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PAZAR FIRSATLARI KAPSAM BELİRLEME PROJESİ
ARAŞTIRMA ORTAĞI TANITMA BROŞÜRÜ
İşbirliği yapan:

R-OCRT PAZAR FIRSATLARI KAPSAM BELİRLEME PROJESİ
Türkiye için organik pamukta lider konumunu güçlendirme zamanı geldi.
Textile Exchange (TE) ve İZFAŞ, ilk Bölgesel Organik Pamuk Yuvarlak Masa
Toplantısını (R-OCRT) 2017 yılının Nisan ayında İzmir’de düzenliyorlar.
Etkinliği başarılı kılmak ve Türk organik pamuk pazarını uzun vadeli olarak
büyümesini ve gelişmesini sağlamak için desteğinize ihtiyaç duyuyoruz.
Türkiye, organik pamuk yetiştirme ve işlemede nerdeyse 30 yıllık geçmişiyle
organik pamukta dünya’nın önde gelen ülkelerinden olup, bundan dolayı bu
etkinliğe ev sahipliği yapmak için iyi bir yerdir, ve zengin deneyimden
faydalanmayı umuyoruz. Ayrıca, Orta Asya, Mısır/Kuzey Afrika’daki kaynak
temin eden ülkeler ve Avrupa pazarları da dahil olmak üzere çevre bölgelerden
de temsilciler olacaktır.
TE, Textile Exchange R-OCRT’nin ilk ev sahibi olan iZFAŞ ile işbirliği yapacaktır.
Türkiye’deki organik sektörünün önde gelen ticaret fuarı olan ve her
geçen sene büyüyen Ekoloji İzmir Organik Ürünler Fuarı ile aynı
zamanda yapılacaktır.
Etkinlik 27-28 Nisan 2017 tarihleri arasında (R-OCRT tarihinin teyit
edilecek) gerçekleşecek ve organik tekstil hareketinden yaklaşık 80 ila 100
yerli ve yabancı uzman ve uygulayıcıyı İzmir’de bir araya getirecektir.
Markalar, perakendeciler, imalatçılar, çiftçiler, organik pamuk uzmanları ve
hizmet sağlayıcıları organik pamuk olanaklarına bölgesel olarak
odaklanarak bir araya geleceklerdir. organik pamuk imkânlarının ayrıntılı
araştırılmasıyla desteklenecektir.
Etkinlik, Pazar Fırsatları Kapsam Belirleme Projesi’nden (MOSP) çıkacak
önemli bulgular üzerine odaklanacaktır. Çalıştaylar, panel tartışmaları,
sunumlar, ilham veren konuşmacılar, gezintiler ve akşam resepsiyonu
etkinliğin bir parçası olacaklardır. Kritik olarak, R-OCTR bölgede organik
pamuk fırsatlarının detaylı araştırmalarıyla desteklenecektir.

MOSP, R-OCRT için bir çekirdek temel olacaktır. Her ne kadar organik pamuk
ve daha geniş anlamda tekstil sektörünün küresel sorunları ile ilgili çok şey
biliniyor olsa da, R-OCRT sektörün Türkiye, Mısır, Orta Asya ve daha geniş
Avrupa bölgesindeki ihtiyaç ve beklentilerine odaklanmış araştırmaya ihtiyaç
duymaktadır. Bu araştırma iki amaca hizmet edecektir: tartışılması gereken
meseleleri ortaya çıkararak R-OCRT oturumlarının planlamasına rehberlik
edecek ve R-OCRT’de araştırmanın sonuçlarının duyulacağı ilk yer olması
nedeniyle insanların katılacağı sunumlar için özel materyal sağlayacaktır
Textile Exchange, Organic Cotton Accelerator (Organik Pamuk Hızlandırıcısı (OCA)) araştırmasının metodolojisini geliştiren ve yürüten araştırma ve
danışmanlık firması olan Change Agency ile ortaklaşa MOSP’u üstlenecektir.
MOSP, OCA’nın araştırma aşamasında kullanılanla aynı metodolojiye
dayanmaktadır. Bölgesel organik pamuk sektörü değer ağı bölümlerine
bölümlenecek ve her bir bölümü temsil eden şirket ve kuruluşlarla bir dizi
görüşme gerçekleştirilecektir. Textile Exchange, İZFAŞ ile işbirliği içinde
görüşülenlerin listesini oluşturacaktır.
Görüşmeler değer ağının her bir aşamasında, bilhassa Avrupa Pazarlarında,
pazar fırsatlarını ortaya çıkaracak ve ele alınması gereken engel veya yanlış
algılamaları tespit edecektir. Bazen bunlar belirli bir üretim aşamasına özgü
olacak; bazen de aynı sorun veya algı çok farklı aşamalarda ortaya çıkacaktır.
Bunlardan her biri, R-OCRT’de tartışma için araştırmanın sonucunda
oluşturulacak Pazar Fırsatları Raporu’nda ele alınacaktır.

BİR MOSP ORTAĞI OLUN
Pazar Araştırma Ortaklarımızdan biri olmak için 2.500 Avro’luk bir katkı
bekliyoruz, ve bu size aşağıdaki avantajlardan yararlanma hakkı
sağlayacaktır:


Devredilemez olma opsiyonunu da barındıracak şekilde piyasa
araştırması için üst düzey yönetimle derinlemesine görüşme.



Pazar araştırması sonuçlarına tam erişim ve etkinlik öncesindeki
internet üzerinden yapılacak seminere davet. Bu erişim, görüşme
sürecine katılan kuruluşlar arasında tam ve şeffaf olacak, ancak diğer
kuruluşlara geniş anlamda yayılmayacaktır.





Şirket logonuz, raporun en son yayımlanan versiyonunun kapağında ve
etkinliğin öncesinde ve sonrasında raporun tanıtımıyla bağlantılı hem
çevrimiçi hem de basılı kopyalar dahil olmak üzere tüm iletişimlerde
görünecektir.
Etkinliğe bir kişiye ücretsiz katılım.

Sadece Piyasa Araştırması Ortağı olma fırsatına ilişkin bu davete ilaveten,
R-OCRT 2017 için etkinlik sponsorluğunun üç seviyesini de teklif ediyoruz.
Bu paketlerin tam detayları ekteki broşürde mevcuttur. Bunlar manşet
sponsorluğu, sergi alanı ve tamamlayıcı sponsorluktur. Piyasa Araştırması
Ortakları (MOSP ortakları olarak bilinir) bu fiyatlardan önemli indirim
alacaklardır.
MOSP ortağı artı etkinlik sponsoru olmak için üç paketimiz şunlardır:


Seçenek 1: Toplam 3,000€ - MOSP Ortaklığı (€2.500) + indirimli
Dost Seviyesi R-OCRT Sponsorluğu (1.000 € değerinde)
içermektedir.



Seçenek 2: Toplam 4,000 €- MOSP Ortaklığı (€2,500) + indirimli
Destekçi Seviyesi R-OCRT Sponsorluğun (2.500 € değerinde)
içermektedir.



Seçenek 3: Toplam 5,500€ - MOSP Ortaklığı (€2.500) + indirimli
Etkinlik Ortağı Seviyesi R-OCRT Sponsorluğu (5.000 € değerinde)
içermektedir.

Daha fazla ayrıntılı bilgi için lütfen Donna Rispoli ile donna@rispoli.co.uk adresinden irtibat kurunuz

Textile Exchange, insanları tekstil değer zinciri içinde sürdürülebilir uygulamaları
hızlandırmak için esinlemekte ve donatmaktadır. Biz, küresel tekstil sektörünün zararlı
etkilerini asgariye, faydalı etkilerini ise azamiye çekmeye odaklanmaktayız. İmza
niteliğindeki programımız organik pamuk değer zincirine; çiftçiler için yaşam şartlarını
iyileştirmeye, piyasaları teşvik etmeye ve en iyi uygulamaları desteklemeye
odaklanmaktadır.
Web sitesi: www.TextileExchange.org | Microsite: www.aboutorganiccotton.org
Copyright © 2016 Textile Exchange. Tüm hakları saklıdır.

Change Agency kuruluşlara değişimi başarılı şekilde öngörmek, planlamak ve
uygulamaya koymak için yardımcı olan bir araştırma ve danışmanlık şirketidir.
Müşterilerimiz geniş bir yelpazede olup sürdürülebilirliğe odaklı hükümet dışı kuruluşları,
standart sistemleri ve bağlı kuruluşları kapsamaktadır: 2011/12 yıllarında ISEAL
Stratejisini birlikte oluşturmak için ISEAL ile birlikte çalıştık ve Ortaklarımız Better Cotton
Initiative, GoodWeave International, the Alliance for Water Stewardship ve Textile Exchange
kuruluşlarının yönetim organlarıdır.
Sürdürülebilirlik Müşterilerimiz ise şunlardır: 4C Association, C&A Foundation,
Coffee&Climate, Sustainable Agriculture Network, Coffee Vision 2020 and the Water
Footprint Network. Bu görevlendirmeye hem özenli bir araştırma, hem de spesifik bir
deneyim katacağız.
Web sitesi: www.change-agency.com
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