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UĞUR SOĞUTMA KURUMSAL SİTESİ ŞİMDİ
İŞARET DİLİNDE

UĞUR’UN ÖDÜLLÜ REKLAMLARI ADS OF
THE WORLD’DE!

Toplumsal duyarlılık ve sosyal sorumluluk faaliyetlerinde
sektöründe ilk sıralarda olan Uğur Soğutma A.Ş. kurumsal web
sitesine işaret dilinde tercümesi yayınladı.

13. Kırmızı Ödülleri’nde 3 farklı kategoride ödül kazanan Uğur
Soğutma’nın reklam çalışmaları dünyanın saygın sitesi AOTW‘de
yayınlandı.

Engelleri ortadan kaldırmak, toplumsal farkındalık oluşturmak
ve en önemlisi işitme engellilerin en büyük sorunu olan iletişim
için kullandıkları Türk İşaret Dili'nin (TİD) yaygınlaştırılması ve
bu konudaki mağduriyetin asgari seviyeye indirilmesi amacı ile
bu uygulamayı başlatan Uğur Soğutma, kurumsal web sitesini
işaret dilinde tercümesini yayınlayarak sektörüne örnek
olmuştur.
Daha önceki aldığı sosyal sorumluluk çalışmalarıyla sıkça
duyuran Uğur Soğutma kurumsal web sitesinin engelsiz web
standartlarına yükseltilerek kullanıma sunmuştu şimdi ise web
sitesinin metinlerinin işaret dilinde tercüme görüntüleri
yayınladı. Türkiye’de çok az web sitede uygulanan bu
uygulamada engelli bireylerin toplumda bilimsel ve sağlıklı bir
şekilde iletişim kurabilmesi amacıyla hayata geçirdiği bu projeyi
Uğur Soğutma kurumsal web sitesi www.ugur.com.tr ‘den
ulaşıla bilinmektedir.
Basında adını, yer aldığı sosyal sorumluluk çalışmalarıyla sıkça
duyuran Uğur Soğutma daha önce İnsan Kaynakları ve Personel
İdari İşler Departmanı çalışanları önceliğinde her departmandan
en az bir çalışanının işaret dili eğitimi alarak işitme engelli
çalışanlarının engellerini ortadan kaldırmış ve Türk Telekom ile
gerçekleştirdiği “İletişimde Engelleri Kaldırıyoruz” (İEK)
projesinde ile işitme ve konuşma engelli vatandaşların Uğur
markalı ürünler ile ilgili talep ve geri bildirimlerini 7 gün 24
saat, 4448487 çağrı merkezi numarasından Müşteri Hizmetleri’ne
iletmesini mümkün kılan projelerde yer almıştı.
Daha fazla insana ulaşmak için her geçen gün yeni bir çalışma
gerçekleştiren Uğur Soğutma Kurumsal İletişim Departmanı
yetkilisi yaptığı açıklamada; “Engelsiz web standartlarında
bulunan kurumsal web sitemize işaret dili tercümesini de
ekleyerek bir üst erişim sınıfına yükselttiğimiz için çok
mutluyuz. Devamlı gelişmeyi ve daha fazla tüketiciye ulaşmak
için bir sonraki hedeﬁmiz Uğur Şirketler Grubu’na bağlı tüm
şirketlerin kurumsal web sitelerini işaret diline tercümelerini
yayınlamak.” olduğunu belirten yetkili bu kapsamdaki sosyal
sorumluk projelerinin devam edeceklerini belirterek sözlerine
son verdi.

Konuya ilişkin Pazarlama Bölümü’nden yapılan açıklamada “Türkiye’nin ilk A++ derin dondurucu üreticisi Uğur olarak müşterilerimize
yaz tatlarının saklanarak kışın da sağlıkla tüketilebileceğinin
iletişimini yapıyoruz. Bu ödüllü çalışmalarımızda ajansımız KAF ile
lezzetleri korurken aynı zamanda bunun ekonomik katkısı üzerine
bir çalışma yaptık.” dedi.
Projenin kaynağı hakkında bilgi veren yetkili “Kışın en sağlıklı sebze
ve meyveler yaz mevsiminde yetişen ve pazarda bolca satıldığı için
hesaplı bir şekilde temin edilen ve derin dondurucuda saklananlar.
Bizler ‘Yazın alın, kışın yiyin.’ konseptinden hareketle hem çarpıcı
hem basit bir tasarımla bunu anlatmak istedik.” dedi.
Derin dondurucu kullanıcıları ile yaptıkları çalışmalar neticesinde
elde ettikleri iç görülere de değinen yetkili “Yemeği yapan anne
derin dondurucu kullanarak hem ailenin sağlıklı beslenmesini
sağlıyor hem de ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Aynı zamanda
evin hamarat hanımı rolünü sürdürürken daha doğal şartlarda
yetişmiş sebze ve meyveleri aile üyelerine gönül rahatlığıyla
sunuyor. Biliyor ki sofraya mevsiminde yetişmeyen, hormonlu
değil sağlıklı ve lezzetli besinler sunuyor. Biz de bunu iletişim
çalışmalarımızda anlatmaya gayret ediyoruz.“ şeklinde özetleyen
yetkili “Yurtiçinde ödül kazanan bu çalışmaların yurt dışında da ses
getirmesi bizleri çok mutlu etti. Anlatımın yalın oluşu çalışmanın
evrensel bir mesaj içerdiğini de gösteriyor. Bu projede emeği geçen
ajansımıza, pazarlama ve kurumsal iletişim bölümü proje ekibine
teşekkür ederiz.” diyerek sözlerini tamamladı.
Ads Of The World (AOTW) nedir?
Ads Of the World dünyanın birçok ülkesinden yaratıcı reklam ve
tanıtım faaliyetlerini derleyen ve bunları resmi sitesi
www.adsoftheworld.com ‘da yayınlayan Amerika merkezli bir
organizasyondur. Başvuruların bağımsız bir kurul tarafından değerlendirildiği projede sitede yayınlanmaya layık görülen çalışmalar
ciddi bir elemeden geçiyor.

www.ugur.com.tr
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YERİM SENİ İSTANBUL

BESİNLERİNİZİN DERİN DONDURUCUDA SAĞLIKLI VE
LEZZETLİ SAKLAMA REHBERİ

Kültür ve sanat faaliyetlerine verdiği önemi çeşitli etkinliklerde
gösteren Uğur Soğutma; destekçilerinden biri olduğu, Türkiye’nin
eşsiz şehri İstanbul’un 230 farklı mekânını gezen yazarların
kaleme aldığı ‘Yerim Seni İstanbul’ adlı kitap yayınlandı.

Müşteri odaklı çalışmalara yaptığı yatırımlar ve yürüttüğü projeler
ile satış sonrası hizmetlere verdiği önemi gün geçtikçe ilerleten
Uğur Soğutma A.Ş. meyve ve gıdaların dondurucuda saklama
metotları ve saklama süreleri hakkında bilgilerin verildiği aynı
zamanda pratik tariﬂerin de yer aldığı www.saklamarehberi.com
web sitesini yayınladı.

Türkiye’nin bu kozmopolit kentindeki en geniş lezzet rehberi
olarak nitelendirilen kitap “Yerim Seni İstanbul” 6 farklı kişinin
şehri karış karış, semt semt gezerek aldıkları notlardan meydana
gelmiş. Yüzlerce lezzet durağını meraklıları için inceleyen ve
kendilerini ‘Sonradan Gurmeler’ olarak adlandıran oluşum,
İstanbul’un gastronomi mirasını keşfetmek isteyen herkesi
hedeﬂiyor. “Büyülü şehrin en mütevazı ve en lezzetli duraklarını
derledik! Haydi duymayın, çıkın sokaklara, İstanbul sizi bekliyor!”
sloganıyla yola çıkarak hazırlanan kitapta bu mekanlar hakkında
bilgi, özel lezzetleri, adres ve telefon bilgileri bulunuyor.
Yerim Seni İstanbul’un 8 senelik bir emeğin ve özverinin eseri
olduğunu belirten Sonradan Gurmeler kurucu üyesi Ömürden
Sezgin, “Büyülü şehir İstanbul’un özel mekânlarını, arka sokak
lezzetlerini tek tek gezdik. Esnaﬂarla sohbet ettik, birbirinden
ilginç hikâyelerini dinledik ve bu renkli kitapta bir araya getirdik.
Bu proje için bize kapılarını açan esnafımıza, tavsiye yazıları ve
sürekli destekleriyle sektörün uzman isimlerine ve destekçilerimizden
biri olan Uğur Soğutma‘ya teşekkür ediyoruz“ dedi. “İstanbul, bu
büyük coğrafyanın lezzetlerinin bir araya geldiği büyülü bir şehir
olduğunu söyleyen Sezgin, “Biz, 8 yıl önce çıktığımız yolda,
gördüğümüz hikâyeleri ve tattığımız lezzetleri bir araya getirdik.
İkinci projemizde ise İstanbul dışında kalan lezzetleri yerinde
keşfetmeye çıkacağız.“ diye konuştu.
Yemek meraklıları için raﬂardaki yerini alan kitap birçok ünlü
yorumcu ve yazardan tam not alırken Uğur Soğutma A.Ş. Pazarlama
Departmanı Marka ve Ürün şeﬁ “Uğur olarak güzel tatları koruma
ve tazeliği saklama konseptine hep sahip çıktık. Markamızın var
olma amacıyla örtüşen bu projeyi ilk duyduğumuzda çok
heyecanlandık. Gerçekten İstanbul gibi zengin bir şehirden çıkan,
bir çok kültürü içinde barındıran lezzetli ve uzun soluklu bir
çalışma oldu. Emeği geçen ve katkıda bulunan herkese teşekkürü
bir borç biliriz.” diyerek duygularını dile getirdi.

Saklama rehberi ürünlerin saklama metotlarına detaylı yer veren
ilk web sayfası olma özelliğini taşıyor. Birçok kategoriyi içinde
barındıran saklama rehberi, kullanıcılarına kolaylık sağlamasının
yanında ilginç bilgiler de sunuyor.
Saklama Rehberi sosyal medya kanallarından ve
www.saklamarehberi.com adresinden ulaşarak, meyvelerin,
sebzelerin, et ürünlerinin hatta süt ürünleri ve hamur işlerinin nasıl
saklandığı ve derin dondurucularda ne kadar dayandığı hakkında
bilgi alabilir ve pratik yemek tariﬂerine ulaşılabiliyor. Toplamda 6
kategoriden oluşan Saklama Rehberi, özellikle ev hanımlarının ihtiyaç
duyabileceği pratik bilgilere bir arada erişim imkânı sunuyor.
Meyveler: Meyveler bölümünde, yazlık veya kışlık meyvelerin
nasıl saklandığı hakkında bilgileri ve pratik tariﬂeri bulabilirsiniz.
Bunun yanında saklama sürelerini de bulmak mümkün.
Sebzeler: Bu bölümde, yazlık ya da kışlık sebzelerin nasıl saklandığı
hakkında bilgileri ve pratik tariﬂeri bulabilirsiniz. Ayrıca saklama
süreleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
Et Ürünleri: Bu bölümde kırmızı et, tavuk veya balığın nasıl saklandığı
hakkında bilgilere ve saklama sürelerine yer verilmiş. Bunun yanı
sıra pratik tariﬂere de bu konu başlığından ulaşılabiliyor.
Süt Ürünleri: Süt ürünleri bölümünde, süt ve sütten yapılan birçok
ürünün saklama şartları hakkında bilgi bulmak mümkün. Süt
ürünlerinin ne kadar dayandığı ve nasıl saklandığı hakkında bilgilere
bu bölümden erişilebiliyor.
Hamur İşleri: Hamur İşleri bölümde, hamur işleriyle ilgili pratik
tariﬂere ulaşabilir, saklama süreleri hakkında bilgi bulabilirsiniz.
Alternatif Bilgiler: Alternatif Bilgilerde, birçok ürün hakkında daha
önce pek duyulmamış, ilginç olduğu kadar pratik ipuçlarına ve
hayatı kolaylaştıracak saklama metotlarına ulaşılabiliyor.
Saklama Rehberi için tasarlanan web sitesi aynı zamanda Facebook,
twitter, instagram gibi sosyal medya kanalları üzerinden takip
edilebiliyor.
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İKİZ KARDEŞLER DERİN İLE SERİN MOBİL
EKRANLARDA CANLANIYOR

UĞUR SOĞUTMA’DAN KÖY OKULUNA KİTAP
YARDIMI

Uğur Soğutma’nın çocuk okuyuculara yönelik yayını Derin ile Serin
dergisinin yeni sayısı mobil sanal gerçeklik uygulaması ile birlikte geldi.

Uğur Soğutma eğitime yönelik sosyal sorumluluk çalışmaları
kapsamında okullara olan desteğini sürdürüyor. Özellikle
ilköğretim ve ortaöğretim seviyesi öğrencilere yönelik kültürel
faaliyetlerine Manisa Akhisar ilçesinde bulunan Dereköy
Ortaokulu 100 Temel Eser hediye ederek devam ediyor.

Çıktığı aydan itibaren çocuklar tarafından ilgiyle takip edilen Derin ile Serin
dergisinin 6. sayısı bir sürprizle geliyor. Dergi içinde yer alan çocuk parkı
görselini, akıllı telefon veya tabletinize indirdiğiniz Derin ile Serin ip atlıyor
mobil uygulaması ile tutulduğunda sanal gerçeklik teknolojisi ile çocuk
parkı görselinin üzerinde Derin ile Serin ip atlamaya başlıyor. Derginin
üzerindeki kare kod uygulamasından veya internet sitesi
www.derinileserin.com üzerinden hem uygulama adresine hem de
çocuk parkı görseline ulaşabilir, bilgisayarınıza indirip, yazdırabilirsiniz.
Çizgi ﬁlmleri de ilgi ile izlenen bu iki kardeşin aile ve çevresiyle yaşadıkları
maceraların yer aldığı dergiyi Uğur’un Türkiye çapındaki yetkili bayi ve
showroomları üzerinden ve www.derinileserin.com üzerinden e-dergi
olarak ulaşabilirsiniz.
Derin İle Serin’in sizleri birlikte ip atlamaya davet ettiği sanal gerçeklik
uygulamasını aşağıdaki adreslerden iOS veya Android işletim sistemli akıllı
telefonunuza/tabletinize ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz.
Apple App Store: https://itunes.apple.com/tr/app/derin-ile-serin-ip-atl-yor/id1137074317
Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ugur.derinserinandroid

Okul yetkililerinin kendilerine kurumsal web sayfaları üzerinden
ulaştıklarını belirten Uğur Soğutma yetkilisi “Tarafımıza ulaşan
bu talebi sosyal sorumluluk kurulumuzca değerlendirdiğimizde
okumak isteyen geleceğimizin güvencesi genç öğrenci
arkadaşlarımıza karşılıksız kalamayacağımıza karar verdik. Bu
temel klasik eserleri okurken çocuklar zihinlerinde sahneleri
canlandıracak ve kelime dağarcıklarını geliştirecek. Yabancı
ülkelerde yeni kültürlerle tanışacak, tarihi olaylara şahitlik
edecek.” diyerek kitapların çocuklar açısından geliştirici
olduğunu ifade etti.
Kitap okumak sadece öğrenciler için değil tüm okuyucuların
zihnen, duygusal, sosyal ve dil gelişiminde önemli yeri olduğuna
değinen yetkili “Toplum ve özellikle öğrencilerimiz için olan
sorumluluğumuzun farkındayız. Yükselen bir nesil için herkesin
taşın altına elini sokması ve bir şeyler yapması gerekiyor. Bizim
katkımız ancak okyanusta bir damla. Daha çok okuyan ve daha
güzel düşünen bir Türkiye için bu tür faaliyetlerin tüm kurumlarca
artarak süreceğine inanıyoruz.” diyerek sözlerine son verdi.
Geçtiğimiz yıllarda gençlere yönelik kültürel faaliyetlerini çevre
ve enerji tasarrufu gibi aydınlatıcı kültürel eserlerle zenginleştiren
Uğur, Derin ile Serin isimli ikiz kardeşlerin maceralarını içeren
aylık çizgi roman - eğlence dergisi de bulunuyor. Derginin
geçmiş sayılarına www.derinileserin.com sitesi üzerinden,
interaktif uygulamalarına iOS ve Android işletim sistemli mobil
cihazlarda “Derin İle Serin İp Atlıyor” uygulaması üzerinden
ulaşılabiliyor.
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