•lan 2012 <de hem yurtiçinde
^ında yüzde 40 büyüme gerledeflediklerini açıkladı. Dotda yeni pazarlara açılarak,

la dikkatleri üzerlerine çektiklerini dile getiren
Doğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Yurtiçinde,
İstanbul Kavaak ve Bakırköy İncirli, Tekirdağ
Exclusive mağaza-

Doğan, ödenen paranın karşılığını ver
kalite ve tasarımlarla bugün mobilya sektö
ründe Türkiye'nin en prestijli markalarından
biri haline geldiklerini sözlerine ekledi.

Ode'den çıktı
gözü iki sektörde
İş Girişim Sermayesi, 2007'de 5 milyon dolar ser
maye desteğiyle ortak olduğu Ode
Yalıtım'daki yüzde 17,24'lük payını mev
cut ortaklara 10,5 milyon dolara geri
satarak sekizinci çıkışını tamamladı. İş
Girişim Sermayesi Genel Müdürü
Murat Özgen, 4 yılda Ode'nin ciro
sunun yüzde 170, çalışan sayısının
yüzde 65, ihracatının ise yüzde 100
yükseldiğini belirtti.

Havaş'tan çıkacağız

•0 mağaza açacak
ikabı işine girecek
nde tekstil firmaları
ita üretimine girme trenKaraca da uydu. Daha
se, ayakkabı ve gömlek
oluşan erkek koleksiyın firma, 2011'in mart
/imine de girmişti. Firma
ibaren kadın koleksie ayakkabıyı da ekleyecek.

Karaca Genel Müdürü Hüseyin
Eğilmezgil, kadın koleksiyonlarının satışın
dan memnun olduklarını söyledi. Kolek
siyonları için İtalyan tasarımcılarla
çalıştıklarını belirten Eğilmezgil, "Kadın
kıyafeti dediğiniz zaman ayakkabı ve çan
tayı görmezden gelemeyiz. Bu nedenle
ayakkabı ve çanta koleksiyonu da hazırlıy
oruz. 2013'ün ortalarında bu ürünlerimizi
de satışa sunacağız" dedi.

Perakende, enerji, eğitim,
turizm ve markalı gıda sektör
lerinde yatırım fırsatlarını değer
lendirdiklerini belirten Özgen, bu
yıl sonuna kadar bu sektörlerde iki
tane daha yatırım yapmayı hede
flediklerini bildirdi. İş Girişim'in yüzde
6.67 azınlık hisseye sahip olduğu Havaş'taki
yatırımından çıkmak için halka arzı değerlendirebile
ceklerini ifade eden Özgen, 2012'nin ikinci yarısından
itibaren veya 2013'te böyle bir pazar olduğunu
görmeleri halinde bunu değerlendireceklerini bildirdi.
Ode Yalıtım Başkanı Orhan Turan ise geçtiğimiz 4
yılda 40 milyon dolar yatırım gerçekleştirdiklerini, bu
dönemde İş Girişim'in bilgi birikim desteğini her
zaman yanlarında hissettiklerini ifade etti.
• İSTANBUL (Bugün)

TÜRKİYE GENELİNDE BAYİLİKLER VERİLECEKTİR.

2 bin liraya kadar çanta
Çanta ve ayakkabıda av hayvanlarının
derisini kullanmayacaklarını bildiren
Hüseyin Eğilmezgil, çanta koleksiyon
larının 200 ila 2 bin liradan satışa sunula- •
cağı bilgisini verdi.
• Zeynep CEYLAN/ESKİŞEHİR
TÜRKİYE GENELİNDE BAYİLİKLER VERİLECEKTİR.
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