
 

İlgi çekici ve etkileyici gıda sunumu 
için Açılı Dalgalı Tepsi serisi... 
 
Özellikle reyonların köşe alanlarını 
değerlendirmek  zordur. Buna karşılık iyi 
düzenlenmiş bir köşe, mağaza müşterilerinin 
karşısına çıktığında  tüm dikkati üzerine  
toplayarak reyonun tamamını çekici kılacaktır.  
 
Et ürünleri , balık , peynir, anti-pasti sunumları 
için ideal olan bu alanlar çok yönlü kullanım 
sağlayan Dalgalı Tepsiler ile mükemmel bir 
şekilde değerlendirilebilir. 
 
Süpermarket, kasap dükkanı, meze evleri gibi 
birçok noktada kullanılabilecek Dalgalı Tepsi 
Serisi kaydırmaz silikon ayaklara , siyah ve 
beyaz renk seçeneklerine sahiptir.  
 
Dayanıklı, gıda teması onaylı, leke tutmaz, 
çapak atmaz 100% Melamin malzemenin 
harika yüzey finişi ise sergilenen ürünlere artı 
değer katacaktır.  
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Sedef  Sosyal Medya Kanallarıyla Size Daha Yakın... 
 

Sedef Yeni Nesil’i Facebook, twitter gibi sosyal medya 
hesaplarınızdan takip edebilirsiniz 

 

Sedef Yeni Nesil Endüstriyel Çözümler A.Ş. olarak sizlere uzun zamandır Koruma, İzleme ve 
Sunum alanındaki fark yaratan çözümlerimizi ve yeniliklerimizi anlatan N-Sedef aylık 
bültenleri ile ulaşıyoruz. Bundan sonra aylık bültenlerimizin yanısıra dijital medya ile size 
daha da yakın, daha renkli, en önemlisi de doğrudan ve hızlı ulaşılabiliriz. 
 
Gıdalarınızı uzun süre ilk günkü haline yakın saklamak için pratik ipuçlarını, doğal ve lezzetli 
tarifleri, sunumlarınızda şıklık yaratacak alternatifleri, karbon ayak izinizi azaltacak yöntemleri 
ve enerji verimliliği sağlayacağınız metodları öğrenmek ve deneyimlemek için Sedef Yeni Nesil 
Endüstriyel Çözümler A.Ş.’nin sosyal medya kanallarını izlemeniz yeterli. 
 
 
 

 

Facebook:  
https://www.facebook.com/pages/SEDEF-Yeni-Nesil/745977725436544  
 

Twitter:  
https://twitter.com/sedefyeninesil   
 

Instagram:  
http://instagram.com/sedefyeninesil  
 
Pinterest:  
http://www.pinterest.com/sedefyeninesil/  
 

Youtube:  
http://www.youtube.com/user/sedefyeninesil  
 

Vimeo:  
http://vimeo.com/sedefyeninesil  
 
Google+:  
https://plus.google.com/u/0/b/104288821175079346393/104288821175079346393/about  
 
Linkedin:  
http://www.linkedin.com/company/sedef-yeni-nesil-endüstriyel-çözümler 
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M.Gökhan DEMIR: Biraz projeden bahseder misiniz ? 
Başlangıcı, devamı… 
 
Samer O.KHATIP: Buraya geldiğimizde görevimiz, ki bu 
bir maceraydı ve bu macera da Türk tüketicisine ruhlarını 
besleyen bir deneyim yaşatmaktı. Ilk tanıştığımız 
firmalardan biri Sedef’ti. Önce tadarikçimiz sonra 
güvenilir iş ortağı ve iş arkadaşlarımız haline geldiniz. 
Biliyorsunuz 2 yıl sonunda çoğunluğu Istanbul’da olmak 
üzere Türkiye genelinde 28 mağazamız ile Türk halkının 
kalbine giden yolu bulduk. Ülkede ikinci en büyük ve 
hatırlanan kahve zinciri olarak tanınıyoruz. Genişleme 
planımız ise 2014 sonuna kadar 45 mağazaya ulaşmak 
şeklinde.   
 
M.G.D: Bir de Ortadoğu projemiz var. Hem maliyet etkin 
hem de şık bir dönüşüm gerçekleştirmeye çalıştık gıda 
sunumlarında. Ana amacımız mevcut soğutuculu teşhir 
ünitelerini Caribou misafirlerine daha yakın göstermek 
böylece lezzetini, dokusunu, tazeliğini ön plana çıkarmak 
hedefimizdi. Hedefimize ulaşabildik mi ? 
 
S.O.K: Kuveyt, BAE, Ürdün, Lübnan, Bahreyn, Umman ve  
Katar ile başlayan,  bölgedeki 145 mağazanın 
dönüşümünü yaptığımız bir proje bu. Gıda sunumu çok 
önemli bir konu. Kaliteli malzemelerle ve özenle 
hazırlanan ürünlerin bir nevi görücüye çıkma zamanı 
diyebiliriz. Tüketici kendisine sunulan alternatifler 
içerisinden seçmeden önce reyona bakıp rengi, dokusu , 
sunumu gibi bileşenlerden oluşan görsel bir bilgi alıyor. 
Bizde bu karar anında müşterimize daha yakından destek 
olalım istedik. Müşterilerimiz sıra beklerken dahi 
birbirinden lezzetli sandviç çeşitleri, dürümler, tatlılar 

Caribou Kahve Zincirleri Türkiye ve Ortadoğu’da Sunum 
Çözümleri konusunda Sedef ile yürüyor 

 

gibi tazelik ve kalitelerini korumaları için soğutucu 
reyonlarda sergilediğimiz tüm bu ürünlerin reyonların 
içerisinde de rahatça görünmesini sağlamak istedik. 
Önce bir görsel şölen, daha sonra da güzel bir Caribou 
Kahvesi eşliğinde bu şaheser lezzetleri deneyimletmek 
amacımız. Bu amacımıza da bizim reyonlarımıza uygun 
olarak SEDEF tarafından tasarlanan raf kitleri ve sunum 
ekipmanları ile ulaştık.  Ahşap ve renkli sergi 
ekipmanları ile rustik bir hava yakalandı. Bunu yaparken 
operasyonun hızı, temizliği ve güvenliği de ön planda 
tutuldu. Liner’lar sayesinde kırıntı derdimiz olmuyor. 
Raf uzatma kitlerinde çift katlı liner tasarımı sayesinde 
özel günlerde iletişim yapılacak bir alan da yaratmış 
olduk. Etiket konusunda iyi bir çözüm getirdik. Sabit 
etiket tutucuların entegre edildiği raf uzatma kiti 
sayesinde planogram doğrudan reyonun içerisine 
yerleşmiş oldu. Böylece etiket ve ürün karışıklığı tüm 
taraflar için giderilmiş oldu.  
 

2012 yılında büyük bir hamle ile  Türkiye 
pazarına girme kararı alan Caribou Coffee 
Ortadoğu Ürün Müdürü Samer O.KHATIP,  

Sedef AR-GE ve Iş Geliştirme Müdürü  
M.Gökhan DEMIR ile projeleri hakkında 

görüşüyor.  
  

 



Yeni Nesil Miks Palet 
Örtüsü Temp-Ex XT 
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Sedef Ar-ge ve tasarım ekibi çalışıyor… 

Slim fit Palet Örtüsü 

MGD: Başarılı bir dönüşüm gerçekleşti 
denebilir öyleyse. Aslında basitçe bir reyon kiti 
ile reyonların düzenlenmesi diyerek yola 
çıkılan bu proje birden çok fayda sağlayacak 
özel bir tasarım ile noktalandı. Sedef için 
öncelik bir problem çözerken başka bir 
probleme yol açmamaktır. Burada 
gerçekleştirilen ise mevcut diğer problemleri 
de çözen, firmanın operasyonuna özel bir 
çözümü tasarlamak ve üretmekti. Bizlerde çok 
memnunuz ortaya çıkan bu başarılı sonuçtan.  
 
S.O.K: Başarı, mükemmelliği elde etmedeki 
kabiliyet derecemizdir ve asla kazara oluşmaz. 
Niyet, yönetim ve yönlendirme, uygulama 
esnasında yetenek ve hepsinden de önemlisi 
zorlukları fırsata çevirmeyi bilen bir vizyon 
gereklidir. Işte tüm bu bileşenler bu projede 
bir araya geldi. Sizlere çok teşekkür ederiz. 
 
MGD: Mevcut kaynakların en verimli şekilde 
optimizasyonunu konu alan bu önemli 
projede sizlerle çalışmak bizim için de önemli 
bir deneyimdi,  şirketimiz ve ekibimiz adına 
ben de size teşekkür ederim.  
 

Miks yüklemelerde, aşırı dar alanlarda, 

operasyonun zorlandığı, maliyetlerin her 

geçen gün daha da önem kazandığı lojistik 

süreçlerde Temp-Ex, taraflara rahat bir nefes 

aldırmak için uğraşıyor.  

 

Güvenli gıdaya ulaşımda ana kriterlerden biri 

olan Soğuk Zincirin pasif ve doğaya dost 

yöntemlerle korunmasını sağlayan Temp-ex 

Termal Örtü Ailesi de sahadan gelen bilgiler 

ile her geçen gün gelişiyor. Ar-ge çalışması 

Haziran ayında tamamlanacak olan Termal 

Palet Örtüsü XT en ufak bir katlanma veya 

pot’un bile sorun olduğu yüklemeler için 

dizayn edildi.  

 

Sizleri dinliyor, değerleri koruyoruz! 

 



 

 

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

 

 

SEDEF YENİ NESİL ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER AŞ. 
www.sedef.com    www.tazegida.info    bilgi@sedef.com 

0216 501 00 97 
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