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Mahallemizin kasapları vardır, onlar etten 
anlarlar, rutin denetimlerden de geçerler. 
Alışmışızdır onlara, bizi severler ve en iyi eti verirler. 
Marketlerin et reyonları daha geniştir, hijyenik süreçleri baştan sona 
konusunda uzman personelleri tarafından izlenir. Ama orada Ahmet Amca 
yoktur. Yerine görevli bir personel güler yüzle sorularınıza cevap verir. 
Benzer hizmetler, bambaşka sunum biçimlerinin tercihi tabi ki tüketicinin! 
Ama soru şu: tüketicin taze gıda alımında güvenini güçlendirecek bir çözüm 
olabilir mi? Bu durumda satışları arttıracak şekilde alım kararı etkilenebilir 
mi ? 

Pazarlama Uzmanlarının yenilik arayışı ile Akıllı Teknolojiler kesişirse neden 
olmasın ? Sıcaklık – Zaman indikatörü ile yapılan bir uygulama buna güzel bir 
örnek olmuş. Bu yeni uygulamada, yüksek oranda hijyen riski taşıdığından 
tüketici beklentisi yüksek olan “Kıyma” seçilmiş. (Devamı 2. Sayfada) 

- Kasap Ahmet Amca bize en iyi eti verir!  

- Verebilir tabi ama marketler artık  
daha mı güvenilir acaba ? 

Market Et Reyonları ve 

Mahallemizin Kasapları  

Soğuk saklama veya taşımada  
kullanılan özel akü. Homojen  ısı 
dağılımı sağlar. Hafifliği sayesinde 
taşıma maliyetlerini azaltır. 

Buz süngeri 
 

Elektrik kesintisi gibi durumlarda 
dondurucuların kapaklarının altına 
serilen, yalıtım ve reflekte sağlayarak 
dondurucu içerisindeki ürünleri 
koruyan termal örtü  

Dolap Örtüsü 

 

AYIN 
TERİMLERİ 

Yeni 
uygulama 
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(1. Sayfadan devamı ) Kıyma paketi tüketici talebi  doğrultusunda 
hazırlandıktan sonra üzerine “Tazeliği”  ön plana çıkaracak ve 
görünür hale getirecek Tazelik Etiketi uygulanmış. Böylelikle 
tüketiciye ürünün tazeliği garanti edilmiş. Bir adım daha ileri 
giderek tüketicinin kendi soğuk zincirini yönetmesi ve kaliteyi 
sofrasına taşıması sağlanmış. Reyon etrafında yapılacak iletişim 
çalışmaları ile tüketici hizmet hakkında bilgilendirilmiş. 

Uygulama konusunda ankete katılan tüketicilerden gelen bazı 
yorumlar ise şöyle; 

“Etiketlerdeki yazıların okunması çok zorken almış olduğum ürünün 
tazeliğini çok rahat görebiliyorum. “ 

“Alırken güven veriyor” 

“Günlerden daha kolay, tarihler unutuluyor” 

”Bu gerçek bir kontrol!”       ,    

“ Diğer ürünlerde de olacak mı?” 

Tüketicilerin olumlu tepkisi aradığımız sorunun cevabı olabilir mi? 

 

 

Girişlerinin kontrol altında tutulması gereken 
Depo,Sistem Odası, Laboratuar, Ar-Ge 
Bölümü vb  sabit alanlarınızın yanı sıra, 
Kamyonet,Kamyon,Frigorifik Taşıyıcılar, her 
türlü Tekne vb Deniz Araçlarınız gibi hareketli  
noktaları , oturduğunuz yerden sadece tek 
kişi ile yönetebilirsiniz. 
 

M-Locks Elektronik Kilit Sistemleri  , bilim 
kurgu filmlerindeki sahneleri aratmayacak 
özellikleri ile güvenliğinizi sağlamaktadır. 
Yurt içi ve dışında sahip olduğunuz, güvenlik 
gerektiren tüm  girişleri sadece tek bir 
noktadan kontrol edebilir, yetkisiz girişleri 
önleyebilirsiniz. Internet ve Hücresel telefon 
teknolojileri ile bulunduğunuz yerden çok 
uzaklardaki kilitler dahi artık elinizin 
altındakiler gibi yakınınızda olacaktır. Kilit 
sayısı ve konum kısıtlaması olmadan tüm 
girişler artık kontrolünüz altındadır. 
 

http://kilitmerkezi.com/uygulama.php 
adresinde sistemlerin çalışması hakkında 
yüzeysel bir bilgi sunan sunumumuzu 
izleyebilirsiniz. 
 

Tüm dünyada finans sektörünün güvenliğini 
emanet ettiği sistemleri organizasyonunuz 
içinde kolaylıkla kullanıp güvenlik ihlallerini 
ortadan kaldırarak güvenlik zaafından doğan 
zararlarınızdan kurtulabilirsiniz. M-Locks ve 
Sedef işbirliği, güvenlik sorunlarınıza kesin 
çözümler üretir. 
 

 

Oturduğunuz yerden her türlü girişi 
kontrol altında tutma ihtiyacınız oldu 

mu hiç?  
Bir kişi ile tüm girişlere 

hükmedebilirsiniz. 

 

http://kilitmerkezi.com/uygulama.php
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Evlere yapılan gıda servislerinde tüketicilerin talep 
ettiği ürünleri doğru sıcaklıkta muhafaza ederek 
teslim etmek çok önemlidir. Bunun için talep edilen 
ürünlerin toplanması, farklı sıcaklıklara sahip 
ürünlerin ayrımı ve sevkiyat programına göre belirli 
süreler saklanması gerekir. Bu operasyonlar ise, ayrı 
bir alan, soğutucu ekipman yatırımı, araç ve araç içi 
düzenek yatırımı gerektirir.  

Telefon veya internet üzerinden alınan müşteri 
siparişlerini toplama anından başlayarak koruyacak, 
soğuk ve donuk gıdaları ayrı ayrı istenilen sıcaklık ve 
sürelerde tutarak teslimat zamanına kadar 
saklayabilecek  Frescoquick Setleri ise bu operasyon 
için güvenli, hızlı ve maliyet etkin bir çözümdür.  

Frescoquick Sistem ile yapılan eve servis 
uygulamasında  ek bir soğutma ünitesi gibi bir 
yatırıma gerek yoktur. Aynı şekilde frigorifik araç 

Sanal Market uygulamalarında  

Araç Bağımsız Soğuk Zincir 
gerektirmezken nötr, +4C ve – 18C ürünler aynı 
araçta sevk edilebilir. Araç içi klima kullanımı 
gerekmediğinden, mazot sarfiyatının yanısıra 
karbon ayak izini de azaltan Frescoquick çevreci ve 
kolay kullanılan bir çözümdür. 

Soğuk Zincir şartlarını 12 saate kadar korumak 
üzere tasarlanmış Fresco Quick Sistemi ile yapılan 
testlerde 3-5C ‘de sisteme giren ürünler 23C 
ortam sıcaklığında geçirilen 12 saat sonunda 0-6C 
arasında sonuçlar vermektedir. Donmuş 
ürünlerdeki testler ise 24 dış ortamda yapılmış 
olup, -23C’de sisteme giren ürünlerin 5.5 saat 
sonra -23 /-15C arasında sonuçlar verdiği 
görülmektedir.  

Firma logo uygulamaları ile özelleştirilebilen Termal 
Yalıtımlı Çantalar ile hizmetinize ayrıcalık katarken 
maliyetlerinizi azaltabilirsiniz. 
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Kurcalamaları görünür hale getirip hileleri önlemek suretiyle güvenlik 
prosedürlerini basitleştiren Elektronik Mühür çözümlerimize ilişkin 
detaylı bilgi sahibi olabileceğiniz yeni web adresimiz 
www.elektronikmuhur.com yayına başlamıştır.  

Treyler, kasalı araç, kara tankeri ve ticari araçlar için Kargo Güvenlik 
Çözümlerine bu adresten ulaşabilirsiniz. 

YENİ ! 

Klips Etiketler ile farklı uygulamalar 
 

Tazelik, kalite, ambalaj grafik çalışmaları, hatırda kalıcı pazarlama aktiviteleri ve 

promosyonlar… Tümü rakiplerden ayrışmamızı sağlar. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak 

alışalagelmiş etiketleme teknikleri de sorgulanınca geleneksel etiketleme 

sistemlerinin yerini artık yeni nesil etiketler alıyor. Klips Etiketler; fonksiyonel, 

promosyonel ve estetiğin bir arada olduğu mesaj taşıyıcılar olmasının yanı sıra, 

akılda kalıcı, yırtılmayan ve aşınmayan, güvenli bir uygulamadır. Klips Etiketlerin 4 

standart boyutu mevcuttur. Özellikle şarküteri ve unlu mamül ürünlerinde Izlenebilirlik ve markalama 

çalışmalarında maliyet etkin bir yöntem olan Klips 

Etiketler; ip, file, plastik torba gibi çeşitli 

malzemelere uygulanabiliyor. Mühür işlemi görerek 

ambalajın ilk defa tüketici tarafından açıldığının 

kanıtı olan Klips Etiketlere döner lastik klişeler 

sayesinde etiketleme esnasında ürün ismi, lot no, 

S.K.T gibi değişken veriler basılabilir.  

 

Etiketleme işlemini takiben yıkama, füme,  

mumlama gibi üretim süreçlerinden zarar görmeden 

geçen Klips Etiketler bu özellikleri nedeni ile şarküteri uygulamalarında tercih edilmektedir. Metal 
dedektörlerince algılanmayan Klips Etiketler vardiya kontrolleri için farklı renklerde tercih edilebilir. 

Özellikle promosyon dönemlerinde yapılan file ve torba uygulamalarında tamamen firmanın talep ettiği 

şekilde özelleştirilebilen Klips Etiketler 250C ‘ye 
dayanıklı özel plastikten de imal edilebilirler. Isıya 

dayanıklı Klips Etiketler fırın torbasında , pişirmeye 

hazır olarak sunulan yiyeceklere markalama, 

izlenebilirlik ve torba ağzının kapatılması gibi faydalar 

sağlar.  

 

Yarı otomatik etiketleme makinesi ultrason kaynağı ile 

Klips Etiketleri kapatırken, eş zamanlı olarak üzerlerine 

Tarih, Lot Numarası, Sağlık Kontrol No., Barkod ve benzeri bilgileri de uygulamaktadır. Etiketlerin tümü 
gıda kodeksine uygun malzemeden üretilmiş olup baskıda kullanılan mürekkep te aynı standartlara sahiptir. 
Etiketleme sistemlerinin tümü CE belgeli ve 12 ay garantilidir. Raflarda, sofralarda ve akıllarda farklılaşmak 
isteyenlerin dikkatine sunulur. 
 

http://www.elektronikmuhur.com/
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Salata Büfenizi Canlandırın! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Salata barınızı yaza hazırladınız mı? Dilerseniz şeffaf dilerseniz beyaz renk 
seçenekleri ile Chunky Crock Serisi, salata barları için kullanışlı ve 
mükemmel bir seçenektir. Kaymayı engelleyen silikon altlıkları ve  dolum 
kapasitesini günün her saatine göre ayarlayabilmek için opsiyonel Insert-
Hırsız Kap seçenekleri Chuncky Crock Serisi’ni kullanışlı kılar. 3,2 litre 
kapasiteli Chunky Crock’u malzemenizin azaldığı zamanlarda 1.5Litrelik 
inserti ile kullanabilirsiniz. Ya da 2 litrelik Chuncky Crock’ı 1 litrelik inserti 
ile 1.5 litrelik Chunky Crok modelini ise 700ml kapasiteli Inserti ile 
kullarak salata büfenizi hep canlı ve dolu gösterebilirsiniz.  

 
Sunumlarında cam tercih edenler için H Crock serimizi 
denemelerini öneririz. Çift yönlü kullanılan H Crock’lar bir  
tarafı 1L kapasiteye sahipken diğer tarafı 2.7 L kapasite ile  
hizmet vermektedir.  

N-Sedef dergisinin daha önceki sayıları için http://sedef.com/duyurular.html  
adresini ziyaret edebilirsiniz. 

Sedef Endüstriyel 

www.sedef.com        www.tazegida.info        bilgi@sedef.com 
 

Tel-showroom: 216 – 465 25 08   Tel –merkez: 212 – 275 04 65 

http://sedef.com/duyurular.html
http://www.sedef.com/
http://www.tazegida.info/
mailto:bilgi@sedef.com

