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ON YILLIK GÜVEN

Dünyanın en büyük giyim ve çorap üreticilerinden olan 
Gildan Activewear Inc. 10 yılı aşkın süredir gururla ve 
sadakatle COTTON USA lisansını elinde tutmaktadır. 
COTTON USA markası, LSTYLE®, American Apparel®, 
Anvil®, Comfort Colors®, Gildan®, GoldToe®, Kushyfoot®, 
Peds®, and Secret Silky® gibi küresel markaların 
ürün ve ambalajlarında gururla sergileniyor. On yıllık 
ortaklık boyunca, Gildan en yüksek kalitede pamuk 
elyafı kullandığından emin olmak için her yıl test 
gerçekleştirmiştir. Gildan’ın Kurumsal Pazarlama ve 
İletişim Başkan Yardımcısı Garry Bell’e göre üç faktör U.S. 
Cotton’un her yıl kesin seçim olmasını sağlamıştır:

1. Kalite: “ABD pamuğu en kaliteli pamuktur ve 
imalatımızla süper verimli olmamızı sağlar.”

2. Sürdürülebilirlik: “ABD pamuğu, gezegende bilinen en 
sürdürülebilir şekilde yetiştirilmektedir.” 

3. İşgücü Uygulamaları: “ABD pamuğu işgücü istismar 
etmeyip, adil çalışma standartları uygulamaktadır.”



ON YILLIK GÜVEN

ABD pamuğuna yatırım yapmak 
konusunda hiç tereddüt etmiyoruz, 
çünkü ABD pamuğu mahsülünün 
kalitesine ve yaptığımız yatırımın 
iyi bir dönüşü olacağına inancımız 
tam”diye ifade etti Bell. “ABD 
pamuğu ile ne ürün aldığımızı 
biliyoruz; tutarlı kalite ve kesinlik 
sunar,israfı ortadan kaldırmaya 
yardımcı olur,diğer bölgelerin 
pamuğunda bulunan kirlenme yoktur 
ve bizim için en ekonomik seçenektir.

“

”



İŞLETME İÇİN DAHA İYİ

Dünyanın en büyük dikey entegre giyim eşyası 
üreticilerinden biri olarak, Gildan, en iyi ham elyafı 
bulmayı da içeren üretim sürecinin neredeyse her adımını 
kontrol eder ve denetler.  ABD pamuğunun tutarlılığı, 
Gildan’ın üretimde hiper verimli olmasına yönelik ince 
ayar yapmasına yardımcı oluyor. COTTON USA ile ortak 
olup, ABD pamuğu kullanarak, teknolojiye yatırım, 
sürekli iyileştirme ve sürdürülebilir çözümler ile hazır 
giyim üretiminde olumlu etki yaratmak,   vizyonlarını 
gerçekleştirmelerine yardımcı oldu.



SORUMLULUK 

Gildan’ın ABD pamuğuna yönelik güçlü desteği tüm 
kurumsal ve marka pazarlamasına yayılmıştır.  Öyle 
ki, ABD pamuğu yıllık olarak yayınlanan Genuine 
Responsibility™ raporlarında yer almaktadır.  Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk (CSR) programı günlük operasyonları 
yönetmeye yardımcı olmak ve insanların çok önemli 
önceliklerini, çevresel koruma ve toplum katılımını ele 
almak için 15 yıl önce geliştirildi.  Gildan’ın CSR hedefleri, 
ABD pamuğu hedefleriyle mükemmel bir uyumluluğa 
sahiptir. ABD pamuğu çiftçilerimiz sürdürülebilir tarım 
ve çiftçilik uygulamaları ile adil emek politikalarını 
çiftliklerinde uygulamaktadır.  Gildan’ın günlük sloganının 
“Bunu nasıl daha iyi yapabiliriz?” olduğunu belirten 
Garry Bell, bunun her gün cevap vermeye çalıştıkları soru 
olduğunu söylüyor. Ve on yıl boyunca, ABD pamuğu bu 
soruya cevap oldu. 

Gildan’ın lisans sahibi olmasından gurur duyan COTTON 
USA,  ABD pamuk endüstrisini desteklemek ve tanıtmak 
için onlarla birlikte çalışmaya devam edecektir.
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