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Yazdır

“Pasta Giulietta’yı tüketiciler çok sevecek”
  Yayınlanma: Pazartes�, 21 Ağustos 2017 13:13Göster�m: 95

  G&M Consultant   Pasta G�ul�etta  

İtalyan tarzı taze makarna dünyanın her ülkes�nde sev�lerek tüket�len b�r ürün. İtalya'da oluşturulan ve ülkem�zde üret�me

geçen Pasta G�ul�etta markası �le INC Group çok öneml� b�r projeye �mza attı.

INC Group, tamamen doğal b�r üret�m tekn�ğ� �le ülkem�z�n taze sebzeler�n� İtalyan tarzı Ravıolı ve Tortellını makarnaları �le

b�rleşt�rd�. Ürünler�n �çer�ğ� "makarna tüket�m�" den�ld�ğ�nde h�ç akla gelmeyecek tatlara sah�p. Örneğ� balkabaklı, eng�narlı

ve patlıcanlı g�b� b�rçok sebze ürünün �ç�nde tamamen taze olarak kullanılıyor. F�rma bu �novat�f g�r�ş�m�n akab�nde yapılan

tüm testlerden son derece başarılı net�ce almış ve şu anda İng�ltere, İskoçya, B�rleş�k Arap Em�rl�kler� g�b� ülkeler�n önde

gelen perakendec�ler�ne üret�m yapıyor.

Türk pazarında bu konsept�n tanıtılması �ç�n b�r perakende z�nc�r� �le özel b�r çalışma başlatılmış. Ürünler rafta taze olarak

satılacak, aynı şek�lde ev�nde saklamak �steyen tüket�c�ler �ç�nde aynı z�nc�rde donuk olarak ta satılacak.

INC Gruop CEO 'su Gökhan Inceoglu, tüm üret�m ve kal�te sert�f�kalarına sah�p olduklarını bel�rtt�. İnceoğlu �le bu konsept�

gel�şt�r�rken Türk�ye'dek� makarna tüket�m� �le İtalya'dak� tüket�m�n m�ktarlarını değ�l ama sebeb�n� konuştuk. Bu konuda

Gökhan İnceoğlu İtalyan mutfağının neden dünyada bu kadar değerl� olduğunu �zah ederek başladı. İnceoğlu, "Elbette

İtalyan mutfağı ve Türk mutfağı arasında büyük farklar var. B�z�m kültürümüzde herşey var ve son derece lezzetl� b�r

mutfağımız var ama malesef Türk yemeğ� den�nce dünyada tek b�l�nen yemek döner. Ama İtalyanlar p�zza ve makarna g�b�

son derece bas�t �k� ürünü son derece �y� pazarlamış ve dünya yemeğ� hal�ne get�rm�ş. Büyük şeh�rlerde, şık İtalyan

restorantlarında bas�tce soslanmış el yapımı b�r makarna �ç�n 25-30 Euro ödemen�z çok standart. B�z makarnanın bu İtalyan

özell�ğ� �le Türk mutfağının taze sebze gücünü b�rleşt�rd�k. Ve sadece domak �ç�n değ�l, sağlıklı beslenmek �ç�n b�r konsept

gel�şt�rd�k. B�z�m ürünümüzü her yaştan �nsanlar, sağlıklı b�r tarzda tüket�yorlar. Yan� Akden�z t�p� beslenmey� kabul etm�ş

INC Gruop CEO 'su Gökhan Inceoglu
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herkes bu ürünü sağlıklı b�r gel�ş�m �ç�n rahatlıkla tüketeb�lecek. Çünkü ürünümüz tamamen taze olarak üret�l�yor ve taze

yumurta �le haşlama dışında h�ç b�r �şlem görmem�ş taze sebze katkısı �le tüket�c�ye sunuluyor. Asla eng�nar yemeyen b�r

çocuk makarnanın �ç�nde bu ürünü rahatlıkla tüket�yor. Bu anneler �ç�n çok öneml� b�r malzeme" ded�.

Pasta G�ul�etta bu konsept� �le Türk�ye'de 2 yolla tüket�c�ye ulaşacak. Öncel�kle b�rçok restorantın menüsünde

göreb�leceks�n�z, bunun �ç�n EDT kanalına h�zmet veren b�r bay�l�k s�stem� �le yaygın dağılıma ulaşılacak. D�ğer kanal �se

perakendec�ler�m�z �le tüket�c�ye ulaşmak. Grup bu konuda "yaygın dağılım" yer�ne "uygun noktadan satış" prens�b�n�

ben�msem�ş. Bu sebeple satış noktasında 250 gr. lık ürünler 3 hafta raf ömrü �le tüket�c�ye sunulacak. Bu pors�yonlama 2

k�ş�l�k b�r a�le �ç�n son derece besley�c� b�r akşam yemeğ� olarak hesaplanmış. Ayrıca y�ne aynı noktalarda ürünü donuk

olarak alab�lecek ve ev�n dolabında 18 ay süreyle saklayab�lecek. 

F�rma ürünün Türk�ye genel dağıtımı �ç�n G&M Food Servıce ş�rket�n� kullanıyor. İzm�r merkezl� bu EDT dağıtım ş�rket�

Türk�ye genel�nde bay�l�k çalışmaları �le dağıtım �şler�n� organ�ze etmek üzere çalışmaya başlamış.

 


