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Sayın üyemiz,  

 

T.C. Hong Kong Başkonsolosluğunun bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar 

Meclisinden alınan 03/02/2021 tarih 82-343 sayılı yazıda, 

 

Hong Kong merkezli Dairy Farm International Holdings Limited’in, nihai tüketicilere 

gıda başta olmak üzere, ev tekstili, kozmetik, kişisel hijyen ürünleri ve temizlik müstahzarları gibi 

farklı ürün kategorilerinde alışveriş imkanı sağlayan süpermarket zincirlerinin yönetim ofisi 

konumunda olduğu ve Asya’da 10 bin üzerinde süpermarketi bulunan Dairy Farm Grubu’nun, 

Hong Kong’da hitap ettiği tüketici grubuna göre farklı markalar altında hizmet sağlayan 

süpermarket zincirlerinin de ana hissedarı olduğu bildirilmektedir. 

 

Aynı yazıda devamla, satın alma kapasitesi oldukça yüksek olan Dairy Farm grubunun 

gıda departmanı satın alma birimi ile Hong Kong Ataşeliği arasında gerçekleştirilen bir toplantıda, 

grubun kendilerine ait “Meadows” markasını süpermarket zincirlerinde yaygınlaştırmayı 

hedefleyen bir projelerinin bulunduğu, bu kapsamda “Meadows” markası altında, çikolata, 

şekerleme, bisküvi, cips, kuruyemiş grubunda özel üretim yapabilecek gıda firması arayışında 

oldukları bilgisinin edinildiği, Hong Konglu muhataba, ülkemizde işlenmiş gıda ürünlerinde 

faaliyet gösteren Türk şirketlerinin, Avrupa Birliği’nce öngörülen üretim standartlarını 

karşıladıkları bilgisinin verildiği ve belirtilen ürün grupları özelinde, firma unvanı/ihracat 

departmanı yetkilisi/web portalı ve dijital ürün kataloğuna dair liste paylaşımlarının Ataşelik 

tarafından sağlanabileceğinin ifade edildiği belirtilmektedir. 

 

Bu bağlamda, TİM vasıtasıyla Hong Kong Ticaret Ataşeliğine iletilmek üzere, yukarıda 

bahsedilen ürünlere ilişkin özel üretim konusunda Dairy Farm Grubu 

(https://www.dairyfarmgroup.com/en-US/) ile işbirliğini değerlendirmek isteyen üyelerimizin, 09 

Şubat 2021 Salı günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin arge@kib.org.tr e-

posta adresine bilgi vermesi hususunu bilgilerinize sunarız. 

 

e-imzalıdır 

Sertaç Ş. TORAMANOĞLU 

Genel Sekreter a. 

Şube Müdürü 
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