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Dünyanın 4. Büyük Çikolata ve ﬁekerleme Üreticisi Manisa’da Temel Attı!
Baﬂbakanlık Yatırım Ajansı,
Avrupa’nın ﬂekerleme devi Ferrero’ya ait 95 Milyon Avroluk
üretim tesisinin; 2013’te Faaliyete Geçece¤ini Duyurdu.
30 yılı aﬂkın bir süredir Türkiye’de faaliyet gösteren ve ülkemizden temin etti¤i yüksek kaliteli hammaddelerle lüks ve dünya çapında ürünler üreten
Ferrero, ﬂimdiye kadar ithal etmekte oldu¤u Nutella ve Kinder ürünlerini Türkiye’de üretecek. T.C. Baﬂbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın
deste¤i ile Manisa OSB’de yatırım kararı alan firma, üretime 2013 yılında baﬂlayacak.
Manisa, 01 Mart 2012 - Dünyanın dördüncü büyük çikolata ve ﬂekerleme üreticisi konumundaki ‹talyan Ferrero, Manisa OSB alanı içinde, 146bin m2 (metrekare)
arazi kapsamında üretim tesisine temel attı.
Temel atma töreni; Baﬂbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, T.C. Baﬂbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Baﬂkanı M. ‹lker Aycı,
Manisa OSB Yönetim Kurulu Baﬂkanı Sait C. Türek ve FERRERO Çikolata ve Tarım Ürünleri San. ve Dıﬂ Tic. A.ﬁ. sözcüsü ve emekli ‹talya Büyükelçisi,
Carlo Marsili'nin katılımıyla 01 Mart 2012, Perﬂembe günü, Manisa OSB’de gerçekleﬂtirildi.
95 Milyon Avro de¤erinde sıfırdan yatırımla 2013 yılı içerisinde üretime geçecek tesis, ilk etapta do¤rudan 200 kiﬂiye istihdam olana¤ı sa¤layacak. Ferrero’nun
dünyadaki 19. fabrikası olacak olan Manisa’daki üretim tesisi öncelikle, Nutella ve so¤uk dolap ürünleri olan Kinder Süt Dilimi ve Kinder Pingui ile Türk pazarına
hizmet edecek. Firma tesisi önümüzdeki dönemde Orta Do¤u pazarına da hizmet verecek ﬂekilde geniﬂletmeyi planlıyor. Ferrero Rocher, Nutella, Kinder ve Tic Tac
ürünlerinin üreticisi olan firma, hali hazırda Türkiye’den yılda 300 Milyon Avro tutarında fındık satın alıyor.
Temel Atma Töreni sırasında bir konuﬂma yapan T.C. Baﬂbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Baﬂkanı M. ‹lker Aycı, Ferrero’yu Ajans olarak yakından
takip ettiklerini belirterek, “Ülkemize böyle bir yatırımı kazandırmıﬂ olmaktan dolayı gururluyuz. Bu yatırımın kendisi de¤erli oldu¤u gibi getirece¤i katma de¤erler
de önemli. Bu yatırım Türkiye’nin halihazırda ithal etti¤i bir ürün gamının önemli bir ihracatçısı olmasına olanak sa¤layacak. Yabancı yatırımcıları ülkemizde yatırım
yapmaya teﬂvik ederken aradı¤ımız da ülke ekonomimize bu ﬂekilde bir katkıda bulunması” ﬂeklinde konuﬂtu.
Tören sırasındaki konuﬂmasında Ferrero Sözcüsü, ‹talya’nın eski Ankara Büyükelçisi Carlo Marsili ise Manisa’daki yatırımlarını gerçekleﬂtirmede büyük katkılar sa¤layan
T.C. Baﬂbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’na teﬂekkür etti. Tamamlanmıﬂ altyapı hizmetleri, ‹zmir Limanı’na yakınlı¤ı ve ulaﬂım kolaylı¤ıyla Manisa OSB’nin
yatırımları için büyük avantaj sa¤ladı¤ına de¤inen Marsili; “Ferrero olarak dünya genelinde çeﬂitli ülkelere yaptı¤ımız yatırımları inceledi¤inizde, baﬂlayan yatırımların
zaman içinde ne boyutta yatırımlara dönüﬂtü¤ünü görebilirsiniz. Bu bizim için çok de¤erli bir yatırım. Bizlerin bölgeye açılımı açısından da önemli bir itici güç olacak.
Bu projenin hayata geçirilmesi için her etapta son derece önemli katkılarda bulunan T.C. Baﬂbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’na özellikle teﬂekkür etmek
isterim” dedi.
1946 yılında Pietro Ferrero tarafından Alba’da kurulan ﬂirketin yatırım kararı, hem Grubun Türkiye’nin ekonomik geliﬂimine olan inancını hem de ülkenin demografik
büyümesine olan ilgisini gösteriyor. Türkiye, Ferrero için hammadde tedarik edebilece¤i stratejik bir ülke olmanın yanı sıra potansiyel bir iç pazar olma niteli¤i de
taﬂıyor. Bir aile ﬂirketi olma özelli¤ini koruyan Grubun 2010 yılı cirosu 7.3 milyar Avro, 2010 yılı üretimi ise 1 milyar ton olarak gerçekleﬂti. Cirosunun %70’ini Avrupa’dan
elde eden Ferrero günümüzde, aralarında ABD, Rusya, Hindistan ve Çin’in de bulundu¤u 18 ülkede üretim tesislerine sahip.
Tüm dünyada yatırım yaptı¤ı pazarlarda sosyal projeleri ile de adını duyuran Ferrero’nun, “Çalıﬂ, Yarat ve Ba¤ıﬂla!” sloganıyla, genç nüfusa sahip bir il olan Manisa’da,
tesisin kurulaca¤ı bölgedeki çocukların sa¤lık ve e¤itimlerinin daha iyi koﬂullara kavuﬂmasında projeleriyle katkıda bulunaca¤ı da kaydedildi.

