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LUXOTTİCAGÖZLÜK nN»ÜsTRİ VE TİCARET A.Ş
Çınarlı mahallesi Ankara Asfaltı Cd. No:15 Mistral Ofis Kule Kat: 34 D: 341

konak/ızmir

SaYın Luxottica yetkitisi; bildiğiniz üzere şirketinizin sahibi otduğu
markalar Türkiye'nin en yaygm iki süpermarket zincirinde satılmaya
baŞlanmıŞtır. Kanunlarımız ve mevzuatlıarımıza göre ticari açıdan herhangi bir
aYkırılık teŞkil etmese de üyelerimiz ve meslektaşlarlm|z tarafından sözlü olarak
ve sosyal medyada birçok olumsuz tepkiye neden olmuştur.

ÜYelerimiz ve aynı zamında sizlerin de iş ortağı olan optisyenlik
müesseseleri, ülkemizde yaklaşık 40 yıldır, karşılıklı kazanmaya dayalı bir
anlaYıŞla markalarınızın değerkazanmasına önemli katkılaruur,-rğlu"dır. Sırf bu
sebePle bile firmanızdan beklenmeyen bu girişim, sektörümüzii yara|amrş ve
derinden üzmüştür.

Diğer Şİrketlerin de bu girişimi rekabet gerekçesiyle örnek alacak olmasr da
oPtisYenlik müesseselerinin ana gelir, kalemlerinden biri olan hatta ortalama
Yüzde ellisinİ teŞkil eden güneş gözlüğü kaleminin çok rahat bir şekilde farklı bir
sektöre geÇmesine neden olacaktır. Takdir edersiniz ki halk sağhğını da yakından
ilgilendiren optisyenlik müesseselerinin varlığı tehlikeye glrecel<tıı.

OPtisYenlik müesseselerini eğer iş ortağı olarak görüyor ve var olmaları sizi
ilgilendiriYorsa, bu girişimin bir an önce sonlandırılmaİınr, temsil ettiğimiz meslek
camiası adına önemle rica eder, göstereceğinize inandığımız iş birliği için ayrıca
teşekkür ederiz.

66Şirketlerin en önemli iki sermayesinden biri zekfl (insan) ikincisi de paradrr,,

'oÖYle bir an geliyor ki insanın içinde bir şeyler kırılıyor ne enerji ne istek kalryor,,
Umbert Eco

Gönderilen Yerler: Luxottica rÜnrİvn / Luxottica İrar.Ya
EKLER: Güneş gözlüğü satış görselleri.

İzmir
Yönetim

Optif,y

!+90 2324250041 Ş +90 232484g47g x izmir@ogo.0rg.tn (i)} www.izmir,ogo.org.tr
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