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2010/8 Sayılı Uluslararası 

Rekabetçiliğin Desteklenmesi 

Hakkındaki tebliğ kapsamında 

FAALĠYETLERĠMĠZ 



MOBĠLYADA TREND VE STRATEJĠK 

YOL HARĠTASI 

Türk Mobilya Sektörünün gelişimi adına 

üyelerimizin tasarım departmanlarında 

çalışan tasarımcıları Dünya mobilya trendleri 

hakkında bilgilendirmek, farklı bir vizyon 

kazandırmak ve Türk Mobilyası trendi 

oluşturma yönünde ilk adımı atmak üzere bu 

organizasyonumuz gerçekleştirildi.  

 

Uluslararası rekabetçiliğin desteklenmesi 

hakkındaki tebliğ kapsamında Ekonomi 

Bakanlığı tarafından kabul edilen ‘Discover 

Turkish Furniture ‘ projemiz kapsamında 

eğitim faaliyeti olarak düzenlendi.  

 

Ünlü İtalyan tasarımcı  Denis Santachiara 

ve Türk profesyonel tasarımcılar tarafından 

seminer ve panel gerçekleştirildi.  



NĠJERYA MOBĠLYA SEKTÖREL TĠCARET 

HEYETĠ 
 9-17 Temmuz 2011 tarihleri arasında Nijerya’nın 

Lagos ve Abuja şehirlerine gidilerek yerinde Pazar 

araştırılması yapıldı ve ülkede sektörde ağırlıklı 

ticaret yapan birçok mobilya alıcısı ve üretici 

firmalar ziyaret edildi. Firmalar hakkında birebir 

bilgi içeren, ürün fotoğraflarını ve fiyatlarını içeren 

detaylı bir pazar araştırma raporu düzenlenerek 

üyelerimize gönderildi.  

 

 

 16 üyemizin ve 1 yan sanayi firmamızın  

katıldığı heyet programı 22-28 Ekim 2011 tarihleri 

arasında gerçekleşti. 

 

 Heyet öncesinde tüm Nijerya’ya duyuru 

yapılması için Nijerya’da en çok okunan 3 gazeteye 

toplam 12 adet ilan verildi. 
 



 

 Anlaşma yaptığımız  PR firması 

tarafından mobilya sektörünün yoğun 

olduğu 5 şehir ziyaret edilerek hedef 

ziyaretçilere  2000 adet davetiye dağıtıldı. 

 

 Ayrıca özel olarak anlaştığımız 

Nijerya’lı bir pazarlamacı tarafından 25 

tane ithalatçı firmanın heyete getirilmesi 

sağlandı. 

 

Heyet sonunda firmalarımızın ikili iş 

görüşmeleri yaparak ihracat bağlantıları 

yapmalarının yanı sıra tüm ülkede Türk 

Mobilyası tanıtılmış oldu. Heyet 

sonucunda Nijerya’ya olan ihracatımız 

%130 arttı.  
 

 

NĠJERYA MOBĠLYA 

SEKTÖREL TĠCARET 

HEYETĠ 



ANGOLA MOBĠLYA SEKTÖREL TĠCARET 

HEYETĠ 

  30 Nisan – 5 Mayıs tarihleri 

arasında Angola’nın Luanda Ģehrine 

ön heyet düzenlendi.  

 

 33 mobilya mağazası, pr firmaları, 

oteller, nakliye firmaları, seyahat 

acenteleri, araba kiralama Ģirketleri, 

gazeteler ve Türk Büyükelçiliği 

ziyaret edildi.  

 

  Ön heyet sonucunda Ekim ayının 

ilk haftası Angola’ya Mobilya 

Sektörel Ticaret Heyeti yapılması 

planlandı.  



ANGOLA MOBĠLYA SEKTÖREL TĠCARET 

HEYETĠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13-19 Ekim 2012 tarihleri arasında 18  

üyemizin katılımı ile heyet programımız 

gerçekleştirildi. 

 

 Heyet öncesinde tüm Angoal’ya duyuru 

yapılması için Angola’da en çok okunan 3 

gazete ve 2 dergiye toplam 8 adet ilan verildi. 

 

Anlaşma yaptığımız PR firması tarafından 

Luanda’da bulunan mobilya mağazaları 

belirlenerek elden 500 adet davetiye dağıtıldı 

ve Angola’da bulunan VIP kişilerin listesi 

satın alınarak bu kişiler heyete davet edildi.  

 

Heyet sonunda firmalarımızın ikili iş 

görüşmeleri yaparak ihracat bağlantıları 

yapmalarının yanı sıra tüm ülkede Türk 

Mobilyası tanıtılmış oldu.  

 

 
 



TANZANYA ALIM HEYETĠ – PAZAR 

ARAġTIRMASI ĠÇĠN ÖN HEYET ZĠYARETĠ 

9-13 Temmuz 2012 tarihleri arasında Tanzanya’nın Dar Es Salaam şehrine ön heyet düzenlendi. 

Tanzanya’nın hemen hemen pazarda söz sahibi olan 19 mobilya firması, pr firmaları, oteller, 

nakliye firmaları, seyahat acenteleri, araba kiralama şirketleri, gazeteler ve Türk Büyükelçiliği 

ziyaret edildi. Hazırlanan detaylı Pazar araştırma raporu üyelerimize iletildi. Ön heyet sonucunda 

Ocak-Şubat 2013 döneminde Tanzanya’dan alım heyeti getirilmesi planlandı.  



GANA MOBĠLYA SEKTÖREL TĠCARET HEYETĠ  

PAZAR ARAġTIRMASI ĠÇĠN ÖN HEYET 

ZĠYARETĠ 
23-27 Temmuz 2012 tarihleri arasında Gana’nın  Akra şehrine ön heyet düzenlendi. Gana’nın en 

büyük mobilya firmaları, orta ölçekli alıcılar, ve üretici firmalardan oluşan 19 mobilya firması, pr 

firmaları, oteller, nakliye firmaları, seyahat acenteleri, araba kiralama şirketleri, gazeteler ve Türk 

Ticaret Müşavirliği ziyaret edildi. Hazırlanan detaylı Pazar araştırma raporu üyelerimize iletildi. 

Ön heyet sonucunda 2013 yılında Gana’ya yönelik Mobilya Sektörel Ticaret Heyeti  

düzenlenmesi kararlaştırıldı.  





MOSDER TASARIM BULUġMALARI                 

20-23 EYLÜL 2012,  ANTALYA 
20-23 Eylül 2012 tarihleri arasında üyelerimizin ve firmalarında gürev alan tasarım departmanı 

çalışanlarının katılımı ile Antalya’da MOSDER Tasarım Buluşmaları adlı 2. Eğitim programımız 

düzenlendi. Dünyaca ünlü tasarımcı Karim Rashid, İtalya’nın en ünlü tasarımcılarının 

tasarımlarını üreten Arflex firmasının CEO’su Fausto Colombo, Türkiye’nin en değerli 

akademisyenlerinden Prof. Dr. Alpay Er ve Yard. Doç. Can Özcan’ın değerli bilgiler paylaştığı 

toplantıda tasarım departmanlarının çalışanları tarafından interaktif bir fikir alışverişi ortamı da 

gerçekleştirildi.  



 

ANA  

HEDEFİMİZ 
 

Dünya’da en fazla talep 

edilen, aranılan ve 

arzulanan  

 

TÜRK MOBİLYA 

TARZINI 

OLUŞTURMAKTIR ! 
 

   



 

TEŞEKKÜR EDERİZ 


