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توانمندی های صنعت

مركز ارتقا و توسعه كفش فرهاد )فرهاد اس دي سي( سال جدید را با پویایي آغاز 
كرده است. این شركت كه با مدیریت فرهاد علیزاده تاسیس شده تنها نمایندگي فروش 

محصوالت فاتح تركیه در ایران است. 
حضور پررنگ این شركت در دومین نمایشگاه لوازم جانبي كفش تبریز و همچنین 
نمایشگاه آیسف تركیه باعث شد تا بار دیگر تولیدكنندگان كفش كه از محصوالت 

فاتح تركیه استفاده مي كردند، بتوانند از نمونه هاي جدید این شركت در داخل كشور 
بهره مند گردند.

از كارهاي منحصر به فردي كه توسط فرهاد علیزاده در نمایشگاه آیسف انجام شده 
بود، خوش آمد گویي اختصاصي به بازدیدكنندگان ایراني در تمامي غرفه هایي بود كه 
با شركت توسعه و ارتقا كفش فرهاد همكاري دارند  و این امر نشان از اهمیت جایگاه 

تولیدكنندگان ایراني و مشتریان براي شركت فرهاد اس دي سي است.
مركز ارتقا و توسعه كفش فرهاد عالوه بر نمایندگي فروش محصوالت فاتح تركیه، 
خدمات ویژه اي نیز در اختیار تولیدكنندگان كفش قرار مي دهد. فرهاد علیزاده 
مي گوید: » معتقدم كه صنعت كفش كشور پتانسیل بسیار باالیي دارد اما به دلیل 
دوري از تخصص هاي ویژه این صنعت تولیداتمان با كیفیت مناسبي به بازار عرضه 
نمي شود. از نظر پیروي از پسند روز كمي عقب هستیم و به این دلیل بازار فروش 
كفش هاي ایراني محدود شده است و رقباي خارجي فضاي بیشتري براي فعالیت 
دارند. به این فكر افتادم تا به تولیدكنندگان كمک كنم تا بتوانند از بازارهاي جهاني 

برخوردار باشند.«
مدیر مركز ارتقا و توسعه كفش فرهاد مي گوید: »معتقدم برخي از تولیدكنندگان 
ما در مرحله اول نمي دانند كه چه كفشي باید تولیدكنند در مرحله دوم با تكنیک هاي 
جدید تولید آشنایي ندارند و كفش با هر كیفیتي تولید مي شود و در مرحله سوم نیز 

حضور پررنگ »مركز ارتقا وتوسعه كفش فرهاد«  
در نمایشگاه ها

فرهاد عليزاده در کنار پرسنل در نمایشگاه تبریز
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آشنایي با فروش محصول ندارند این كه كاالي ساخته شده به چه صورت و كجا باید 
به فروش برسد. این سه عامل باعث شده است تا تولیدكنندگان زحمتكش كشورمان 

گمنام بمانند. 
تصمیم گرفتم با توجه به تجربه سي و چهار ساله اي كه از همین صنف و صنعت 
بدست آورده و آموخته ام و و ادغام آن با مطالعات خود مركزي را با نام »مركز ارتقاء 
و توسعه كفش« راه اندازه كنم تا بتوانم این دانش  و تجربیات را در اختیار هموطنانم 
قرار دهم. هدفم از احداث این شركت خدمت كردن به هم صنف هاي خودم است كه 

امیدوارم مورد قبولشان قرار گیرد.« 

فرهاد عليزاده نماینده شرکت  Dogus & Site   در آیسف

فرهاد عليزاده در کنار روسای اتحادیه های کفش و لوازم ترکيه

خوشامدگویی فرهاد عليزاده  در غرفه  فاتح
حرکتی نو  و منحصربفرد از  شرکت فرهاد  اس دی  سی

Elit آغاز همكاری فرهاد عليزاده  با شرکت




