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CCI SİZİN İÇİN NE YAPABİLİR?

Misyonu, Amerikan pamuk elyafı ve ürünlerini ticarete 
ve tüketicilere tanıtmak olan kar amacı gütmeyen bir 
organizasyon olan Uluslararası Pamuk Konseyi (CCI), 
dünyanın pamuk endüstrisi ile 60 yıldan uzun süredir 
çalışmaktadır. Peki, CCI sizin ve işiniz için ne yapabilir?

CCI, hangi konuda iyi olduğunu ve bunu gelecekte nasıl 
geliştirebileceğini daha iyi anlayabilmek için dünyanın 
dört bir yanındaki fabrikalar ve üreticilerle olan ilişkilerini 
araştırmak üzere üçüncü parti bir danışman görevlendirdi. 
2017 ilkbaharında, 178 ülkeyi temsil eden dünya çapında 
altı bölgede 228 fabrika ve imalatçı (134’ü lisans sahibi, 
94’ü de lisans sahibi olmayan) yetkilileri ile yapılan bir 
anket gerçekleştirildi. Anketin amacı; Amerikan pamuğu, 
CCI ve COTTON USA markası hakkındaki algılarıyla ilgili 
olarak dünya çapındaki fabrikalardan ve üreticilerinden 
geribildirim almaktı.



CCI SİZİN İÇİN NE YAPABİLİR?

Fabrika ve imalatçıların, COTTON USA markasının yanı 
sıra CCI ve tekliflerini oldukça değerli buldukları sonucuna 
ulaşılmıştır. CCI,  Amerikan pamuğu tüketicilerinin 
taleplerinin karşılanmasını kolaylaştıran ve tedarik zinciri 
sürecinde bağlantı kurmayı amaçlayan çeşitli programlar 
sunmaktadır. A.B.D., Hong Kong ve Cancun’daki etkinlikler 
dâhil olmak üzere, dünya çapında düzenlenen fuarlar, 
sektör genelindeki temsilcileri bir araya getirip tedarik 
zincirinde köprü kurmak için fırsatlar sunmaktadır.

Özel satın alma etkinliklerine ek olarak, CCI temsilcileri 
ayrıca Heimtextil (Frankfurt), Texworld (Paris), 
Kolombiatex (Medellin), Intertextile Şangay Ev Tekstili 
ve Intertextile Şanghay Giyim Kumaşları ve Asya’daki 
Pamuk Günleri etkinlikleri gibi uluslararası ticaret 
fuarlarına da katılmaktadır. Bu etkinlikler sektördeki 
şirketleri cezbetmekte olup tedarik zinciri bağlantılarını 
kolaylaştırmak için CCI’a daha samimi bir ortam 
sunmaktadır.
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Ankete katılan 228 fabrika ve imalatçı temsilcisinden 
% 77’si, COTTON USA markasının işlerine artı değer 
kattığına inanmaktadır. Lisans sahiplerinin birçoğunun 
yıllardır COTTON USA ile ilişkilerinin olması bu programa 
verilen değeri de göstermektedir.

COTTON USA ™ markası 
işletmeme değer katıyor.
(2 Temel Puanlama - Kesinlikle/Az Katılıyorum)

77%



Bununla birlikte, COTTON USA’nın değeri yalnızca marka 
ile sınırlı kalmayıp, aynı zamanda çalışanları için de 
geçerlidir. Ankete katılan fabrika ve imalatçılardan %69’u 
CCI’ın tedarik zinciri ile ilgili tavsiyelerde bulunduğunu 
belirtirken, dörtte üçü ise tedarik zinciri içerisinde iş 
bağlantıları kurma konusunda CCI’ın onlara yardımcı 
olduğunu ifade etti.

Bu sonuçlara göre, CCI etkinlikleri ve bağlantıları istenilen 
etkiye sahip olup sektörde  Amerikan pamuğu ve  
Amerikan pamuk ürünleri alım satımını kolaylaştırmak için 
iş bağlantıları kurma fırsatları yaratmaktadır.

75%

69%

Çok Memnunum veya Pamuk Konseyi 
ile ilgili memnun olduğum konu...

...tedarik zinciri içinde iş ilişkileri 
kurmamda yardımcı oluyor 

...pamuk tedarik zincirim 
hakkında tavsiyelerde bulunur
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Bağlantı kurmaya ek olarak CCI, fabrikalar ve imalatçılar 
için daha kişiselleştirilmiş kaynaklar sağlar. A.B.D. pamuk 
sektöründe iplik üreticilerini ve imalatçıları güncellemenin 
yanı sıra onların karşılaşabileceği sorunları tartışmak 
için CCI temsilcileri yıl boyunca dünya çapında yüzlerce 
fabrika ve imalatçıyı ziyaret etmektedir. Bu ziyaretlerin 
yanı sıra CCI,  Amerikan pamuğunu tartışmak amacıyla 
eğitim seminerleri ve etkinlikleri de düzenlemektedir. 

Örneğin, sektör tesislerini dolaşmak ve sektörün 
liderlerinden bilgi almak için COTTON USA oryantasyon 
turu fabrika ve imalatçı temsilcilerini A.B.D.’ye getirirken, 
COTTON USA yürütme heyeti, A.B.D. endüstrisi hakkında 
görüşmek üzere A.B.D. endüstri liderlerini müşteri 
pazarlarına gönderir. CCI genellikle A.B.D endüstrisinde 
sürdürülebilirlik çabaları, kontaminasyonu azaltıp 
ortadan kaldırmak için yeni teknolojiler ve A.B.D. pamuk 
endüstrisi içindeki diğer güncel konular ile ilgili fabrika ve 
imalatçılara eğitim vermektedir.  

FABRİKA / İMALATÇI KIYASLAMA ÇALIŞMASI SONUÇLARI



Araştırma sonuçları göstermektedir ki üretici ve imalatçılar 
CCI’ın sosyal yardım çalışmalarının fayda sağlandığına 
inanmaktadır. Ankete katılanların % 88’i, soruları olduğunda 
veya yardıma ihtiyaç duyduklarında CCI temsilcisine 
ulaşabildiklerini ifade ederken, dörtte üçü CCI’ın endüstri 
hakkında eğitici bilgi sağladığını belirtmiştir.

88%

Çok Memnunum veya Pamuk Konseyi 
ile ilgili memnun olduğum konu...

...sorularım veya yardıma ihtiyacım 
olduğunda temsilciye ulaşabilirim

...eğitici bilgi verir75%
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Genel olarak, bu üçüncü parti araştırmasının sonuçları 
CCI programlarının işe yaradığını göstermektedir. Üretici 
ve imalatçılar, COTTON USA markasının işlerine karşı 
konulmaz bir değer kattığına inanıyor. Ancak belki de 
daha da önemlisi, CCI’ın çalışanlarının da değer kattığını 
düşünüyorlar.

CCI temsilcileri bilgili ve ihtiyaç olması halinde yardımcı 
olmaya istekli olarak algılanmaktadır. Ayrıca, üretici ve 
imalatçılar COTTON USA lisans programına üye olarak, 
CCI’ın uluslararası ilişkileri aracılığıyla iş bağlantıları 
kurma fırsatlarından da faydalanmaktadır.

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

CCI Eşit İstihdam Fırsatı (EEO) sunan işverendir.
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