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CTN CENTRE
CTN Centre (Consultancy, Trade and Network) tek bir çatı altında
toplanmış projeler, organizasyonlar ve şirketler grubudur. Hedefimiz,
müşterilerimiz için networking faaliyetlerini kolaylaştırmak ve şirketlerin
ürün ve hizmetlerini farklı ülkelerde yeni pazarlara açabilmesine fırsat
sağlamak için, uluslararası ticareti ve stratejik projeleri teşvik etmektir. CTN
Centre’ın birimleri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CTN Centre – Uluslararası konferanslar ve Ticaret ağı
CTN Events – Etkinlik yönetimi ve organizasyon
CTN Research – Pazar araştırması ve analizler
CTN Business – Şirketler için profesyonel hizmetler
CTN Trading - Ticaret
CTN Logistics – İthalat/ihracat teslimat ve gümrükleme

Ekibimiz emtia piyasalarında 10-20 yıllık deneyime sahip; satış, pazarlama,
trading, yönetim, lojistik, araştırma ve danışmanlık becerilerine taşıyan
profesyonellerden oluşur.
Şirketleri, ticaret birliklerini ve kamu kurumlarını bizimle işbirliği yapmaya
davet ediyoruz. Vereceğimiz hizmetler vasıtasıyla, deneyimimiz ve bilgimizi
sizlere sunarak, işinizin büyümesine ve zenginleşmesine yardımcı olabiliriz.

CTN ORGANIZASYONLARI
CTN Centre`in 2 adet organizsayonu vardir. Bunlar:
1. CTN RUSSIA – Rusya’da iş yapmak isteyen İşadamları için
Danışmanlık, Ticaret & İş ağı Organizasyonu.
2. CTN TURKEY – Türkiye’de iş yapmak isteyen İşadamları için
Danışmanlık, Ticaret & İş ağı Organizasyonu.
Bu organizasyonlarin misyonu kaliteli lobicilik faaliyetleri ve bilgi desteği
vasıtasıyla üyelerin Rusya’da ve Türkiye’de iş yapmasını destekleyerek,
menfaatlerinin temsil ve teşvik edilmesini sağlamaktır. Aynı zamanda
Türkiye ve Rusya arasındaki ortaklığın ve entegrasyonun güçlendirilmesini;
uluslararası mecrada kabul görmüş iş dünyası standartlarına uygun bir
şekilde ticaret ve iş çevrelerinin iyileştirilmesini hedeflemekteyiz.
Organizasyonlar aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:
•
•
•
•
•

NELER SUNUYORUZ?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 yıldan fazla deneyim
Eksiksiz çözümler
Etkin pazarlama gücü
Geniş veri tabanı
4 uluslararası ofis
Profesyonel ekipler
3 farklı anadilde hizmet
5 yıldızlı mekanlar & eşsiz
lokasyonlar
Maliyet ve zaman optimizasyonu
Toplantı tarihleri ve bütçelerinin
hazırlanması
Yaratıcı ve esnek bir yaklaşım
Büyüme ve başarı stratejileri

PAZARLAMA GÜCÜ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ortaklar
Acenteler
Gazete & Dergiler
Online portaller
Ticaret birlikleri
Kurumlar
Online gruplar
Sosyal ağlar
Özel Kulüpler
Kamu kurumları

OFİSLERİMİZ
•
•
•
•

İstanbul, Türkiye
Londra, İngiltere
Moskova, Rusya
New Jersey, ABD

KONUŞTUĞUMUZ DİLLER:
•
•
•

Türkçe
İngilizce
Rusça

Etkili lobicilik faaliyetleri
Kaliteli iş dünyası bilgileri
Değer katan networking faaliyetleri
Pazarlama fırsatları ve görünürlük
Organizasyon üyelerinin ortaya koyduğu sorunların ilgili yetkililere
ve iş dünyası ile siyaset liderlerine iletilmesi
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CTN ETKİNLİK YÖNETİMİ
CTN Centre kurumsal şirketlere, ticaret birliklerine ve kamu kurumlarına
eksiksiz ve maliyet etkin toplantı çözümleri sunmaktadır. Etkinlik ekibimiz
2005 yılından beri pek çok yerel ve uluslararası etkinliği düzenlemiş ve
yürütmüştür. Bu süre içinde etkinlik sektörüyle ilgili çok fazla deneyim ve
bilgi kazanmış bulunmaktayız. Bu deneyim ve bilgimizle aşağıdaki
profesyonel yönetim hizmetlerini sunuyoruz:
•
•
•
•
•
•
•

Konferans ve kongreler
Ticari misyonlar
Kurumsal toplantılar
Takım oluşturma
Teşvik & ödül programları
Ürün lansmanları
Özel partiler

Etkinliklerimizi 5 yıldızlı otel ve restoranlar, Büyük Kulüp ve Moda Deniz
Kulübü gibi prestijli kulüpler ve 5 yıldızlı yat ve gemilerde düzenlemekteyiz.
Planlama, lojistik, teknik ekipman, çeviri hizmeti, tasarım ve pazarlama dahil
olmak üzere tam bir hizmet yelpazesi sunmaktayız.
Profesyonel etkinlik ekibimizle çalışmak, sizi bu yükten kurtaracak; zaman
enerji ve paradan tasarruf etmenizi sağlayacaktır. Bayi yönetimi, proje planı
hazırlanması, etkinlik programının yapılması, risk yönetimi gibi konular da
uzmanlık alanımızdadır. Davetiyelerin sunulmasından eğlenceye, tema
oluşturmadan etkinlik alanının dekorasyonuna kadar başarılı bir etkinlik için
gereken her türlü yaratıcı unsuru sizlere sunarak, en yüksek etkiyi
yaratmanızı sağlarız.

NEDEN CTN ETKİNLİKLERİ?

•
•
•
•

Organizasyonel süreçleri
kolaylaştırır
İdari personele zaman
kazandırır
Harcamaları azaltır
Keyifli bir deneyim sunar

EKSİKSİZ ÇÖZÜMLER

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etkinliğin yapılacağı yerin
seçimi ve kiralanması
Bütçe yönetimi
Yaratıcı tasarım ve baskı
Pazarlama ve marka oluşturma
Davetiyeler
Materyal dağıtımı
Yiyecek & içecek (catering)
Teknik ekipman
Lojistik yönetimi
Çeviri hizmeti
Bayi yönetimi
Etkinlik yerinde destek
Etkinliğin yürütülmesi

CTN Centre paranızın karşılığında size en iyi kalitede hizmeti vermeyi
amaçlar. Değerli müşterilerimizin etkinliklerini benzersiz kılabilmek için
onlara yaratıcı fikirler de sunmaktayız.

MÜŞTERİLERİMİZ NEDEN BİZİ SEÇİYOR?
Hedef ve amaçlarınıza uyan bir etkinliğin tasarlanması için gereken vizyon, esneklik ve yaratıcılık.
Davetlilerin gözünden etkinliği görebilme becerimiz.
Kendinden emin pazarlık etme deneyimimiz ve pazarlama gücümüz.
Mekanlar ve hizmet sağlayıcılarla uzun süreli ilişkilerimizden doğan indirimler.
Etkinliği zamanında ve bütçeye uygun yapabilmemizi sağlayan eksiksiz lojistik ve organizasyon becerilerimiz.
Başarılı, eğlenceli ve unutulmaz bir etkinlik yürütülmesi için detaylara gösterdiğimiz özen ve baskı altında aynı
profesyonellikle çalışabilme becerimiz.
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CTN KONFERANS ORGANİZASYONU
CTN Centre 2005 yılından bu yana Avrupa, ABD, Çin, Rusya, BDT, BAE ve Türkiye’de uluslararası konferanslar,
seminerler, forumlar, kongreler, fuarlar düzenlemektedir. Düzenlediğimiz etkinlikler demir ve demir dışı metaller,
enerji, tahıl, tekstil, inşaat, çimento, lojistik ve ulaştırma, otomotiv, IT gibi sektörleri içermektedir. Bugüne kadar
150’den fazla uluslararası ticaret etkinliğinin organizasyonunu tamamlamış bulunmaktayız.
Konferans programlarımızı sektör liderleri, ticaret birlikleri ve kamu kurumlarından doğrudan aldığımız geribildirimler
ışığında araştırıp tasarlamaktayız. Etkinliklerde yapılan sunumlar ticari amaç gütmemekte, stratejik bilgiler sunmayı
hedeflemektedir. Böylece katılımcı şirketler stratejilerini geliştirmek için bu bilgilerden faydalanabilmektedir. Şu anda
yılda 18’den fazla konferans düzenlemekteyiz.
ETKİNLİK TAKVİMİ
Aşağıda CTN Centre’ın İstanbul’un 5 yıldızlı otellerinde organize ettiği uluslararası etkinlikleri görebilirsiniz. Katılımcı,
konuşmacı olmak, etkinliklerimizde ürünlerinizi sergilemek ya da sponsor olmak isterseniz, lütfen bizi arayiniz.
Conference name

Year 2013

Days

Day

Website

Yenilenebilir Enerji

30 Nisan

1

Salı

www.irecturkey.com

2. Lojistik & Tedarik Zinciri

21 Mayıs

1

Salı

www.logisticsforum.net

3. Celigin Bugunu ve Yarini

11 Haziran

1

Salı

www.steeltoday.net

Metalurji Kömür Pazarı

12 Haziran

1

Çarşamba

www.coalmarket.net

19-20 Haziran

2

Çarş-Perş

www.cementmarket.net

3. Sac Piyasaları

25 Eylül

1

Çarşamba

www.flatsteelmarket.com

Ticari Araçların Geleceği

26 Eylül

1

Perşembe

www.truckturkey.net

Uluslararası Taşımacılık

Ekim

1

Çarşamba

www.intertransportation.com

6. Tahıl Piyasaları: Buğday ve Un

Ekim

2

Perş-Cuma

www.graintoday.net

Pirincin Geleceği

Ekim

1

Çarşamba

www.ricesupply.net

Yağlı Tohumlu Bitkiler & Bitkisel Yağ Pazarı

Ekim

1

Perşembe

www.oilseedmarket.com

13-14 Kasım

2

Çarş-Perş

www.textiletrend.net

12 Aralık

1

Perşembe

www.turkeyenergy.net

7. Çimento, İnşaat & Teknoloji

2. Tekstilin Bugünü ve Yarını
2. Türkiye Enerji Yatırım, Pazar & Tedariki

Sektördeki en son piyasa gelişmelerini DEĞERLENDİRİN.
Lider kurumların değerli sunumlarını DİNLEYİN.
İthalat ve ihracat alanındaki başarı stratejilerini İNCELEYİN.
Önemli ortaklıklar ve ittifaklar kuracağınız 30’dan fazla ülkenin karar alıcılarıyla NETWORKING YAPIN.
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CTN ARAŞTIRMA

MÜŞTERİLERİMİZ:

2005 yılından bu yana CTN Centre Grubu’nun analitik araştırma ekibi, çeşitli sektörlerde
kurumsal şirketler, ticaret birlikleri ve kamu kurumları için yerel ve uluslararası ölçekte
kapsamlı pazar araştırmaları yürütmektedir. İhracat, kaynak bulma, pazarlara giriş, iş
geliştirme vb. konularda, her müşterinin ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre ayrı
düşünülmüş çözümler üretmekteyiz. Bağımsız ve güvenilir bilgileri rekabetçi fiyatlar ve
yüksek kaliteli hizmetle beraber sunmaktayız.
Şu ana kadar, sanayi ve hızlı tüketim ürünleri alanında uluslararası piyasaları kapsayan
500’den fazla farklı analitik projeyi tamamlamış bulunmaktayız. Farklı sektörlerde
350’den fazla uluslararası şirketle birlikte çalıştık. Sağ tarafta birlikte çalıştığımız
tanınmış markaları ve şirketleri görebilirsiniz.
PAZAR ARAŞTIRMASI
Analitik birimimizde Rusya’da yerleşik uzmanlar bulunmaktadır. Bu uzmanların çoğu
ekonomi ve pazarlama alanında doktora derecesine sahip, sosyoloji, psikoloji, yönetim
ve/veya reklamcılık alanında deneyim sahibi kişilerdir. Ekibimiz yerel ve küresel
piyasalarda araştırmalar yapma ve istatistiki bilgiler içeren raporlar sunma konusunda
engin deneyim sahibidir. Araştırma yaptığımız alanlar aşağıdaki gibidir:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tarım
İnşaat malzemeleri
Kimya sektörü
İnşaat & Gayrimenkul
Tüketici ürünleri
Cam
Yiyecek & içecek
Isınma & Enerji

•
•
•
•
•
•
•
•

Ağır iş makineleri
Bilgi teknolojisi & medya
Tıp & ilaç sektörü
Metaller & madencilik
Perakende & gıda hizmetleri
Hizmetler
Ulaştırma & lojistik
Ahşap & kağıt

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tüketici tercihleri ve davranışları
Satış ve dağıtım kanalları
Pazara giriş koşulları
Promosyon fırsatları
İlgili düzenlemeler
İthalat/ihracat istatistikleri
Gümrük vergileri
Teknoloji
Yasal çerçeve
Stratejik çıkarımlar

KAPSAM ve İÇERİK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Genel dinamikler ve ekonomi
Trendler & büyüme faktörleri
Pazar büyüklüğü ve potansiyel
Arz ve talep analizi
Fiyat geçmişi & fiyat tahminleri
Rekabet ortamı
Detaylı şirket profilleri
Şirket yapısı
Beklenen müşteriler & ortaklar
Rekabetçi ürün analizi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adidas
Aeroflot
Alfa Bank
Arcelor Mittal
Barclays
BASF
BHP Billiton
Carlson
Corus
Deloitte
Diesel
Erdemir
Evraz Holding
Ford
Gazprom
Honda
Honeywell
IKEA
Inco
Innova Group
Ispat
Lee
Levi
Lukoil
Mango
Marks & Spencer
McKinsey
Megaphone
MTS
Next
Nike
Norilsky Nickel
PWC
Renova
Rio Tinto
Rockwool
Rossia
Rusal
Sberbank
Severstal
SGS
Shell
Siemens
TNK-BP
Tommy Hilfiger
Toyota
TransMash Holding
Vale
Vodaphone
VSMPO
VTB
Yamaha
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CTN BUSINESS
CTN Centre şirketinizin kimliğini, müşteri tabanını, satış hacmini
oluşturmak ve büyüyüp zenginleşmesini sağlamak için geniş bir yelpazede
profesyonel iş hizmetleri sunmaktadır.
Bizim uzmanlığımızdan faydalandığınızda şirketiniz hem paradan hem de
zamandan tasarruf edecektir. Bu faaliyetler için birini işe almanıza, ekip
oluşturmanıza ve onların sürekli eğitimine yatırım yapmanıza gerek
kalmayacaktır. Şirket bünyemizde halihazırda bulunan profesyonel
ekibimizle, yerel ve uluslararası piyasalarla ilgili kısa süreli projelerde veya
proje temelli olarak sizlerle çalışmaktan memnuniyet duyarız.
Sunduğumuz hizmetler:
•
•
•
•
•
•
•
•

İş danışmanlığı
Pazarlama desteği
İhale koordinasyonu
İthalat & İhracat desteği
Web tasarımı
Grafik tasarım
Çeviri hizmeti
Hukuki hizmetler & vergi hizmetleri

NEDEN YAPILMALI?
•
•
•
•
•

Şirketinizi diğerlerinden farklılaştırmak için.
Rakiplerinizin bir adım önüne geçmek için.
Değerli ve karlı müşterilerinizi korumak ve onlara daha iyi hizmet
vermek için.
Gelir kaynaklarınızı maksimize etmek ve güvenli iş dönüşü için.
İşinizin büyümeye ve genişlemeye devam ettiğinden emin olmak
için.

NEDEN CTN BUSINESS?
Çalışmalarımızın temelinde yıllar içinde tamamladığımız projelerden
edindiğimiz deneyim ve bilgi yatmaktadır. Sunduğumuz hizmetler iş
performansınızı artırmaya yöneliktir; böylelikle rakiplerinizden önce iş
stratejilerinizi planlayabilir, pazardaki yeni gelişmelerden fayda
sağlayabilirsiniz. İşinizin başarısı üzerinde görünür etkisi olan güvenilir,
bağımsız ve kapsamlı çözümler sunuyoruz. Bunu başarmamızın
sebepleri:
•
•
•
•
•
•

SUNDUĞUMUZ HİZMETLER

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rekabetçi bilgi
İş verimliliği & büyüme
Marka oluşturma
Optimize edilmiş & yaratıcı
pazarlama
Stratejik planlama & uygulama
Başarılı kampanyalar
Yerinde destek
Ölçülebilir sonuçlar
Müşteri memnuniyeti
Verimli ilişkiler

İŞ DANIŞMANLIĞI

•
•
•
•
•
•
•
•
•

İş planlama
İş stratejisi
İş geliştirme
Marka oluşturma
İnsan kaynakları
Pazar analizi
Pazarlama hizmetleri
Satış danışmanlığı
Mentoring ve eğitim

DEĞERLENDİRME

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hedef müşteri tabanı
Rakipler
Pazarlama stratejisi
Pazarlama planı
İş riskleri
Satış hedefleri
Operasyonel gereklilikler
Mali gereklilikler
Tahminler

hedef kitlelere odaklanılıyor, onlarla temas kuruluyor;
kurumsal marka ve kimlikler korunuyor;
iş hedefleri ve gerekliliklerine ulaşılıyor;
erişilebilirlik ve teknoloji gereklilikleri yerine getiriliyor;
rekabet inceleniyor, takip ediliyor;
uzun vadeli gelişim hedefleri göz önünde bulunduruluyor.
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