDEN KATAR’I SEÇTİK 

• İhtiyaç Analizimizde zaten Katar 

hedef Pazar olarak çıkmıştı. 

• Katar alım gücü yüksek ve kendi 

ürünlerini üretmeyen bir ülke, bu 

nedenle bize son derece uygun 

gibi pazar

• Özellikle avangart ürünlerimiz Katar 

halkının zevkine hitap etmektedir
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NASIL HAZIRLANDIK 

NEDEN KATAR’I SEÇTİK 

• Katar’da yoğun bir tanıtım çalışmaları yapıldı. PR’ın ne kadar 

önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. 

• Katar da ticaret ile ilgili kurumlarla irtibata geçildi. Bu kurumlarla 

yapılan birebir görüşmeler ile etkinliğe katılım ve destekleri 

sağlanmıştır.

• Bu kurumların üyelerine ve sektördeki diğer Katar’lı firmalara 

mail, arama ve birebir ziyaretlerle ulaşılmış etkinliğin amacı ve 

katılımcı Mobiliyium UR-GE projesi firmalarını tanıtıcı doküman ve 

davetiyeler ulaştırılmış
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HEYET ESNASINDA

• İkili iş görüşmelerine 13 Türk, 57 Katar’lı firma katıldı. 288 adet 

ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. 

• Firmalarımız görüşmelerin 91 adetinin olumlu olmasını 

bekleyerek ayrılmışlardır. 

• Faaliyet sonrasında satış gerçekleştirilmiştir.

• Katar heyetine Bursa Valisi, Bursa belediye başkanı gibi üst 

düzey yetkililerde katıldılar. Böylece kamu ve yerel 

yönetiminin de desteği alınmış oldu.
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FAALİYETE KATILAN FİRMALARIMIZ

• LEMA MOBİLYA 

• BENİM ODAM BAYRAS 

• GÜNGÖRLER KOLTUK 

• DEPAR MOBİLYA

• INKLAS MOBİLYA 

• İNEGÖL ADA KOLTUK.

• GMS MOBİLYA 

• SEHPA MOBİLYA

• SADIK KOLTUK 

• SANTRA MOBİLYA 
• SANAT MOBİLYA 

• MOBİPA MOBİLYA

• MUZAFFER MOBİLYA
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KATAR HEYETİ FOTOĞRAFLARI
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KATAR HEYETİ FOTOĞRAFLARI
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KATAR HEYETİ FOTOĞRAFLARI
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KATAR HEYETİ SONRASI KATAR BASIN HABERLERİ
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KATAR HEYETİ GÖRÜNÜR KAZANIMLAR

İkili iş• En önemlisi satış yaptık 

• Aralık 2017 ‘de gerçekleştirdiğimiz faaliyetin 

arkasından etkiyi arttırmak için diğer körfez ülkelerini 

de kapsayan Mart 2018 sonunda alım heyeti yaptık. 

Canlı satış yaptık.
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KÖRFEZ ÜLKELERİ ALIM HEYETİ
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KÖRFEZ ÜLKELERİ ALIM HEYETİ YABANCI BASIN
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• Daha çok satış gerçekleştirmek için Katar’ın da 

içinde bulunduğu Körfez ülkeleri pazarı ile ilgili 

olarak; pazar stratejilerinin oluşturulması, 

uygulanması ve pazarda tutundurma 

danışmanlığı almaktayız. Bu danışmanlıktan 8 

firma pazara yeni giriş yapmış ve yeni müşteri 

portföyü edinmişlerdir.

KATAR HEYETİ GÖRÜNÜR KAZANIMLAR

DANIŞMANLIK FAALİYETİ
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KATAR HEYETİ GÖRÜNMEYEN KAZANIMLAR

• Birlikte hareket etmenin kolaylıklarını gördüler.

• İlk defa devlet desteğinden yararlandılar.

• Ortak kuvvetten dolayı başarıya ulaşabilmiş olmak ve sonucunda 

somut veriler almış olmak, UR-GE proje desteğinin ne denli faydalı olduğunu gösterdi.

Bu nedenle , diğer firmalarımızın istekleri ile 2. UR-GE projemizin de onayını aldık.
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TEŞEKKÜRLER

UR-GE proje desteği kapsamında yapılan faaliyetinin,  firmaların bir 

arada hareket etmesini sağlamıştır. Birliktelikten doğan ortak 

gücün hepimize katma değer sağlamış olmasının haklı 

mutluluğunu yaşıyoruz. Bakanlığımıza projemizi iyi uygulama örneği 

seçmesinden dolayı, Şahsım Yönetim Kurulum ve Kümemiz adına 

şükranlarımızı iletiyorum.


