Çiftlik Girişim Programı

Çiftlik Girişimi
Çiftlik Girişim Programı organik pamuk
üreticilerine sürdürülebilir tekstil ve kıyafet
pazarlarına erişimde yardımcı olarak
Tekstil Borsasının organik pamuk arayan
geniş marka, bayi ve imalatçı ağına
bağlanmalarını sağlar.

•

Çiftlik ve Lif Raporu – Çiftlik Girişim
ekibi yıllık Çiftlik ve Lif raporu
düzenler; global organik pamuk lifi
üretimi ve kullanımı üzerine eksiksiz
bir bilgi kaynağıdır.

•

Engage – Aylık Engage haber bülteni
(üç dilde) dünya’daki organik pamuk
tarımı hakkında güncel haberler
ve görüşler ile çok çeşitli organik
pamuk pay sahipleri ile röportajlar
içermektedir.

Bilgi & Veriler
•

Çiftlik Merkezi – Yeni internet sitemiz
organik pamuk üzerine kapsamlı
öğrenim malzemesi, doküman
kütüphanesi ve bir çiftçi görünürlük
aracı sunmaktadır. Çiftçi görünürlü
aracı ile bir Üretici ve daha fazlasını
bulun.

Görünürlük
•

Bir Üretici Bul – organik pamuk
yetiştiricilerini kapsayan etkileşimli bir
veritabanıdır. Burada bütün dünyadaki
Üretici Gruplarını araştırabilir ve nasıl
irtibat kurulacağını bulabilirsiniz.

Tekstil borsası hakkında Global, kâr amacı gütmeyen bir üyelik kurumu olarak, Tekstil Borsası, organik pamuk üzerine özel bir ilgi ile
donatmak için çalışmaktadır.

•

Durum çalışmaları – Organik pamuk
üretimi ve pazar erişimi için en
modellerin durum çalışmalarını
hazırlıyoruz.

Üyelik & Sektör Hizmetleri
•

Sektör brifingleri - Üyelik tabanlı
bir kurum olarak, bütün sektörü
etkileyen konular ve değişiklikler
hakkında güncellemeler için ilk
başvuru noktasıyız. Fiyatlandırma,
bulunabilirlik ve sertifikasyon gibi
konularda en son bilgileri sağlıyoruz.

•

Tekstil Borsası Çiftlik Girişim programın •
beceri harmanı hem “düşünmemize”
hem de “yapmamıza” – aktif bir tanıtıcı
ve öğrenim ile bilgi alışverişi merkezi
olmamıza olanak vermektedir.

•

Deneyimli çiftlik ekibimiz bölgelerde,
saha çalışmalarında ve alan
ziyaretlerinde eğitim vermektedir.
Eğitim malzemeleri ve çiftlik araç
gereçleri internet sitemizde
mevcuttur.

İlkeler ve yönetmelikler – Üye
kurumlarımızı yasa ve ilke
değişiklikleri hakkında güncel
bilgilendirmekteyiz. Ayrıca sektör için
çalışan ve sonuçlar üzerinde etkisi
olan çeşitli komiteler ve gruplara da
aktif olarak katılmaktayız.

•

İşbirliği – üye şirketlerimiz ile ağ kurma
fırsatları sunuyoruz.

Uzmanlık, Eğitim & Çiftlik Desteği

tekstil değer zincirindeki sürdürülebilir uygulamaları hızlandırmak amacıyla insanları telkin etmek ve

Görevimiz sorumlu organik pamuk
üretiminde büyümeyi hızlandırmaktır.
Bu da ekonomik adalet ve tedarik
zincirinde şeffaflığa dayanan büyüme
anlamına gelmektedir. Bunu ise in iyi
iş usulü modellerini değerlendirerek ve
paylaşarak, etik davranışları ve çiftçiler ile
değer zinciri ve çevresel sürdürülebilirlik
arasındaki iyi ilişkileri destekleyerek
gerçekleştirmekteyiz.
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