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%86

Küçük ve orta ölçekli işletmeler, küresel
anlamda istihdamın %86'sını oluşturarak
dünya ekonomisinin kalbi durumuna
gelmiştir.

RAKAMLAR

40 M

BRAND INTENSIVE CARE PROGRAM

NEDEN KÜÇÜK İŞLETMELER?
M cro, küçük ve orta ölçekl şletmeler;
Avrupa ekonom s n n belkem ğ d r ve yaklaşık 25 m lyon f rma tüm şletmeler n
%98' nden fazlasını, toplam st hdamın %67's n ve brüt katma değer n %58' n
oluşturmaktadır. OECD bölges ndek şletmeler n %95' nden fazlası KOBİ'lerd r ve
özel sektör st hdamının neredeyse %60'ını oluşturmaktadır.
Amer ka B rleş k Devletler 'nde 30,7 m lyon küçük şletme faal yet
göstermekted r. 500’den az çalışanı olan şletmeler, ABD'dek tüm şletmeler n %
99,7's n tems l etmekted r. Bu küçük şletmeler n toplam 59.9 m lyon çalışanı
olduğu tahm n ed lmekted r ve bu da ABD'dek tüm çalışanların% 47,3'ünü
oluşturmaktadır.
Türk ye'de tahm n olarak 3,5 m lyon akt f KOBİ vardır ve bu da ülkedek tüm
kayıtlı kuruluşların% 99,8' n tems l etmekted r. KOBİ'ler ülke GSYİH'sının %62's ne,
ülke hracatının %55' ne ve şgücünün %73.5' ne katkıda bulunmaktadır.
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ACI GERÇEKLER
Her yıl dünya çapında yaklaşık 150 m lyon şletme kuruluyor. Başka b r dey şle, her gün yaklaşık
137.000 f rma t caret hayatına resm olarak atılıyor. Ancak ne yazık k her gün aynı şek lde
yaklaşık 120.000 f rma flas ed yor. Yan s z bu satırları okurken ortalama 85 f rma flas bayrağını
çekt b le. Bu rakam, kurulan f rmaların %90'nının batması anlamına gel yor ve her 10 f rmadan
yalnızca 1 tanes hayatta kalab l yor.

%90

Küçük şletmeler n %20's kuruluşlarının lk yılında, %30'u k nc yılında,
%50's se beş nc yıllarında t car hayatlarına veda ed yorlar. 10. yılda
şler n sonlandıranların oranı se %70'e varıyor.
İşletmeler n %19'u rekabet edemed ğ ç n, %23'ü doğru ek be sah p
olmadıkları ç n, %29'u sermayeler b tt ğ ç n, %42's n n h zmet ve
ürünler ne ht yaç olmadığı ç n, %82's de nak t akışı problemler
yaşadıkları ç n f rmalarını kapatıyorlar.
2020 yılında yaşadığımız Cov d-19 salgınının yol açtığı kr zler se
şüphes z bu rakamları hızlandıracak.
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Ancak bu karamsar tablolar ç n b r
çözümümüz var:

#BIC

BRAND
INTENSIVE
CARE
PROGRAM
NEDİR?

Koronav rüs (Cov d-19) kr z n n yarattığı karmaşa
ortamının ve bel rs zl ğ n özell kle küçük ve bağımsız
şletmeler ve g r ş mc ler etk led ğ n n farkındayız.
Büyük şletmeler bu dönemde danışmanlık f rmalarına
yüklü ödemeler yaparak önler n görmeye çalışırken,
küçük şletmeler n böyle b r bütçeler ve desteğ olmadığı
ç n onların sorunlarını çözeb lmek ç n yanlarında olmak
sted k.
Bu nedenle Brandcared olarak el m z taşın altına koyarak
BRAND INTENSIVE CARE PROGRAM'ı başlatmaya karar
verd k.

BRAND INTENSIVE CARE PROGRAM NEDİR?
Sağlığı tehd t altına alan bu dönem, b z m ç n 'fırsata çev receğ m z b r kr z'
değ l. Bu nedenle buradan b r çıkar sağlamaktansa, evde kalmamızla b rl kte
artan müsa t vakt m z , uzmanlaştığımız tekst l, hazır g y m, ayakkabı, çanta,
aksesuar, kozmet k alanlarında kurulmuş küçük şletmeler ücrets z olarak
destekleyerek değerlend receğ z.
Bu kapsamda uzmanlık alanlarımız doğrultusunda en fazla fayda
sağlayab leceğ m z 10 markayı seçerek danışmanlık programı başta olmak
üzere çeş tl destekler sağlayacağız.
10 markamızla 2020'n n kr z değ l, daha y s n yapab lmek ç n gel şt ğ m z b r
yıl olduğunu hep hatırlayacağız.

KÜRESEL
ABD, Fransa ve Türk ye merkezl
of sler m z le gerçekleşt rd ğ m z
Brand Intens ve Care Program
kapsamında küçük şletmeler n bu
dönemdek ht yaçlarını küresel
anlamda değerlend rerek kend ler ne
destek olacağız.

Katılım Merkezler

DESTEKÇİLER VE SEÇİM KOMİTESİNDE
ÇALIŞANLARIN ŞİRKETLERİ

+ more to be announced

ŞEYDA MORRAN
Senior Brand Global
Manager
UNILEVER

DENİZ CANPOLAT
Business Unit Director
DEFACTO

SENNAIT
GHEBREAB
Buyer & Programme
Leader BA Fashion
Business
ISTITUTO MARANGONI

CEM ÖZER
Director of Sourcing
URBN
URBAN OUTFITTERS
ANTHROPOLOGIE
FREE PEOPLE

TUĞÇE BİLGE
E-commerce Category
Manager
TRENDYOL

QUENTIN
RICHELLE
Head of Marketing
RETVIEWS

SİMAY YAVUZ

PROF. DR. FATMA
AYANOĞLU

Financial Planning &
Analysis Supervisor
GARANTİ BBVA

Director & Instructor
ESKAR - MARMARA
UNIVERSTIY

PINAR YILMAZ
SİMGE GEDİZ
Instructor
College LaSalle

Instructor at Fashion
and Textile Design
Department
MIMAR SINAN FINE
ARTS UNIVERSITY

BENGU ARSLAN
Founder
BOURZ

KADRİ UMAY
Director of Industry
Technology Strategy
MICROSOFT

NAİM KUTLU
Communications
Manager
HUGO BOSS

TAMER KAYA
Social Media Manager
YVES ROCHER

ŞAFAK BOY
Relationship Manager
LINKEDIN

DÖNDÜ ÜNAL
HAKTAR
Head of Corporate
Projects
HUGO BOSS
SOLUTIONS

KRISTINA
DIMITROVA
Founder
INTERLACED

IRMAK YILMAZ
Co-Founder & Writer
BRANDCARED
HARVARD BUSINESS
REVIEW TR

GÜLAY
GÖKBAYRAK
Licencing Coordiantor
THE WOOLMARK
COMPANY

ATT. ERDEM EREN,
LLM
Board Chariman
FASHION LAW
INSTITUTE ISTANBUL

GÖRKEM İLBAY
Sales Manager
SIEMENS

İDİL DEMİREL
Fashion Journalist &
Writer
SABAH

YÖNETİM
DANIŞMANLIĞI

DESTEK
PAKETİ

Markaların kr z önces , kr z
anı ve kr z sonrası
anal zler n n yapılması,
Cov d-19 kr z ndek
stratej ler n n hazırlanması,
Amaçlarının ve yol
har talarının yen den
bel rlenmes ,
Marka esnetme
yöntemler n n ve yen hedef
k tleler n n bel rlenmes ,
Yen nak t akışı sağlama
stratej ler n n ve
şb rl kler n n bel rlenmes .

FİNANSAL
DANIŞMANLIK
Markaların f nansal
yapılarının ncelenmes ,
Mal yet anal zler n n ve
f nansal anal zler n n
gerçekleşt r lmes ,
Koleks yon matemat kler n n
ncelenmes ,
F nansal teşv kler konusunda
danışmanlık ver lmes ,
F nansal y leşt rmeler n
yapılması.

HUKUKİ STRATEJİ
DANIŞMANLIĞI
Markanın hukuk röntgen n n
çek lmes ,
Ulusal ve uluslararası marka,
patent, tasarım koruma
stratej ler n n bel rlenmes ,
Tel f hukuku kapsamında ht yaç
duyulan hukuk stratej ler n
bel rlenmes ,
E-t caret ç n gerekl mevzuatlar
le KVKK, uzak mesafel satış
sözleşmes , g zl l k g b hukuk
stratej ler n bel rlenmes ,
Cov d-19 kr z kapsamında şç ve
şveren arasındak hukuk
stratej ler n bel rlenmes
Cov d-19 kapsamında ş rketlere
ver len teşv kler konusunda
danışmanlık ver lmes ,
Tüket c ler n hak ve
hükümlülükler konusunda hukuk
stratej ler n bel rlenmes .

İLETİŞİM
DANIŞMANLIĞI
Markaların kr z dönem nde
müşter let ş m n n ve
deney mler n n
sağlanmasına yönel k
danışmanlık ver lmes ,
Kr z dışı zamanlardak
let ş mler n n gözden
geç r lmes ,
Yen hedef k tleler ne
yönel k let ş m kurma
yollarının bel rlenmes .

MODA HUKUKU VE
YÖNETİMİ EĞİTİMİ

HARVARD BUSINESS
REVIEW ABONELİĞİ

RETVIEWS
ABONELİĞİ

MARKALARLA
İŞBİRLİĞİ

Fash on Law Inst tute Istanbul
tarafından düzenlenecek eğ t me
ücrets z katılım.

12 aylık Harvard Bus ness
Rev ew abonel ğ

6 aylık Fash on Reta l AI Tool
olan Retv ews' n platformuna
abonel k

YVES ROCHER başta olmak
üzere, destekç markalarla
potans yel şb rl ğ
görüşmeler

#BIC

SÜREÇ

DUYURU

BAŞVURU

MÜLAKAT

İLAN

BAŞLANGIÇ

1 Mayıs 2020 tar h nde
Brand Intens ve Care
Program duyurusuna
başlanacaktır.

1 Mayıs-20 Mayıs 2020
arasında başvurular
kabul ed lecekt r.
Katılımcılar katılım
formu doldurup, ş rket
sunumlarını İng l zce
olarak
göndereceklerd r.

21-25 Mayıs 2020
tar hler arasında lk
elemeler yapılacak ve
lk aşamayı geçenlerle
yüz yüze mülakat 26-28
Mayıs 2020 tar hler
arasında onl ne olarak
gerçekleşt r lecekt r.

Destek almaya hak
kazananlar as l l stes
29 Mayıs 2020 tar h nde
lan ed lecekt r.

1 Haz ran 2020
tar h nde program
başlayacaktır.

BAŞVURU
KİMLER BAŞVURABİLİR?

18 yaşını doldurmuş olanlar,
Şirketinde en az %50 paya sahip olanlar,
Tekstil, hazır giyim, ayakkabı, çanta, aksesuar,
kozmetik alanlarında faaliyet gösterenler,
Aktif olarak yönetim danışmanlığı hizmeti
almayanlar,
Daha önce Brandcared şirketinden danışmanlık
almamış olanlar.
Başvurular
1 Mayıs-20 Mayıs 2020 tar hler
arasında kabul ed lecekt r.

BAŞVURU
NASIL BAŞVURABİLİRİM?

Programa başvurmak isteyen adayların;
Başvuru formunu aşağıdaki linke tıklayarak
eksiksiz bir şekilde doldurmaları,
Şirket sunumlarını İngilizce olarak göndermeleri,
gerekmektedir.

Başvurular
1 Mayıs-20 Mayıs 2020 tar hler
arasında kabul ed lecekt r.

#BIC

1

FİRMANIZIN ADI

8

MÜŞTERİLERİNİZ

2

NEDEN VARSINIZ?

9

RAKİPLERİNİZ

3

HANGİ PROBLEMİ
NASIL ÇÖZÜYORSUNUZ?

4

ÜRÜN VE/VEYA
HİZMETLERİNİZ
NELER?

10

EKİBİNİZ

11

ŞİRKETİNİZDEKİ DÖNÜM
NOKTALARINIZ

SUNUMDA
NELER
OLMALI?
Örnek olması amacıyla
oluşturulmuştur. Daha fazla
eklemek sted kler n z varsa
ekleyeb l rs n z.

5

GELİR / İŞ MODELİNİZ

12

FİNANSAL PROJEKSİYONLARINIZ VE
METRİKLERİNİZ (MÜŞTERİ KAZANMAK İÇİN
KATLANDIĞINIZ MAALİYETLER VS.)

6

İÇİNDE BULUNDUĞUNUZ
PAZARIN ÖZELLİKLERİ

13

HUKUKİ KORUNMANIZ

7

BÜYÜME STRATEJİNİZ

14

KRİZLE BAŞA ÇIKMA
YÖNETİMİNİZ VE
İHTİYAÇLARINIZ

Başvurular
1 Mayıs-20 Mayıs 2020 tar hler
arasında kabul ed lecekt r.

MÜLAKAT SÜRECİ

MÜLAKAT

Başvurularının ardından lk
aşamayı geçen 20 aday le
mülakat 26-28 Mayıs 2020
tar hler
arasında onl ne
olarak gerçekleşt r lecekt r.
Mülakatlar sonucunda 20
aday arasından programa
en uygun olduğu karar
ver len 10 k ş seç lecekt r.

İLAN
Destek almaya hak
kazananlar
29 Mayıs 2020
tar h nde lan
ed lecekt r.

İLAN
YEDEK LİSTE
10 k ş l k yedek
l stedek k ş ler n
hakları 10 Haz ran
2020 tar h ne
kadar saklı
tutulacaktır.

ASİL LİSTE
As l l stedek
k ş ler n 31 Haz ran
2020, saat 12.00
(GMT+3)'e kadar
katılımlarını
onaylamaları
gerekmekted r.

PROGRAMA
BAŞLANGIÇ

#BIC
BRAND INTENSIVE CARE PROGRAM'dak danışmanlık sürec
1 Haz ran 2020 tar h nde katılımcılara 1 ay boyunca yapılacak
faal yetler n açıklanmasıyla başlayacak ve 1 Temmuz 2020 tar h nde
sonra erecekt r.

MIAMI

ISTANBUL

İLETİŞİM

PARIS

EMAIL

