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140 ül keden g üze ll i k sektör ü del eg el eri n i b ir ara ya ge t ir en
Sür dür ül ebil ir Kozmeti k Zir ve si ’ ni n Avr upa a ya ğı Ek im ayı
sonunda ba şarı l ı b ir şekil de g erç ekl e şti . Üç g ün sür en z ir ve
sür e si nc e konul ar sü rdü rü lebi li rl ik p ar ametr el er i, eti k
e tik et le r , y eşil madde le r ve d i jit al pa zar lama üzer i nde
yoğ unl a şt ı .

Ka nada lı ta nı nm ı ş ç evr eci ve ya za r Br uce Louri e g üvenli
kozmet i k le r konul u aç ıl ı ş konuşma sı i l e zi rveyi ba şla ttı .
Konuşma s ı nda bul a şıc ı kimya sal maddel er i n muhtemel sağ lı k
r i skl eri n i vur g ula yar a k ki şi sel ba k ım formüla syonl arı nda
tem i zl iğ e g i dilmesi ç ağrı s ı nda bul undu. Ta ki p eden
konuşmac ıla r sür dür ülebil i r l i k öl ç ül er i ni n pra ti kte kulla nımı
üze ri nde dur dul ar. C la ude Fr omag eot bu ölç üle ri n Yves
Rocher ür ünl er i ni n ç evr ese l ve sosya l a ya k i zi değ erl er i nde
i y i l e şmel er sağ la dı ğı nı beli r t ti . Şi r ke ti n sür dür ül ebi l ir l i k
f aal iye tl er i ara sı nda org ani k e tk i n maddel er ye t iş t irmek, e ti k
hammadde sağl amak, ç evre sel ambal aj -‐ pa ke t ta sar lamak ve
a t ı k yöne t im i bul unuyor.



BASF’dan Stephane Lecoutiere şirketinin yeni Sürdürülebilir Çözümler
Yönetimi yaklaşımı üzerine detaylı bilgiler verdi. Bu yaklaşım kozmetik
maddeleri sürdürülebilirlik referanslarına göre sınıflandırıyor ve en yüksek
değeri hızlandırıcı maddelere veriyor. Neal’s Yard Remedies şirketi
kendilerini İngiltere’nin ilk karbon içermeyen perakendecisi yapan
deneyimlerini paylaştı. Karbon ayak izinin yarısından fazlası
taşınmazlarından gelen şirket çevreci bir fabrika kurarak enerji kullanımını
minimize etti. Braskem firmasından Martin Clemesha kozmetik
markalarına şeker kamışından üretilmiş yeşil polietilen kullanarak ambalaj
etkisini nasıl azaltırlar konusunda bilgi verdi.

Yeşil Maddeler kısmında ise etkin maddelere yönelik yenilikçi kaynaklardan
söz edildi. Naturex firması Sürdürülebilirlik Elçisi Chris Kilham, ağaçların
yeni etkin maddelere nasıl kaynak olabileceğini gösterdi. Bu tür yeşil
maddelere referans olarak Quillaja ve Dragon’s Blood verildi. Marinova
deniz ekstrelerinin sunduğu fırsatları özetledi, Avustralya firması elle
toplanan yaban deniz yosunlarından etkin madde üretiyor. Active
Concepts bitki hücre teknolojisinin altını çizerken, JRS ise selülozun
pullanmayı önleyicilerdeki polietilen küreciklerine nasıl yeşil alternatif
olabileceğini gösterdi.

Weleda Batı Avrupa Bölge Direktörü Peter Brandle konuşmasına Etik
Etiketler konusu ile başladı. Brandle sayıları gittikçe çoğalan etiket
tanımlarına dikkat çekerek, kozmetik markalarının birden çok logoyu tatbik
etmek yerine yeşil dünya görüşüne sahip olmalarının daha önemli
olduğunu söyledi. Urtekram birden çok standarda uyum sağlamanın
zorluklarını vurgulayan Danimarka firması Ecocert / Cosmos, Nordic Swan,
Vegan Society, Fairtrade ve Asthma Allergy Certified etiketlerine sahip. Ar-‐
GE Müdürü Tom Hornshoj-‐Moller’e göre, birden fazla standart kendileri
arasında ortak zemin de az olduğu için çok fazla kısıtlamaya yol açıyor.
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Bu içerik, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Kişisel Bakım ve Kozmetik Sektöründe Ulusal Eko Etiket
Yaklaşımının Geliştirilmesi ve Bilgi Transfer Platformunun Kurulması projesi kapsamında hazırlanmıştır.
İçerik ile ilgili tek sorumluluk Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Merkezi
(BUSDCPC) ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB)'ne ait olup İSTKA ve T.C.
Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

Organic Monitor başkanı Amarjit Sahota mevcut standartları birbirleriyle
uyumlu hale getirme çağrısında bulunarak aksi takdirde bu çoğalma
tüketici taleplerini azaltabilir dedi. Organic Monitor’ün yürüttüğü bir
araştırma sonucuna dikkat çekerek, logolar ve sembollerin artış gösteren
doğal kozmetik rekabetinde başarının garantisi olmadığını ifade etti.

Dijital pazarlama kısmında sosyal medya tarafından sunulan fırsatlar
araştırıldı. Disko Paris firmasından David Dewilde Avrupalı tüketicilerin
%70’nin internet kullandığı düşünülürse, kozmetik markalarının dijital
devrimin gerisinde kalmayı riske edemeyeceğine inanıyor. Markaların
dijital pazarlama faaliyetleri sırasında ortak yaptığı hatalardan birinin
insandan çok ürün odaklı olmaları olduğunu belirtiyor. Richard Stacy bu
konuyu tekrar ederek, sosyal medyanın markalara bireyselleştirilmiş
pazarlama fırsatları sunduğunu vurguladı. Richard mantıksal akış
şemalarının ileride pazarlamayı gereksiz bırakabileceğine inanıyor.
LoveLula firması doğal ve organik kozmetiklerinde internet perakendeciliği
deneyimlerini paylaştı; firma internet satışlarına geleneksel “Tuğlalar ve
Harç” perakendeciliğini ekledi.

Bu ve benzer sorular 2016 Sürdürülebilir Kozmetik Zirvesi’nde de ele
alınacak.

Ø Kuzey Amerika 12-‐14 Mayıs, New York
Ø Latin Amerika 14-‐16 Eylül, Sao Paulo
Ø Asya-‐Pasifik 14-‐15 Kasım, Hong Kong
Ø Avrupa 28-‐30 Kasım, Paris

Link:	  http://www.organicmonitor.com/europe.htm#1
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