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“YERLİ ÜRETİMLE TÜM DÜNYAYA 
İHRACAT YAPMAYI HEDEFLİYORUZ”

SÖYLEŞİ | YİĞİT EMRE YÜKSEL

LOLLİBONİ A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ YİĞİT EMRE YÜKSEL:

Lolliboni A.Ş. Genel Müdürü Yiğit Emre Yüksel, “Oyuncaklı Şeker kategorisinde Türkiye’de 
yarattığımız Lolliboni, marka bilinirliğini yurtdışında da sağlamayı amaçlıyor. Yerli üretimimiz 

ile tüm dünyaya ihracat gerçekleştirerek, yerli sermayeyi artırmayı hedefliyoruz” dedi. 

YİĞİT EMRE YÜKSEL: “Birçok kalemde sıralanabilir fakat çocuklara yönelik üretim ile çıktığımız yolda her zaman önceliğimiz 
sağlık oldu. Üretimde kullandığımız plastikler, gıdada kullanılan hammaddeler gerekli prosedürlere uygun ve denetimlere tabi 
tutularak kullanılıyor. Üretimin her aşamasında hijyene, sağlığa uygun malzeme kullanımına önem veriyoruz.”
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L olliboni AŞ, Almanya, Hollanda ve 
Romanya’da bulunan kendi depo-
ları ile birçok ülkeye hizmet ver-
menin yanı sıra; Moldova, İtal-

ya, Fransa, Belçika, Suudi Arabistan, Katar, 
Azerbaycan başta olmak üzere 58 ülke-
ye ihracat gerçekleştiriyor. Oyuncaklı Şe-
ker kategorisinde Türkiye’de başarı kaza-
nan Lolliboni, marka bilinirliğini yurtdışında 
da sağlamayı amaçlıyor. Lolliboni AŞ Genel 
Müdürü Yiğit Emre Yüksel, Lolliboni marka-
sıyla ulaştıkları başarıyı ve hedeflerini Eko-
vitrin’e anlattı. 

Lolliboni markasının ürün yelpazesi 
hakkında bilgi verir misiniz?

Lisanslı Oyuncaklı Şeker üretimi yapan 
Lolliboni AŞ yaptığı lisans anlaşmalarında 
da kendi kategorisinde ilerliyor. Ürün ga-
mında ise başlıca; sert şeker (sosyete şeke-
ri), pamuk şeker, sürpriz yumurtalar, sürp-
riz paketler, oyun kutuları geliyor. 

Lisansların yanı sıra kendi karakterleri-
ni geliştiren Lolliboni AŞ, bu karakterler ile 
de ürün gamını artırıyor. Plastik üretimini 
de grup firmalarından olan Grande Plastik 
ile kendi bünyesinde tutuyor, içerikte kul-
landığı plastik ürünleri, dış kapları üretti-
ği gibi oyuncak setlerinin de üretimini ya-
pıyor. Aynı ihtiyaca yönelik siperlik üretimi, 
dispanser üretimi, saklama kapları üreti-
mi gibi yaptığı üretimler ile plastik kanalın-
da da ürün portföyünü geliştiriyor. Üretim 
tesisinde bulunmayan ürünleri ise yine sek-
törün öncü firmaları ile yaptığı anlaşmalar 
ile private label ürettiriyor ve denetim altın-
da tutuyor. 

“ÖNCELİĞİMİZ 
HER ZAMAN SAĞLIK OLDU”

Ürünlerinizde hangi öğelere önem veri-
yorsunuz?

Birçok kalemde sıralanabilir fakat ço-
cuklara yönelik üretim ile çıktığımız yolda 
her zaman önceliğimiz sağlık oldu. Üretim-
de kullandığımız plastikler, gıdada kulla-
nılan hammaddeler gerekli prosedürlere 
uygun ve denetimlere tabi tutularak kullanı-
lıyor. Üretimin her aşamasında hijyene, sağ-
lığa uygun malzeme kullanımına önem ve-
riyoruz. 

Bir diğer öğe ise tasarımlarımız ve içerik-
ler. Raftaki ürün bizim yüzümüz, lisansın-
da bu kısımda avantajı olduğu gibi kötü bir 
hamlede dezavantajı da olabiliyor. Ürüne alı-
cının gözünden bakarak görmek istediği şe-
kilde ambalaj tasarlıyoruz. Ulaşabilecekleri 
şekilde sergilenmesini sağlıyoruz. 

İçerikte kullandığımız ürünler ise çocuk-
ların bedensel ve ruhsal gelişimlerini olum-

lu yönden etkileyecek şekilde seçiliyor. Gü-
nümüz şartlarında teknolojinin gelişmesi 
çocukların ürüne algı süresini düşürüyor, 
iş yoğunluğu sebebi ile ebeveynler ve çocuk-
ların birlikte zaman geçirmeleri kısıtlı hale 
geliyor. Kullandığımız içerikler ile bu kı-
sıtlı zamanların en verimli şekil-
de değerlendirmesini ebeveyn 
ve çocukların bu kısıtlı za-
manda birlikte kaliteli zaman 
geçirmelerini hedefliyoruz. 

“SON 
TEKNOLOJİLERİ 
KULLANIYORUZ”

Üretim yeriniz kapasi-
teniz hakkında bilgi verir 
misiniz?

İstanbul Beylikdüzü’nde 
10 bin metrekare kapalı alan 
ile hizmet veriyoruz. Günlük 82 bin sosyete 
şekeri, 40 bin adet cam şeker, 100 bin adet 
pamuk şeker üretimi kapasitemiz bulunur-
ken; 70 kişilik paketleme bölümümüz ile de 
son teknolojileri kullanarak kapasitemizi en 
verimli şekilde kullanıyoruz. 

“58 ÜLKEYE İHRACAT 
GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Üretiminizin ne kadarlık kısmını ihra-
cata ayırıyorsunuz? Hangi ülkelere ihra-
catınız var?

Lolliboni AŞ olarak Almanya, Hollanda ve 
Romanya da bulunan kendi depolarımız ile 
birçok ülkeye hizmet vermenin yanı sıra; 
Moldova, İtalya, Fransa, Belçika, Suudi Ara-
bistan, Katar, Azerbaycan başta olmak üze-
re 58 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. 

Oyuncaklı Şeker kategorisinde Türki-
ye’de yaratmış olduğumuz Lolliboni, mar-
ka bilinirliğini yurtdışında da sağlamayı 
amaçlıyor. Yerli üretimimiz ile tüm dün-
yaya ihracat gerçekleştirerek, yerli ser-
mayeyi artırmayı hedefliyoruz. 

Ar- Ge faaliyetleriniz hakkında 
neler söylemek istersiniz? 

Lisanslı üretim yapıyor ol-
mamız ve bünyemizde bulu-
nan lisansların güçlü güncel 
lisanslar olması bizi bu konuda 
olumlu şekilde geliştiriyor. Li-
sansın yeni çıkan trendle-
ri , karakterlerin yeni özel-
likleri gibi etkenler bizi bu 
hususta yönlendiriyor . Di-
ğer taraftan tabi ki de Avrupa’nın 
bu konuda bizden ileride oluşunu da göz 
önünde bulundurarak sık sık ziyaret de bu-
lunan ekiplerimiz destek aldığımız peda-

goglar ile birlikte ürünlerin üzerinde geliş-
tirme yapıyor. 

Pandemiden gerek sektörünüz gerekse 
Lolliboni nasıl etkilendi? Pandemide hangi 
stratejileri uyguluyorsunuz? 

 Dünyaca etkilerinden henüz so-
yutlanamadığımız bir süreçten ge-

çiyoruz. Her sektör gibi bizler de 
bu süreçte etkilendik. AVM’lerin 

kapanması ile çalıştığımız bir-
çok nokta sektörde aktif rol 
alamadığından satışlarımızda-

ki düşüş üretimimizde de ge-
rilemeye de sebep oldu tabi ki. 

Marketlerin açık olması su ser-
pici oldu. Romanya ve Avru-
pa bağlantımız olması nedeni 

ile bu süreçte ihracata yönel-
mek ile beraber yeni ürün gamı 

oluşturduk. Çocuklar ve yetişkinler için si-
perlik üretimi, hijyen ambalajları ve gıda 
saklama kapları yaparak ihracatını gerçek-
leştirdik. Bünyemizde emek veren çalışan-
larımızı devletimizin de desteği ile dönemsel 
çalıştırarak, sürekli kontroller sağlayarak 
herhangi bir vaka söz konusu olmadan sü-
reci yönetmeyi başarabildik.

“TÜRKİYE GENELİNDE 
48 BAYİYE ULAŞTIK”

Lolliboni olarak kısa ve uzun vadedeki 
hedefleriniz nelerdir? 

Yeni lisans anlaşmalarımız ve geliştirdi-
ğimiz ürünler ile sektörde dinamik kalmak-
ta ve ürünlerimizin sürekliliğini sağlıyoruz. 
Yapmış olduğumuz işbirlikleri sayesinde 

doğru ürün, doğru yer, doğru za-
man düşüncesi ile Türkiye ge-

nelinde 48 bayiye ulaşmış 
bulunuyoruz. Büyüyen da-

ğıtım ağımız, fiyatlarımız 
ile de ürünlerimizin 
Türkiye’nin her nok-
tasında son tüketiciye 
ulaşılabilirliğini hedef-
liyoruz. Yerli sermaye-
mizin gücünü geliştir-
diğimiz ürünler ile de 
pekiştirerek tüm dün-
yada kendimize aktif 
pazar yaratmayı plan-
lıyoruz. Sektörümüz-
de gelişerek büyürken, 
nihai tüketiciye ulaşı-

labilir fiyatlar ile temas 
edebilmek adına; yerli üre-

tim yapan firmalar ve tedarikçi-
lerimiz ile daha fazla temas kurmayı amaç-
lıyoruz.


