
Pazar
Türkiye'de 1950'lerin sonlarına kadar beyaz eşya sektörü tamamen ithalata dayalı gerçekleşiyorve zaten küçük olan talep, önemli ölçüde Almanyave ABD'den ithal edilen ürünlerle karşılanıyordu.Dönemin ünlü işadamı Vehbi Koç, 1955 yılındakurduğu şirket ile beyaz eşya sektörününtemellerini attı. Böylece, bu alandaki yerli imalatında önünü açtı.O günlerden bu günlere gelindiğinde Türkiyebeyaz eşya sektörü, son yıllarda gerçekleştirdiğiatılımlarla, istikrarlı bir biçimde büyümesinisürdürüyor. 1995-2005 döneminde yıllık üretimadedinin beş katına çıktığı beyaz eşya sektörü,en büyük atağını ihracat alanında sergiledi.2004 yılına gelindiğinde, beyaz eşya sektörüyılı, tüm zamanların rekorlarıyla tamamladı.Sektörde faaliyet gösteren şirketlerin üretimi,önceki yıla göre %34 artarak 12 milyon adedeçıktı.Türkiye'de beyaz eşya sektörüne özellikle1995-2005 döneminde çok sayıda yerli veyabancı marka katıldı. Ancak, buna rağmen,temelleri 1955 yılında merhum Vehbi Koçtarafından atılan Arçelik A.Ş., %50'den fazla pazarpayı ile açık bir arayla sektörün liderliğini elindetutuyor.Türkiye'de 15 milyon hane Arçelikürünleri kullanıyor.Uzun yıllardır Türkiye ekonomisinin üzerindebüyüme gösteren Arçelik A.Ş., son dört yıl içindeciro bazında iki misli büyüdü. 100'ün üzerindekiülkede toplam cirosu ise 2004 yılında 2.7 milyarEuro’ya ulaştı.Arçelik, 2005 yılında ise cirosunu 3 milyar Eurodüzeyine çıkarmayı öngörüyor.
Baflar›lar
Kurulduğu tarihten bu yana sektörün öncüsüolan Arçelik A.Ş., hem yurtiçindeki hem deyurtdışındaki saygın kuruluşlardan ödüller alıyor.Arçelik'in en önemli başarılarından birini,İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) düzenlediğiTürkiye'nin 500 Büyük Sanayi KuruluşuAraştırması'nda gösterdiği performansoluşturuyor.Türkiye'nin en büyüksanayicilerinin üyesi olduğu İSOtarafından düzenlenenaraştırmada 1987 yılındanitibaren on sekiz yıldır,tam on dört kez özelsektör birinciliğini

kazanan Arçelik ayrıca son yıllarda yurtdışından daçok sayıda ödül ve başarı değerlendirmeleri aldı.Japon devlet kuruluşu Japan Institute of PlantMaintenance'ın (JIPM), 2004 yılında verdiğiödüller, bunların en önemlileri arasında yer alıyor.JIPM, Eskişehir Buzdolabı İşletmesi'ne MükemmelFabrika Ödülü, Çayırova İşletmesi'ne iseMükemmel Fabrika Süreklilik Ödülü verdi.Aynı yıl, Avrupa Birliği Enerji Komisyonutarafından düzenlenen European Energy+Yarışması'nda, tüm kategoriler arasında “En AzEnerji Tüketen Buzdolabı”nı üretmesi nedeniylebüyük ödüle hak kazandı.Kalite çalışmalarına 1980'lerde başlayan şirket,2000 yılında Avrupa'dan bu alandaki önemliödüllerden birini aldı. Büyük ölçekli kuruluşlar veiş birimleri kategorisinde European Foundationtarafından verilen Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı(EFQM) Başarı Ödülü'nü kazandı.Arçelik'in The Banker Dergisi tarafındanTürkiye'de 2003 Yılının Şirketi seçilmesi,Avrupa'da da büyük ilgi gördü.Arçelik'in dikkat çeken başarılarından biri de2004 yılında dünyaca ünlü üniversitelerindenHarvard Business School'da örnek olay (casestudy) olarak incelenmesi oldu. Çok az sayıdaşirketin kabul edildiği bu çalışmada, ArçelikA.Ş.'nin Yurtdışı Büyüme Stratejileri MBA sınıfıöğrencilerine aktarıldı.Arçelik'in yurtiçinde kazandığı pek çok başarıve ödülden bazıları şunlar : 1997 TürkiyeSanayicileri ve İşadamlarıDerneği-Türkiye KaliteDerneği (TÜSİAD-KalDer)Ulusal Kalite Büyük Ödülü ileİSO Çevre Ödülü; 1998 ve1999'da TÜSİAD,TürkiyeBilimsel ve TeknolojikAraştırma Kurumu(TÜBİTAK) ve TürkiyeTeknoloji Geliştirme Vakfı(TTGV) Teknoloji BüyükÖdülü; 1998'de OrbitalÇamaşır Makinesi ileTÜBİTAK Teknoloji BüyükÖdülü; 1999'da MQM-Motor Hata Tanılama projesiile ikinci Teknoloji BüyükÖdülü; 2003'te ArçelikÇamaşır Makinesi veBuzdolabı İşletmeleri ileTürkiye Kojenerasyon

Derneği'nin En Başarılı Kojenerasyon TesisleriÖdülü.Kurumsal sosyal sorumluluk alanındakiçalışmaları ile de dikkat çeken Arçelik A.Ş.,Türkiye'nin en önemli eğitim kampanyalarındanbirine imza attı. Şirket, sekiz yıl sürecek olanEğitimde Gönül Birliği Programı ile 290 Yatılıİlköğretim Bölge Okulu'na, 200 bin öğrenci ve6 bin öğretmene ulaşmayı hedefliyor.
Tarihçe
1950'lerde Vehbi Koç,Türkiye'de yerli sanayininkuruluşuna öncülük eden girişimlerde bulunuyordu.Ancak, o dönemde sanayi üretimini düşünmek,hatta motorlu bir ürünün seri üretiminigerçekleştirmek büyük bir hayaldi.Vehbi Koç'unkurduğu ve ülkenin sanayileşme serüvenininbaşlangıç noktalarından olan Arçelik A.Ş., bugünAvrupa'nın en büyük beş beyaz eşya üreticisindenbiri konumunda bulunuyor. 1955 yılındaSütlüce'de kurulan şirket, Arçelik markası ileTürkiye'nin ilk çamaşır makinesini 1959 yılında,Türkiye'nin ilk buzdolabını ise 1960 yılında üretti.1968 yılında üretimini Çayırova tesislerine taşıyanArçelik A.Ş., 70'li ve 80'li yıllarda kendi markasıylasatılan ürün gamını genişletti.1975'te Eskişehir'de buzdolabı, 1979'daİzmir'de elektrikli süpürge, 1993 yılındaAnkara'da bulaşık makinesi üretecek işletmelerfaaliyete geçti. 1991'de Ar-Ge Merkezi veTüketici Danışma Servisi kuran Arçelik A.Ş.,
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Arçelik markasının satıştan sonra da tüketicininyanında olduğu mesajını vererek, müşterininmarkaya bağlılığını artırdı.1996'da Çayırova'da klima üretime geçenArçelik A.Ş., 1998'de Artesis Şirketi'ni kurdu. Aynıyıl, Arçelik markalı ürünlerde üç yıl garantiuygulaması başlatıldı.1999 yılı, büyüme ve yeniden yapılanma yılıoldu. İç pazarda kendi markası ile sektörün lideriolan Arçelik A.Ş., yurtdışında da markalar satınalmaya başladı. 2002'de Alman beyaz eşya şirketiBlomberg'i, Avusturya’dan Elektra Bregenzşirketini ve markaları Elektra Bregenz ile Tirolia'yısatın aldı. Ardından, İngiltere’den Leisure veFlavel'i bünyesine kattı. Bunu,Romanya’dan Arctic'in satınalınması izledi.Şirketin içinde bulunduğu hızlıgelişim ve yenilikçilik sürecinin biruzantısı olarak 2002 yılında, hemArçelik A.Ş. hem de Arçelik markasılogosu değiştirildi. Böylece, şirketinve markanın sahip olduğu yenilikçive dinamik yapı logoya yansıtıldı.Koç Holding Dayanıklı TüketimGrubu bünyesinde bulunan şirket,uluslararası büyümesini, Rusyayatırımı kararıyla da sürdürüyor.2006 yılında faaliyete geçecek olanRusya'daki çamaşır makinesi vebuzdolabı üretim tesisinin kapasitesi,kademeli olarak yıllık 900 binadede ulaşacak.
Ürün
Arçelik'in ürün yelpazesibeyaz eşyalar, tüketicielektroniği, bilgi veiletişim, ısıtma vesoğutma sistemleri,elektrikli süpürgeler,ankastre ürünler, küçükev aletleri, aksesuarlarve mutfaklardanoluşuyor.Beyaz eşya başlığıaltında; buzdolabı vederin dondurucular,çamaşır ve kurutmamakineleri, bulaşıkmakineleri, pişiriciler(fırın ve ocaklar),

aspiratörler ve su sebilleri üretiliyor.Tüketici elektroniği konusundatelevizyon, müzik setleri ile diğer ses vegörüntü kayıt cihazları da tüketicileresunuluyor. Bilgisayar, cep telefonu, telsiztelefon ve faks şirketin ürün yelpazesininbilgi ve iletişim başlığı altında yer alanürünleri. Arçelik ayrıca sobadan yağlıradyatöre, şofbenden termosifonadeğişik ısıtma sistemlerine ek olaraktüketicilerini klima ile de buluşturuyor.Kuru süpürgeler, halı yıkama makineleri,upright süpürgeler, elektrikli süpürgebaşlığıyla ele alınan ürünleri oluşturuyor.Ankastre ürünler ve aksesuarlardanbaşka Arçelik tüketicilere mutfakseçenekleri de sunuyor. Küçük evaletleri konusunda; mutfak aletleri, kişiselbakım ürünleri ve ev aletleri olarak üçdeğişik alanda tüketicilere hizmetveriliyor.Arçelik ayrıca ürün çeşitlendirme vetüketicinin farklı gereksinimlerine aynıadreste hitap edebilmek amacıyla kendimarkasının yanı sıra Motorola veSiemens markalı cep telefonları ile Sonymarkalı elektronik ürünlerin satışına dabaşladı.
En Son Geliflmeler
1990'lı yıllarda kendi teknolojisinigeliştirmeye başlayan Arçelik A.Ş.,dünyada beyaz eşya sektörüne de öncülük ediyorve bugün yenilik olarak kabul edilen birçokteknoloji artık    Arçelik A.Ş.'nin imzasını taşıyor.Arçelik markalı ürünler arasında, ozon tabakasınazarar vermeyen buzdolabı, doğrudan tahrikliçamaşır makinesi, orbital serisi, süper yalıtımlıbuzdolabı, siklon teknolojisi kullanılan süpürge,ankastreler ile çevre konusunda duyarlı ürünleryer alıyor.Ürünlerde ayrıca, elektronik kontrolentegrasyonu, elektromanyetik uyum, evotomasyonu ve A enerji sınıfı gibi üstün özelliklerde bulunuyor.Ayrıca büyük ve küçük aileler için       3.5kg.’dan 10 kg.’a uzanan kuru yük kapasiteliçamaşır makineleri gamı ile tüketiciihtiyaçlarına cevap veriliyor. A+ enerjiperformans sınıfına ait olan    bumakineler, diğerlerine oranla %10 enerjitasarrufu sağlıyor.Türkiye'nin ilk multi-hijyenik buzdolabıolan Super No-Frost Multi Hygiene+Buzdolabı'nda, üçlü koruma sistemibulunuyor. Bu üçlü hijyen paketi, gıdalarındaha uzun süre taze ve sağlıklı saklanmasınısağlarken, oluşabilecek küf ve kötü kokularıazaltıyor, yiyeceklerin raf ömrünü uzatıyor.Hız Kontrollü Bulaşık Makinesi; 2200-3400 devir/dakika değişken motoruyla,bulaşığın cinsine göre su basıncınıdeğiştirerek hassas bulaşıklara narinyıkama yaparken, zor kirlerin bulunduğutencerelerin daha güçlüyıkanmasına olanak veriyor.Makinede bulunan akıllıkontrol sayesinde, pompayatakılabilecek ve makineninçalışmasını engelleyecekyabancı cisimler algılanarakgerekli önlemler alınıyor.Dokuz litre su kullanımı vedeğişken devirli motoru iledünyanın en az su ve enerjitüketen bulaşık makinesininekstra sessiz fonksiyonlarıbulunuyor.Arçelik'in InternationalForum Design (IF) tasarımödüllü Türk kahvesi makinesiise, bağımsız kullanılabilen, kısazamanda iki farklı pişirmehaznesiyle, 1.5 dakikada dört

kişilik kahve yapma olanağı sağlıyor. Sesli uyarısistemi, başında bekleme, pişme kıvamınıayarlama ve karıştırma külfetini ortadankaldırıyor. Makinenin sade, az, orta ve şekerlikahve seçeneklerini hatırlatma göstergeleri arzuedilen lezzeti yakalamayı sağlıyor.
Promosyon
Arçelik, kuruluşundan bu yana reklama büyükönem veriyor. Gerek imaja gerek satışkampanyalarına yönelik reklamlarıyla Arçelik, tümsektörler içinde reklama büyük yatırım yapanmarkalar arasında ilk sıralarda yer alıyor.TV'lerdebir yılda Arçelik markası ile 78 farklı reklamıngösterilmesi de bu gerçeği ortaya koyuyor.Arçelik;TV, gazete, radyo ve dergi gibi anamecralar haricinde açıkhava reklamcılığı gibi yanmecraları da kullanıyor.Şirketin logosunun yenilenmesi sırasındabaşlatılan Çelik kampanyası, şirketin teknolojikyeniliklerini tüketiciyle buluşturmada önemli roloynadı.Arçelik, ürünlerinde kullandığı yeni teknolojiyi,gündelik hayata entegre edilen Robot Çelik'insözcülüğünde tüketicilerine anlatmayı başardı.Robot Çelik, hem “bizden biri” olduğunu hem deteknolojik üstünlüklerle donatıldığını yalın vesevimli bir şekilde tüketicilere aktardı.
Marka De¤erleri
“2010 yılına kadar dünyanın en çok tercih edilenmarkalarından biri olma” vizyonunun heyecanınıtaşıyan Arçelik A.Ş., bütün stratejilerini bu amaçüzerine oturtuyor.Yurtdışından alınan marka ve şirketlerlebüyüyen ve devler liginin aktif oyuncularından biriolan şirketin,Türkiye'deki en güçlü markasıkonumunda Arçelik bulunuyor. Piyasa araştırmaşirketi ACNielsen'in son on yıldır yaptığı markalararaştırmasında Arçelik, bilinirlik rakamlarındabirinci sırada yer alarak rekor kırıyor. Aynıaraştırma, Arçelik'in, aynı zamanda tüketicilertarafından en güvenilir marka olarak algılandığınıda ortaya koyuyor.
www.arcelik.com.tr

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

2002-2005 yılları arasında Türkiye'de yapılanyerli patent başvurularının %10'unu Arçelikgerçekleştirdi.
Arçelik, her yıl cirosunun yaklaşık %1.5'unuAr-Ge yatırımlarına ayırıyor.
Arçelik'in Ar-Ge departmanında çalışan 460mühendisin, %50'si en az bir buluşun sahibi.
Pişirme tekniği ile dünyada bir ilk olan ArçelikTürk kahvesi makinesinin, sekiz ayrı patentbaşvurusu bulunuyor.

Arçelik
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