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افتتاح    اولین مرکز   ارتقا   و  توسعه کفش
در دنيای حرفه ای تجارت راه اندازی و تاسيس مراكز توليدی بدون توجه به تحقيق و طراحی و برنامه ريزی مسلما موفقيت آميز نخواهد 

بود. فرهاد عليزاده كه بيش از 35 سال است در صنعت كفش ايران فعاليت دارد با تاسيس و راه اندازی مركز توسعه و ارتقاء  كفش فرهاد نشان 
داد تا قصد دارد به توليد كفش از دريچه تازه ای نگاه كند. برای اين كار ضمن عقد قرارداد با يكی از بزرگترين و بهترين كارخانه های توليد قالب، 
ماهيچه و زيره تركيه به نام كارخانه فاتح، مركزی را برای تحقيق و پژوهش ايجاد كرده تا با توجه به پتانسيل باالی صنعت كفش ايران تحولی 
بزرگ را ايجاد كند. بر اساس همين اصول حرفه ای تجارت و بازرگانی، فرهاد عليزاده قبل از شروع به كار و برای معرفی اهداف و برنامه های 
كاری اش ضمن دعوت از مطبوعات صنعت كفش ايران در يك نشست خبری كه با حضور رضوان ايلماز رئيس كارخانه فاتح و نجدت آی دمير 
از مديران عالی رتبه كارخانه فاتح برگزار شد به تشريح اهداف و برنامه های كاری مركز ارتقاء و توسعه كفش فرهاد و همچنين چگونگی اخذ 

نمايندگی شركت فاتح تركيه پرداخت. 
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فرهاد علیزاده در شروع این نشست خبری ضمن 
تشکر از افشین شادی مهر که مشاوره های خوبی 
برای برنامه های تبلیغاتی این مرکز ارائه داده اند 
گفت:”صنعت کفش ایران دارای پتانسیل بسیار 
باالیی برای تولید و عرضه کفش هایی با کیفیت و با 
دوام و شیک دارد اما چون متاسفانه از نظر پیروی از 
پسند روز کمی عقب مانده است نتوانسته جایگاه 
خوبی در داخل و خارج کشور داشته باشد و همین 
موضوع باعث شده تا رقبا و شرکت های خارجی در 
این زمینه گوی سبقت را بربایند.من معتقدم تولید 
کنندگان ما در ابتدا باید بدانند چه کفشی را تولید 
کنند و برای همین باید با تکنیک های جدید تولید 

کفش در دنیا آشنا شوند.
در مرحله بعدی باید بتوانند کفش تولید شده را به 
فروش برسانند. بنابراین قصد دارم با توجه به تجربه 
زیادی که از همین صنف و صنعت بدست آوردم 
تجربیات و دانش خودم را در اختیار این عزیزان 
قرار دهم و به نوعی به این عزیزان خدمتی کنم. لذا 
مرکز توسعه و ارتقا کفش فرهاد را تاسیس کردم تا 
بتوانم به این هدف بیشتر نزدیک شوم. در این مرکز 
سعی خواهیم کرد تا ضمن استفاده از اساتید مجرب 
دانشگاهی، افراد با تجربه و کار کشته در صنعت 
کفش، طراحان و مدلیست های به نام و معروف 
ایرانی و ترکیه ای و ایتالیایی، اتاق فکر طراحی را 
ایجاد کنیم. همچنین قصد دارم با ایجاد این اتاق 
فکر دست  به نو آوری و خلق ایده های جدید و الگو 
های متناسب با فرهنگ و اقلیم کشورمان بزنم و 

جمعی از توليدكنندگان كفش در افتتاحيه شركت فرهاد اس دی سی

خانواده فرهاد عليزاده )خواهر و برادران(



گزارش
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به تولید کنندگان کفش در ایران خدمتی شایسته 
ارائه دهم.”

در ادامه این نشست خبری رضوان ایلماز رئیس 
کارخانه فاتح به سواالت خبرنگاران پاسخ داد. وی 
در برابر این سوال که با واگذاری نمایندگی فروش 
محصوالتتان به فرهاد علیزاده مشتریان قدیمی 
شما چه وضعیتی خواهند داشت، پاسخ داد:»ابتدا 
من از تمام مشتریان قدیمی مان در ایران تشکر 
می کنم و تمام تالشمان را خواهیم کرد تا این 
مشتریان را راضی نگه داریم. البته باید بگویم دیگر 
الزم نیست تا این مشتریان برای خرید محصوالت 
ما مشقات سفر به ترکیه و هزینه های سفر را تحمل 
کنند. آنها می توانند محصوالت ما را با همان کیفیت 
و مرغوبیت اصلی از طریق فرهاد علیزاده تهیه 
کنند، با این تفاوت که مدل های جدید و طراحی 
شده برای فصل های پیش رو به دستشان خواهد 
رسید و از این حیث با تولیدکنندگان ترکیه پیش 
خواهند رفت. در واقع من در همین جا به مشتریان 
قدیمی مان می گویم که مشتری عزیزم ما برای 
راحتی کار شما این کار را کرده ایم و با واگذاری 
نمایندگی به فرهاد علیزاده سعی کرده ایم راحتی 

شما را در نظر داشته باشیم.« 
فرهاد علیزاده نماینده رسمی شرکت فاتح در 
ایران نیز در ادامه عنوان کردند که خریداران 
محصوالت شرکت فاتح می توانند با مراجعه به 
شرکت »فرهاد اس دی سی« تمامی اجناس مورد 
نیاز خود را به سهولت و شرایط مناسب پرداخت 
خریداری کنند تا در بهترین زمان ممکن به 

دستشان برسد.  

فرهاد عليزاده در كنار رضوان ايلماز و نجدت آی دمير

بازديد عباس تركمان از نمايشگاه شركت فرهاد اس دی سی

افشين شادی مهر در كنار مديران فاتح تركيه و جمعی از توليدكنندگان كفش

بازديد آقايان سعيدی نژاد، مجيدی و نجارزاده از نمايشگاه شركت فرهاد اس دی سی
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رضوان ایلماز در پاسخ به این سوال که چرا 
خودشان به صورت مستقل محصوالت شان را در 
ایران عرضه نمی کنند گفت:»ما نسبت به بازار 
ایران شناخت کافی نداشتیم. برایمان مهم بود که 
به بازار اشراف داشته باشیم. فرهاد کسی بود که به 
عنوان یک تولیدکننده معتبر در ایران هم از لحاظ 
فنی و هم از لحاظ شناخت بازار دارای اطالعات 
بسیار خوبی بود و می توانست ما را به اهدافمان 
که فروش مستقیم محصوالت مان در ایران بود 
نزدیک کند. باز هم در همین جا فرهاد علیزاده را 
به عنوان تنها نماینده رسمی شرکت فاتح در ایران 
معرفی می کنیم و از تمام کسانی که به هر نحوی 
در گذشته از نام ثبت شده شرکت فاتح در ایران 
استفاده غیرقانونی کرده اند تقاضا داریم تا دیگر این 
کار را ادامه ندهند و ضمن ارزشگذاری به حق قانونی 
این شرکت مانع از برخوردهای قانونی شرکت فاتح 

شوند.«
سوال بعدی از رضوان ایلماز در مورد عرضه زیره 
EVA به ایران بود با توجه به اینکه مشکالتی مثل 
تغییر سایز این نوع زیره بعد از تولید بوجود می آید. 
رضوان ایلماز در این رابطه گفت:»ما با توجه به 
تنوع مدل هایی که داریم زیره های مختلفی از مواد 
مختلف تولید کنیم که زیره EVA هم یکی از این 
انواع می باشد. برای تولید این نوع زیره ما ماشین آالت 
روز دنیا را خریداری کرده ایم و توانسته ایم دانش فنی 
تولید آن را به خوبی فرا بگیریم و اجرا کنیم. در مورد 
تغییر اندازه سایز زیره های EVA  هم باید بگویم که 
حتی تولیدات خود کشور ایتالیا هم بعد از تولید دچار 

تغییر سایز هر چند جزئی می شوند.«

رسول شجری و اعضای هيات مديره در مراسم افتتاحيه

كاركنان و اعضای شركت فرهاد اس دی سی

غرفه فاتح تركيه در نمايشگاه ليناپله ايتاليا

نشست خبری فرهاد عليزاده و رضوان ايلماز با مطبوعات


