Basın Bülteni
Coğrafi büyüme

Barry Callebaut Türkiye’de bir çikolata fabrikası
kuruyor
Eskişehir’de yeni çikolata ve kokolin fabrikası kurulacak
Başlangıç kapasitesi 15.000 ton olacak üretim tesisi, 2013 yılı ortalarında
açılacak
Hızla büyüyen yerel çikolata pazarı potansiyelinden yararlanılacak
31 Ekim 2012, Zürih, İsviçre – Dünyanın lider, yüksek kaliteli kakao ve çikolata ürünleri
üreticisi Barry Callebaut, bugün Eskişehir’de bir çikolata ve kokolin fabrikası kuracağını
bildirdi. Yeni tesis, Türkiye çikolata pazarının büyüme potansiyelini değerlendirmek ve
bölge pazarındaki fırsatlardan yararlanmak üzere bir temel teşkil edecek.
İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan Eskişehir, Barry Callebaut’nun mevcut ve potansiyel
çikolata müşterilerine yakın bir konumda. Yatırımın toplamı yaklaşık 15 milyon İsviçre
Frangı (12 milyon Avro / 16 milyon ABD doları). Yeni fabrikanın başlangıçta kapasitesi
15.000 ton olacak ve 50 yeni iş imkânı sunacak. Barry Callebaut’nun Türkiye’deki yeni
tesisinin 2013 yılının ortalarında açılması planlanıyor.
Barry Callebaut’nun CEO’su Juergen Steinemann, bu gelişme hakkındaki düşüncelerini şu
şekilde ifade ediyor: “Türkiye’de yeni ve modern bir çikolata fabrikasının kurulması, hızla
büyüyen bölge potansiyelinin kullanılmaya başlanmasında bir başka önemli adım
niteliğinde. Bizim için, coğrafi varlığımızı ortalamanın üstünde büyüme fırsatları sunan
pazarlara genişletme yönündeki stratejimize uygun bir adım olacak. Yeni üretim tesisi aynı
zamanda bölgedeki konumumuzu iyileştirmemize yardımcı olacak.”
Barry Callebout’un Doğu Avrupa bölgesinde daha da büyümesi için, Türkiye önemli bir
pazar. Şu an yıllık çikolata tüketimi kişi başına 2 kg’dan az, yani oldukça düşük. Ancak bu
miktar yılda %7’lik bir oranla, çok hızlı şekilde artıyor. Yüksek kaliteli çikolata ve çikolata
ürünlerine; bunların yanında teknik hizmetlere ve yeni innovasyonlara artan bir talep söz
konusu.
***
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Barry Callebaut (www.barry-callebaut.com):
2010/11 mali yılında 4,6 milyar İsviçre Frangı (3,6 milyar EUR / 5,0 milyar ABD doları) civarında
satış gerçekleştiren Zürih merkezli Barry Callebaut, kakao çekirdeğinden nihai çikolata ürününe,
yüksek kaliteli kakao ve çikolata üretiminde dünya lideridir. Barry Callebaut 27 ülkede varlığını
sürdürmekte, 40 civarında üretim tesisi işletmektedir. 6000 civarında çeşitli ve azimli çalışanlardan
oluşan bir iş gücüne sahiptir. Barry Callebaut, başta endüstriyel gıda üreticileri, esnaflar ve
profesyonel çikolata kullanıcıları (çikolatacılar, pasta şefleri veya fırıncılar) olmak üzere tüm gıda
endüstrisine hizmet vermektedir. Callebaut® ve Cacao Barry® adını taşıyan iki küresel markasıyla
profesyonel çikolata kullanıcılarının hizmetindedir. Barry Callebaut, kakao ve çikolata
innovasyonları konusunda küresel çapta bir liderdir. Ürün geliştirme, işleme, eğitim ve pazarlama
alanlarında çok çeşitli hizmetler sunmaktadır. Maliyet liderliği, hem küresel hem yerel gıda
üreticilerinin Barry Callebaut ile çalışmalarının arkasındaki bir başka önemli nedendir. Çok çeşitli
sürdürülebilirlik inisiyatifleri ve araştırma faaliyetleriyle şirket, gelecekteki kakao tedarikini güvence
altına almak ve çiftçilerin durumlarını iyileştirmek için çiftçiler, çiftçi örgütleri ve diğer ortaklarla
birlikte çalışmaktadır.
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