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Heyet Künyesi /
Adımlar
• İngiltere ve İrlanda alıcılarına yönelik 2021 yılında ilk heyet

Mart ayında düzenlenmiş, alıcılardan alınan ilgi dolayısı ile

ikinci kez Haziran Temmuz döneminde düzenlenmiştir.

• Heyete 26 Türk firmasından başvuru alınmış, alıcıların 

görüşme taleplerine olumlu yanıt veren 16 Türk firması katılımı 

ile Heyet tamamlanmıştır.

• Heyete 20 alıcı katıldı:

• 7’si A+ segment /New Look, N brown, Stichd, Superdry, 

Matalan, Primark, The Range (min. 500 mağazası olan veya 

yıllık cirosu 500 milyon USD üzeri alıcılar)

• 3’ü A segment / Bonmarche, Cath Kidston, Joules (100-500 

arası mağazası olan veya yıllık cirosu 100-500 milyon USD arası 

olan alıcılar)

• 2’si B segment / Jojo, Sosandar (20-100 mağazası olan veya 

yıllık cirosu 10-100 milyon USD arası olan alıcılar)

• 8’i C segment Acorn, BBCO, Cleversocks, J&N Herz, Kate’s 

Clothing, Little Cove, Sunday and Soul, Wyse London (5-20 

mağazası olan veya yıllık cirosu 1 -10 milyon USD arası olan 

butik alıcılar)



B2B Görüşme 
Sayısı (16

Türk & 20 alıcı 
arasında)

Görüşmelerin 
siparişle

sonuçlanma 
beklentisi

Türklerin fiyat /
performans oranı

(Alıcılara göre)

Alıcıların 
Türklerin ürün
kalitesinden 

memnuniyeti

Genel 
memnuniyet
(alıcı firmalar)

Alıcıların Türk
firmalarca uygun

bulunma oranı

%49

Genel 
memnuniyet

(Türk 
katılımcılar)

İHKİB’in 
hizmetinden
memnuniyet 

oranı

%78

%90

%46

%40%100

%85

%71

Heyet Sonuçları

Kaynak: Katılımcı Türk & Alıcı firma beyanları



Katılımcı 
Buyerlar & 
Eşleşme Matrıṡi



Türk firmalarının beyan ettiği minimum sipariş miktarlarının 

görüşmelerde değişkenlik gösterdiği ve bu değişkenliğin alıcılar 

üzerinde güvensizliğe sebep olduğu,

Pandeminin getirdiği belirsizlik sebebiyle alıcıların satın alma 

adetlerinin düşük olduğu,

 

Alıcılarda, Türk firmalarının ürün satış fiyatlarının oldukça rekabetçi 

olması beklentisinin hakim olduğu,

 

Türkiye ile çalışma geçmişi olan alıcıların yanısıra ilk defa çalışacak 

firmalarında Heyete ilgi gösterdiği,

 

Belirsizlik sürecinde alıcıların yeni bir tedarikçi ile çalışacağı zaman 

minimum sipariş adetlerini düşük seviyelerde tutmayı tercih 

ettikleri görülmüştür.

Gözlemler / 
Tespitler



Fuarlar ve Heyetler hakkında 
detaylı bilgi için;

İHKİB Fuarlar 
Konfeksiyon Şubesi
konfeksiyonfuarlar@itkib.org.tr 

/ihkibirlik
www.ihkib.org.tr


