HABER BÜLTENİ MART 2016

Bu kulübe Uğur Soğutma A.Ş.
tarafından, yaptırılmıştır.

HABER BÜLTENİ MART 2016

UĞUR SOĞUTMA’DAN İZMİR ŞOPENGAZİ
HAYVAN BARINAĞINA DESTEK

UĞUR ŞİRKETLER GRUBU’NDA 8 MART DÜNYA
KADINLAR GÜNÜ KUTLANDI

Özellikle bölgesel ve çevreye ilişkin sosyal sorumluluk projeleri
ile adından söz ettiren Uğur Soğutma, İzmir ili Menderes
ilçesinde gönüllülük esası ile bakımları yapılan köpek barınağına
katkıda bulundu.

Faaliyet gösterdiği alanlarda örnek sosyal sorumluluk uygulamaları
ile adından söz ettiren Uğur Şirketler Grubu 8 Mart’ta kadınları
unutmadı. Tüm kadın çalışanlarına bu özel gün dolayısıyla ulaşılarak birer çiçek armağan edildi.

Uğur Soğutma çalışanları tarafından gerçekleştirilen ziyarette,
Menderes'te bulunan ve sadece gönüllü destekleriyle ayakta
duran barınağa, kulübe bağışı yapıldı. 3 binin üzerinde sahipsiz
köpeğe yuva olan barınakta, özellikle soğuk kış aylarında her
türlü yardım ve desteğe ihtiyaç olduğu belirtildi. Bu tür
yardımların devam edeceğini belirten ekip, tüm hayvan
severleri konuyla ilgili duyarlılığa davet ediyor.

Kurumsal İletişim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada sadece
ailelerin değil aynı zamanda toplumların da temel direğini
oluşturan kadınların haklarının sadece bugün değil her gün
savunulması gerektiğine değinildi. Yılın sadece bir günü kadın
haklarından bahsetmek yerine, onların yaşadıklarına rağmen
hayata kattıkları değerin ve güzelliklerin hatırlanmasına dikkat
çeken yetkili şu şekilde konuştu:

Daha önce de sosyal amaçlı birçok kuruma ziyaret düzenleyen
ve çeşitli katkılarda bulunan Uğur Soğutma çalışanları adına
açıklama yapan Kurumsal İletişim Şeﬁ ”Evlerde beslenen ve
bakılan şanslı hayvan dostlarımızın yanında kimsesiz ve
bakıma muhtaç dostlarımızı unutmuyoruz. Kışın sokaklarda
zor şartlarda yaşamak zorunda kalan hayvanlar için yapılan
çağrılar hepinizin malumudur. Gerek barınma gerekse
beslenme konusunda halkımızın barınaklarda yaşayan
hayvanlar için yapacakları katkılar çok önemli.” şeklinde
konuştu. Bu desteğin sürekli olması ve yıl boyunca sürmesi
gerektiğinin altını çizen yetkili “Yaz mevsiminde sokak
hayvanları için özellikle içilebilir su bulmak sorun oluyor.
Çocuklar bu dostlarımız için sokaklara su bırakılması konusunda
daha hassas ve yardımsever. Buradan bir de ebeveynlere bir
uyarıda bulunmak istiyoruz. Özellikle yaz tatilinde veya sahil
kenarında geçici olarak bir hevesle çocuklarına hayvan satın alan
ebeveynleri uyaralım. Bu sahiplenme eğer sürekli olmayacaksa
yani evinizde bu hayvanların bakım ve barınmasını yapamayacaksanız
çocuğunuza da bir katkısı olmuyor ne yazık. Özellikle sevgi ve
bakıma ihtiyacı olan köpek ve kedilerin birkaç ay sonra
sokağa bırakılması ve yalnız kalması bu yavruları psikolojik
olarak da çok etkiliyor. Çünkü onlar zorlu dış ortam şartlarında
sevgisiz hayatta kalma becerisine sahip değiller.” diye konuştu.

“Kadın, tarih boyunca toplumların yaşam kalitesinin ve refahın
artmasına katkıda bulunmuştur. Türkiye Cumhuriyeti ise kadına
hak ettiği seçme ve seçilme özgürlüğünü veren dünyadaki öncü
ülkelerden biridir. Birçok batılı devletten önce hukuk ve toplum
önünde erkek-kadın eşitliği sağlanmıştı.“ diye sözlerine devam
eden yetkili Türk Tarihi’nde destan yazan kadın kahramanların
olduğunu hatırlattı. “Erzurum’da Nene Hatun, çocuk yaşta
gösterdiği başarı ile İstiklal Madalyası’nı ilk hak eden Nezahat
Onbaşı ve Ege’de İmamköy ’lü Emir Ayşe gibi isimlerin Milli Mücadele
döneminde kadının gücü ve tarihe katkısı göz ardı edilemez.”
şeklinde bilgi verdi.

Faaliyetleri ile ilgili olarak bilgi alan ﬁrma yetkilisi, Şopengazi
Bakımevi çalışanlarına teşekkür etti ve “Bu tür organizasyonlarda
yer alan kurumları ve özellikle gönüllü arkadaşlarımızı çabalarından
ötürü kutluyoruz.“ diyerek sözlerine son verdi.

8 Mart’ta tüm grup şirketlerindeki kadın çalışanlara sürpriz
olarak çiçek dağıtıldığını da sözlerine ekleyen yetkili “Bizler de
Uğur olarak Türkiye’nin süper markalarından biri olmamızı
sağlayan müşterilerimizi temsilen kadın çalışanlarımıza bizim
için önemlerini hatırlatmak istedik. Sadece bugüne özel olmadığını
sürekli hatırda tutmaları dileğiyle kendilerinin Dünya Kadınlar
Günü’nü kutluyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedir?
Dünya Emekçi Kadınlar Günü her yıl 8 Mart'ta kutlanan ve Birleşmiş
Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gündür.
Dünya Kadınlar Günü tüm dünyada kadına verilen değeri daha iyi
anlamak adına kutlanmaktadır. Bugünün kutlanmasındaki temel
amaç; dünya barışının korunması, sosyal gelişim ve temel insan
haklarının kullanılmasına, kadınların da eşitlik ve kendilerini
geliştirmeye olanak bulmaları yanı sıra kadınlara eşit hakların
verilmesiyle, dünya barışının güçleneceğine olan inançtır.
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DERİN İLE SERİN’İN İKİNCİ SAYISI BOYAMA
KİTABI İLE GELDİ

DELTA SOĞUTMA’DAN İKİ MİKRO SİTE

Uğur Soğutma A.Ş.’nin kurumsal sosyal sorumluluk projeleri
kapsamdaki çalışmalarından bir tanesi olan “Derin ile Serin”
dergisinin 2. sayısı boyama kitabı ekiyle birlikte çıktı.

Uğur Şirketler Grubu’nun bir markası olan Delta, kurumsal web
sitesinin yanında mikro sitelerinden de söz ettiriyor. Eğlenceli
vakit geçirtecek olan “Delta ile Tazeliği Yakala” oyunu ve eğlenceli
soruların bulunduğu “DondurmakLazım” isimli iki yeni mikro
siteyi basına tanıttı.

Geleceğe yatırım yapmanın hem sürdürülebilir hem de başarılı
bir marka yaratmanın temelini oluşturduğunu düşünen Uğur
Soğutma, bu amaçlı çalışmalarını sürdürmektedir. Daha önce ilk
sayısının dağıtımını hem Türkiye Çocuk dergisi, hem Uğur’un
Türkiye çapındaki yetkili bayi ve showroomları üzerinden yapıldı.
Aynı zamanda www.derinileserin.com web sayfası üzerinden
e-dergi olarak da ulaşılabiliyor. İlk sayıda olduğu gibi ikinci sayısı
da basıma ve dağıtıma hazırlanan derginin eski sayısına bu site
üzerinden ulaşılabiliyor.
Derin ile Serin dergisi web sitesinde derginin tüm sayılarına ister
bilgisayardan ister tablet ve akıllı mobil telefonlardan ulaşılabiliyor.
Web sitesinde online olarak derginin tüm sayılarına ulaşılabiliyor
ve boyama kitabı sayfasından 6 kategoride toplam 48 adet
resim üzerinde boyama yapabiliyor.
Ünlü çizer Demirhan Kadıoğlu’nun kaleminden çıkan dergide
ikizlerin yaşadıkları maceralarda aile kültürüne, aile içi sevgi ve
saygı ile eğitime verilen öneme değiniliyor. Aile içi yardımlaşma
ve işbirliği gibi konuların da vurgulandığı çalışmada ikiz kardeşlerin
aile ve çevresiyle yaşadıkları maceralarının yer aldığı dergiye
Uğur’un Türkiye çapındaki yetkili bayi ve showroomlarından
ayrıca www.derinileserin.com üzerinden e-dergi olarak ulaşılabiliyor.

Konuyla ilgili Kurumsal İletişim Bölümünden yapılan açıklamada,
gücünü Türkiye’nin lider derin dondurucu üreticisi Uğur’dan
aldığı belirtilen markanın, kalite ve ekonomiyi bir arada sunduğu;
Delta Soğutma’nın ürünleri hakkında detaylı bilgilere, pratik
ﬁkirlere ve derin dondurucunuzu daha verimli kullanmak için
tavsiyelere ulaşılabiliyor. Ayrıca alt yapısını yenileyen web sitesinde
yeni mikro sitelere kolay erişimi sağlayan bağlantılar da dahil
edildi.
Delta Soğutma’nın resmi web sitesi olan www.deltasogutma.com.tr
üzerinden de ulaşılabilen mikro siteler hem bilgisayar hem
mobil cihaz uyumlu. Kurumsal İletişim bölümünden yapılan
açıklamada ‘Html5 uyumlu bu sitelerden “Delta ile Tazeliği
Yakala” herhangi bir program yüklemeden sadece tarayıcı
üzerinden oynanabilen bu platform oyunu ile yukarıdan düşmekte olan gıdaların bozulmadan derin dondurucu içinde toplanması
ve saklanması amaçlanıyor. Sınırlı sürede tamamlanmaya çalışılan
oyunda gerçek hayattaki gibi dondurucunun ateş gibi ısı
kaynaklarına yaklaşmaması gerekiyor.’ dendi.
Diğer mikro site ise www.dondurmaklazim.com derin dondurucu
kullanımı ve Delta markası hakkında ziyaretçilere yönelttiği
sorular sonucunda sertiﬁka veriyor. Soruların sonucunda kazanılan
sertiﬁka hemen bastırılabiliyor.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan yetkili “Delta markamızın bilinirliğini
arttırma ve marka sevgisi oluşturmak için yayına aldığımız hem
eğlenceli hem de bilgilendirici siteler tasarladık. Her yaştaki
internet kullanıcısına hitap eden mikro sitelerimiz gün geçtikçe
artarak devam edecek. Bu sitelerin içeriklerinin de zenginleşerek
daha geniş bir kitleye ulaşması en büyük dileğimiz. Çalışmalarımızı
markamızın hak ettiği yere gelinceye kadar devam ettireceğiz.”
diye konuşarak sözlerini tamamladı.
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UĞURLU FİDANLAR WEB SİTESİ YENİ
YÜZÜNE KAVUŞTU

ANNEM BENİM UĞUR’UM

Soğutma sektöründe, insana ve doğaya saygılı projeler gerçekleştirmeyi
ilke edinen Uğur Soğutma A.Ş.’nin yürüttüğü sosyal sorumluluk
projesi ‘Uğurlu Fidanlar’ın web sitesi www.ugurluﬁdanlar.com yeni
bir tasarımla güncellendi.

Uğur Soğutma A.Ş.‘nin sosyal medya üzerinden düzenlediği annesi
ile öz çekim (selﬁe) paylaşımları arasında düzenlenen yarışmanın
sitesini güncelledi. Anneler günü haftasına özel kazananlara
sürpriz hediyelerin verildiği Annem Benim Uğurum web sitesi
üzerinden yeni yarışma ve kampanyaların da duyurusu yapılacak.

Uğurlu Fidanlar markanın doğaya karşı sorumluluğu kapsamında
oluşturduğu hatıra ormanı hakkında detaylı bilgiler içeriyor.
Sitede ormanının konumu ve görüntüleri ile ﬁrmanın diğer çevreci
çalışmaları hakkında bilgiler yer alıyor. Hatıra ormanı yanı sıra
Uğur’un çevreci oﬁs uygulamaları, karaçam ve fesleğen tohumlu
kalem gibi projelerden sonra benzer ‘yeşil’ uygulamaların devam
edeceğinin sinyalini veriliyor.
Doğaya destek veren projelere önem verdiklerini belirten Uğur
Soğutma Kurumsal İletişim yetkilisi “Çevre duyarlılığımız, üretim
aşamalarının yanında sosyal yaşamın bir parçası olarak da devam
etmektedir. Kurumsal anlamda hayata geçirdiğimiz çalışmaların
yanında çevreye duyarlı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak
amacıyla oluşturulan projeleri de tüm gücümüzle destekliyoruz.
Hayata geçirdiğimiz Uğur Hatıra Ormanı Projesi ile diğer kurumları
da teşvik ederek ülkemizdeki yeşil alanların artmasına katkı
sunuyoruz.” diye konuştu. Sitede ayrıca ağacın faydaları yanı sıra
Türkiye’de yetişen ağaç çeşitleri hakkında faydalı bilgilere de yer
verildiğini hatırlatan yetkili “Sürdürülebilir yaşam ilkesiyle başta
topraklarımız olmak üzere doğal varlıkların korunması için şirketimiz
adına her projeyi önemseyerek değerlendirip, çevreci projelere
içten ve sürekli olarak destek veriyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.

Sitede anneler ile çekilen ve mutlu anların ölümsüzleştiği en güzel
kareyi Uğur’un sosyal medya kanallarından veya www.annembenimugurum.com web sitesi üzerinden #AnnemBenimUğurum
hashtagi ile paylaşarak yarışmaya katılabiliyor. Tüm katılımcılar
arasında en çok beğeni alanlar, yapılan jüri değerlendirilmesi
sonucu sürpriz hediyeler kazanılıyor. Özellikle anneler gününe
yönelik yarışmada dereceye girenlere büyük ödüller veriliyor.
Sosyal medyayı etkili kullanan ﬁrmalardan biri olan Uğur Soğutma’da
sürekli fırsatların olduğunu belirten Pazarlama Departmanı yetkilisi
“Gerek sosyal medya üzerinden gerekse mikro sitelerimiz üzerinden

interaktif etkinlikler düzenleyerek tüketicilerimiz ve takipçilerimizle
aramızdaki bağı hep canlı tutuyoruz. Bu sayede onların bizden
taleplerini en hızlı şekilde alarak değerlendirebiliyoruz.” diye
konuştu. “Tanıtım amaçlı yayına aldığı kurumsal mikro sitelere
önem verdiklerini ve bunların sayılarını sürekli arttırıyoruz. Aynı
zamanda bu mecraları güncel tutarak ziyaretçilerle sürekli etkileşim
sağlamayı hedeﬂiyoruz.” diyerek sözlerine devam eden yetkili
“Her zaman tüketicilerimizin bize en çok tercih ettikleri kanallardan
kendileriyle iletişime geçip etkileşimi üst düzeyde gerçekleştiriyoruz
ve kampanyalarımızı bu kanallarda yapmaya özen gösteriyoruz.”
diyerek sözlerini tamamladı.
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