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Pazar Kadın Giyim
Konum İtalya
1968’de kurulmuş bir aile şirketi olan GGZ, 50
yıldan uzun süredir %100 İtalyan yapımı ürünler
geliştirmektedir.
Başlangıçta küçük ölçekli üçüncü parti üreticisi
olan GGZ, şimdi 2.000’den fazla uluslararası
müşteriye hizmet vermektedir ve kendi bayan
giyim markalarını piyasaya sürmüştür: 1992 yılında
yaratılan hızlı moda markası Vicolo ve 2015 yılında
yaratılan triko markası Solotre.

Zorluk
Kaliteli yün ve kaşmir karışımları ile tanınan GGZ, Vicolo'nun
hızlı moda pazarında rekabet edebilmesi ve uluslararası
alanda büyüyebilmesi için kalitesinden ödün vermeden
üretimlerini artırmaya ve stillerinde çeşitlendirmeye
ihtiyaç duydu. Markayı oluşturmak için, bir yıl içinde 1250
tasarım geliştirme hedefiyle çıta epey yüksekti.

Çözüm
GGZ, Lectra Modaris Expert kalıp hazırlama programını
tercih ederek, elle kalıp oluşturma sürecini tamamen
otomatikleştirip daha modern bir ürün geliştirme sürecine
dahil oldu.
Değişiklik daha etkili bir iş akışı oluşturdu ve model
geliştirme ekipleri arasında daha net bir iletişim
kurularak zamandan tasarruf sağlandı bu da firmaya
hızlı değişen modadanın bir parçası olmak için gereken
esnekliği ve çevikliği kazandırdı.

Lectra Çözümleri
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HIZLI MODADA
ÜRETIM
GGZ yılda iki milyondan fazla triko
üretmekte ve 150 ülkeye sunmaktadır.
İtalyan şirketi yakın zamanda, hızlı
moda pazarında karşılaştığı yeni
zorluklarla başa çıkmak üzere kalıp
imalatı sürecini düzene sokmak için
Lectra ile çalıştı.

Üretim faaliyetlerine ek olarak,
GGZ kadınlar için her yıl iki üretim
bandı geliştirmektedir: Hızlı moda
markası Vicolo ve rahat kıyafet serisi
Solotre. GGZ, koleksiyon tasarım ve
geliştirmesinin yanı sıra, kalıp imalatı
ve numune hazırlama ile birlikte tüm
hammadde satın alımını denetler.

Şirketin kaynaklarını ve enerjisini ürün
geliştirme odaklı hale gelmesi için;
kesme, dikme ve ütüleme işlemleri
uzman dış kaynaklarla sağlanmaktadır.

GGZ’nin mayo kumaşlara geçme ve
Vicolo ile hızlı moda pazara girme
kararı, şirketi süreçlerini daha verimli
hale getirecek teknolojiye yatırım
yapmaya teşvik etti.

Kalıp İmalatı Müdürü Nicoletta
Stona, "Şimdi daha verimli
bir geliştirme sürecine sahip
olduğumuzdan, denizaşırı
ülkelerdeki varlığımızı geliştirmeye
odaklanacağız" diyor.
Nicoletta Stona
Modelhane Müdürü
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DAHA
ILERIYE ADIM
GGZ, hızlı değişen modada rekabet
edebilmek için genç, modayı takip
eden tüketicilere kısa sürede ürün
sunabilmeli ve düşük fiyat politikasına
bağlı kalmalıdır.
Her sezon 1.250 yeni tasarım geliştirme
ihtiyacı, her daim sürmekte olan bir
sorundur. Şirket, kalıp ve numune
hazırlama süreçlerini hızlandırmak
için Lectra'ya başvurdu.

“Lectra ile tanıştığımızda, uzmanları
bize çözümün nasıl daha iyi ve daha
hızlı bir çalışma şekli sağlayabileceğini gösterdi” diyor, Kalıp İmalatı
Müdürü Nicoletta Stona.
Nicoletta Stona
Modelhane Müdürü
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SÜREÇ
İYILEŞTIRME
GGZ'nin en acil ihtiyacı ürün geliştirme
sürecini iyileştirmekti: kalıp oluşturma
ve numune hazırlama ekipleri her
şeyi elle manuel olarak yapıyorlardı.
Şirket, piyasaya sürme süresini
kısaltan ve kazanılan değerli zamanı
koleksiyon analizi ve tasarımı gibi
yüksek değerli etkinliklere yönelten
Modaris Expert'i benimsemeye
karar verdi. “Modaris Expert giderek
kısalan teslim sürelerimiz altında
daha iyi performans göstermemize
olanak sağlıyor, böylece moda
trendlerini takip edebiliyoruz,” diyor,
Nicoletta Stona.
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“Lectra’nın değişen ihtiyaçlara uyum sağlama
konusundaki kanıtlanmış yeteneğinin onları
teknoloji ortağımız olarak doğru seçim haline
getirdiğinden eminiz.“
Nicoletta Stona
GGZ şirketinde Modelhane Müdürü
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BAŞARI IÇIN
BIR TEMEL

GGZ, Lectra ile ortaklığında son beş
yıl boyunca ürün geliştirme süreci için
yaptıklarından çok etkilenmiştir. Stona,
“Modaris Expert giderek azalan teslim
sürelerimizle daha iyi performans
göstermemize olanak sağlıyor, böylece

moda trendlerini takip edebiliyor ve
tüketicilerimizin en sevdikleri yada
dükkanlarda bulmak isteyecekleri yeni
tasarımları sunabiliyoruz." diyor.
İtalyan şirketinin kalıp oluşturma
programındaki başarılı kullanım
tecrübesi, Modaris Expert 2D ve
Modaris 3D projelerinin yolunu açtı.
GGZ uluslararası genişleme hedeflerini
sürdürürken koleksiyon geliştirme
sürecini düzene sokmak, teslim süresini
azaltmak ve maliyetleri kontrol etmek
için Lectra ile çalışmalarına devam
etmeyi planlamaktadır.
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Modaris Expert, Lectra’nın kalıp oluşturma teknolojisinin en gelişmiş sürümüdür. Kalıpçıların giysi
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bunlardan yararlanmasına izin vererek ürün geliştirme süreçlerinin hızlandırılmasına yardımcı olur.
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