
LİSANS SAHİBİ EFSANELER: 
JIANGSU SIDEFU TEXTILE CO., LTD.

DAHA FAZLA BİLGİ SAHİBİ OLMAK İÇİN, LÜTFEN BÖLGESEL CCI TEMSİLCİNİZLE BAĞLANTIYA 
GEÇİNİZ. TEMSİLCİLERİN BÖLGELERE GÖRE LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.



NEDİR:

NASIL:

1.73 milyon:
2016’ya gŏre %28 artarak 2017’de kellanılan A.B.D. 
pamuğu miktarı (kg olarak). 

$2.9 milyon:
A.B.D. pamuğunun yaklaşik değeri.

Çin’in önde gelen markalarından biri, lüks otellere 
Amerikan pamuklu nevresimler temin etmek için 
2017’de COTTON ABD lisans programına katıldı.



LİSANS MİRASI

Cotton Council International (CCI), başarılı COTTON USA 
lisans programını 1989 yılında başlatmıştır ve o zamandan 
beri dünya genelindeki tüketicileri hedef alan 51.000’den 
fazla giysi  ve ev tekstili ürün yelpazesine lisans vermiştir. 
COTTON USA lisans programı, seçkin Amerikan pamuklu 
ürün koleksiyonları için ücretsizdir ve CCI’ın Amerikan 
pamuğu ile ilgili bir pazarlama mesajıyla milyonlarca 
tüketiciye ulaşmasını sağlar. 

2016 yılında, yenilik üzerine odaklanmasıyla ve yeni hedef 
kitlelere erişimini artırmak amacıyla CCI, konaklama 
sektörüne pamuklu ürünler satan şirketleri ziyaret etmeye 
başladı. Bu bir “B2B” satışıdır ve ürünler, misafirler tarafından 
çokça kullanılan, sık sık değiştirilmesi gereken nevresim 
takımları, havluları ve bornozları kapsadığından Amerikan 
pamuğu için yüksek hacimli bir potansiyel oluştuyor. 



COTTON USA’in Çin’deki konaklama sektöründeki 
ilk başarısı Ocak 2017’de bir lisans sahibi bulmasıyla 
gerçekleşti. En yeni COTTON USA lisans sahibi 
Jiangsu SIDEFU Textile Co., Ltd., Starwood, Hilton ve 
InterContinental gibi birçok lüks otel zinciri için üstün 
nitelikli nevresimler tedarik eder ve Çin’in otel kumaşları 
sektöründe lider bir marka haline gelmiştir. 

Amerikan pamuğu tüketiminin başlangıç miktarı 2.9 
milyon dolar değerinde, yaklaşık 3.82 milyon pound 
ağırlığındadır ve bu başarı, COTTON USA’nın konaklama 
sektöründe yeni lisans sahipleri edinme kabiliyetine 
sahip olduğunu gösterir. Bununla birlikte CCI, gelecekte 
daha fazla lisans sahibi edinmeyi bekliyor. COTTON USA 
ürünleri arasında havlu, bornoz, yastık kılıfı, çarşaf ve 
yorgan bulunmaktadır.

OTELLERİN FAVORİSİ 



SIDEFU, SIDEFU X COTTON USA otel koleksiyonunu 
Şangay’daki Zen konseptli Qingfeng Pushang butik 
otelinde tanıtmıştır. Lüks oteller, yüksek sıcaklıkta yüzden 
fazla yıkamadan sonra bile kalitesini koruyan kumaşlara 
ihtiyaç duyduğu için güvenilir elyaflar kullanılması 
çok önemlidir. SIDEFU, COTTON USA’nın otellerin ve 
misafirlerin güvendiği üstün kalitede ürünler için en iyi 
seçim olduğunu keşfetti. 
SIDEFU, Amerikan pamuklu otel koleksiyonuyla bir ilke 
imza atmıştır ve Çin’deki diğer butik oteller de bunu 
takip etmiştir. Bu koleksiyon, 2017 Dubai Otel Fuarında 
SIDEFU’nun Amerikan pamuklu otel koleksiyonunu öne 
çıkaran bir stand kurulduğunda daha da dikkat çekecek.

DÜNYANIN GÜVENDİĞİ PAMUK



AMERİKAN PAMUĞUNUN TUTARLILIĞI & YENİLİKÇİLİĞİ

SIDEFU, istikrar ve yenilikçiliği nedeniyle Amerikan 
pamuğuna güveniyor.  Amerikan pamuğunun tutarlılığı, 
şirkete üretim süreci boyunca mükemmel yönetim ve 
kontrol imkânı sağlıyor, bu da ürün satın alırken maliyet 
ve riski azaltıyor. Yenilikçilik, SIDEFU’nun ürünleriyle 
özdeşleşmiştir. Bir mühendislik teknolojisi araştırma ve 
geliştirme merkezinin yanı sıra profesyonel mühendis ve 
teknisyenlerden oluşan bir ekibe ve ürün yenilikçiliğinde 
bir endüstri lideri olarak statüsünü garantileyen patentli 
teknolojilere sahiptir.



COTTON USA etkinlikleri, ABD’nin ihracatını, A.B.D.’ndeki 
çiftlik gelirlerini ve ABD’ndeki iş imkanlarını artıran kapsamlı 
bir pazar geliştirme planının bir parçasıdır. Tüm COTTON 
USA programları ayrıntılı piyasa değerlendirmelerinin, 
stratejik program gelişmelerinin ve devam eden 
değerlendirmelerin bir sonucudur. CCI’ın COTTON USA 
lisans programı kısmen A.B.D. Tarım Bakanlığı Piyasa Erişim 
Programı (MAP) tarafından finanse edilmektedir.

DAHA FAZLA BİLGİ SAHİBİ OLMAK İÇİN, LÜTFEN 
BÖLGESEL CCİ TEMSİLCİNİZLE BAĞLANTIYA 
GEÇİNİZ. TEMSİLCİLERİN BÖLGELERE GÖRE 
LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN BURAYI TIKLAYINIZ.

CCI Eşit İstihdam Fırsatı (EEO) sunan işverendir.

FİNANSMANIN MAKSİMİZE EDİLMESİ


