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Ayın Terimleri
Lojistik Etiketi: Soğuk Lojistikte
ürünlerin gerçek durumlarına göre
yönetilmesini sağlayan Akıllı Etiket

Soğutucu Kişisel Aksesuar: Sıcak
ortamlarda çalışanların
performanslarını arttıran soğutucu
kişisel ekipmanlar

Özelleştirilmiş sepet: Sunum
alanınıza özgü ebatlarda ve
şekline uygun söğüt, örgü sepet

Taze Taze Al Git, Kuşkusuz Tüket


Akıllı Etiketler ile yeni bir uygulama daha. Ortam sıcaklığında;
lezzet kalitesinden ödün vermeden,



Gıda Güvenliği Standartları dahilinde,



tüketim anına kadar sandviçin kalitesi hakkında
tüketici ile iletişimde olan,

 sergi alanlarında ve raflarda kendi tazelik reklamını yapan
Akıllı Sandviç Sunumları. OnVu Sıcaklık-Zaman Etiketiyle güvence altına
alınan sandviçler, tüketiciler için Avrupa’da örneklerinin görüldüğü yeni bir
uygulama. Tüketicinin her an için doyarak ve keyif alarak yiyebileceği
sandviçleri tercih etmesini sağlayacak görünür, katma değerli bir hizmet
amaçlanıyor. Tüketicinin çekincelerini ortadan kaldırırken marka imajını
pozitif yönde etkileyip fire oranlarını da azaltan bu uygulama satış
alanlarında renkli görüntülere de sahne oluyor.
Havayolları ikramlarında tercih edilen sandviçlerde de kullanılabilecek
uygulama ile azalan fire , hissedilir şekilde artan kalite ve karlılık
hedefleniyor.
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Donuk Satışında
Promosyon
Farklı bir satış noktası çalışması ile donuk ürünlerin
satışlarının arttırılması ve donuk ürün hakkında
tüketiciye güven veren “DOKUNDUR KAZAN” Kartları
Donuk ürünün sağlıklı ve kaliteli olduğuna dikkat çekmek
isteyen üreticiler için hazırlanan oyun kartları ile tüketicinin
market içerisinde yer alan satış noktasına uğraması
sağlanıyor. Tüketiciler kendilerine dağıtılan kartlar ile
ihtiyaçları olan ya da almayı düşündükleri ürünün dolabına
yönlendiriliyor. Ürüne dokundurulduğunda kazandıkları
öneriyi gösteren kartlar ile çoklu satış, hediyeli satış
gibi yöntemler uygulanabiliyor.
Yeni Satışa Sunulan Ürünleri Öne Çıkarmak
Yeni satışa sunulan ürünleri öne çıkarmak üzere donmuş
ürünlerin saklama koşullarını içeren, tüketicinin de
içinde rol aldığı bir promosyon çalışması da
kurgulanabiliyor

Dokundur Kazan Kartları ile mağaza içerisinde tüketiciyi
doğrudan ürünün yanına götüren , eğlenceli ve interaktif
şekilde satınalmaya yönlendirilen tüketici ile Donmuş
Gıda Standartları hakkında da iletişim kurulmuş oluyor.
Deneme satınalmasını kolaylaştırmak için önerilecek
kazançları interaktif ve ilgi çekici sunma yöntemi
Dokundur Kazan Kartları’nın özelleştirilmesi hakkında
detaylı bilgi için bilgi@sedef.com’dan iletişime geçiniz.
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Göktürk’ün yeni şarküterisi Mozza
Reyon Modasında Dalebrook’u tercih etti
Projesini 89 Mimarlık’ın üstlendiği Mozza Meze Evi et ve meze reyonlarında Essence Serisi Porselen Melamini
tercih etti. İthal peynir reyonunu yapay ürünler ile zenginleştiren Mozza ekibi de Dalebrook Sunum
Ekipmanlarının kullanımından memnun olduklarını belirtiyor.
Tercihlerini Siyah Essence Serisi yönünde kullanan Mozza, silikon altlıkları sayesinde reyon yüzeyinde
kaymayan, her daim düzenli ve kolay servis edilebilir şık bir tasarım kullanıyor.
Taşıma veya Yerinde Yemek Hizmetinde Soğutma için dolap, bar vb. ekipmanlar şart mı?
Çeşit bakımından zengin, hijyen riski taşımadan, soğuk sunum yapılabilir mi?
Özellikle küçük çaplı servis noktalarında yaşanan şu sorunlar; servis alanının küçük olması
veyahut projenin soğutucu yatırımına değmeyecek olması nedeni ile gıda hijyeni düşünülerek
çeşidi az sunumlara gidilmesine yol açıyor.

BİLENE
SORUN

Ortama uygun XXL Ötektik Aküler ile sıradan bir masayı dahi soğutucuya çevirebileceğinizi
biliyor muydunuz? Sıcak ve Soğuk catering ve yemek hizmet çözümleri için bilgi@sedef.com
adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Soğutuculu Sepet Sunumu
Soğutucu dolap gibi donanımların çeşitli nedenlerden
ötürü bulunmadığı noktalarda şık ve soğuk sunum için
Örme veya bulaşık makinesinde yıkanabilir Plastik Sepet
Çeşitleri ve sunum süresine uygun, doğru Soğutucu Ekipman
ile hijyen koşullarına uygun şık sunumlar yapılıyor.
Sepetler, renk ve ebat seçenekleri dışında paket bütünlüğünün
korunmasını sağlayacak seperatör çözümleri ile de sunuluyor.
Uçuş güvenliğini tehdit etmeyen bileşenler ve hafifliği nedeni
ile Soğutucu Sepet sunumları Havayolu Catering’i için de
tercih edilebilir.
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Evlere Serviste Donduruculu Çantalar
Sıcak günlerin büyük kabusu donuk gıdaların sevkiyatıdır.
Özellikle mikro bazda yapılan dağıtımlarda ya da evlere
serviste konu daha da kronik bir hal alabilmektedir. Dış
ortam sıcaklığının coğrafi bölgelere göre 35C ve üzerine
çıktığı günlerde, özellikle donuk ürünleri çözünmeden,
kabul edilen limit sıcaklıkların da altına inmeden 15-45
dakika gibi bir sürede teslim edebilmek bir nevi havuz
problemi gibidir. Frigolu araçlar yeni, performansları
yüksek olsa da, araçların rejim tutması, teslimat noktalarında
ard arda açılıp kapanan kapılar yüzünden yaşanan sıcaklık
kayıpları konuyu daha da karışık hale getirmektedir.
Aslında istenilen basittir. Donuk gıdaların sıcaklık kaybı yaşamadan istenilen noktaya ulaştırılabilmesi... Fakat
gerçek hayatta sıcak, soğuğun hele hele de donuğun azılı düşmanı olduğu için bu iki ezeli rakibi birbirinden
tecrit edebilmek ayrı bir uzmanlık gerektirir. Bu noktadan yola çıkılarak Sedef Endüstriyel tarafından hazırlanan
özel saha testleri geçtiğimiz ay içerisinde gerçek zamanlı mikro dağıtım ortamında bir kez daha test edilmiştir.
2 gün boyunca süren testler sonucunda oldukça değişik sonuçlar elde edilmiştir.
Dış ortam sıcaklığının 34 derece olduğu bir günde, frigolu bir araçla yapılan gerçek uygulama testi sonucunda
aşağıdaki tabo oluşmuştur.

5 Lt’lik çanta boyutundan, Euro Palet boyutuna kadar birçok farklı ebatta donuk, soğuk ve sıcak ürün
muhafazası sağlayan Termal Örtü çözümlerinin saha test sonuçlarını detaylı olarak incelemek ya da bünyenizde
denemek için lütfen bilgi@sedef.com adresinden bizimle temasa geçiniz.
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Yeni köşemizin açılışını eğlenceli bir potpori ile yapıyoruz.
Queen’in ünlü şarkıları -We will rock you ve We are the
champions ‘tan esinlenerek Yeni Meksika Eyalet
Üniversitesinde gerçekleştirilen bir projenin parçası olan bu
animasyon üretilmiş.
“Microbes they might kill you” ve “We are the microbes”u
bilgisayarınızın sesini biraz açarak dinlemenizi öneririz.
Sizlerde köşemizde yayınlanması üzere beğendiğiniz
animasyon ve karikatürleri bizlerle paylaşabilirsiniz.

http://www.youtube.com/watch?v=1EkehFkhWf4

N-Sedef dergisinin daha önceki sayıları için www.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

