
Pazar
Artema markası, armatürler ve banyo aksesuarlarıolmak üzere iki ayrı pazarda varlığını sürdürüyor.Armatür pazarı genel olarak banyo armatürleri,mutfak armatürleri, duş sistemleri ve musluklardan,banyo aksesuarları pazarı ise; metal banyoaksesuarları, aynalar, aplikler, havlu kurutucu veradyatörlerden oluşuyor. Pazarların ayrıdeğerlendirilmesinin ana nedeni, ürünkarakteristiklerinin ve pazarda rekabet içindeolan markaların farklılaşmasından kaynaklanıyor.2000'li yılların başında yaşanan ekonomikkrizlerin etkisiyle daralan Türkiye yapı malzemeleripazarı giderek yeniden canlanmaya başladı.Sektördeki olumlu havanın da etkisiyle 2004yılının sonunda armatür pazarı yaklaşık 9 milyonadet, banyo aksesuarları pazarı ise yaklaşık        3milyon adet olarak gerçekleşti.Artema, 100'den fazla markanın faaliyetgösterdiği Türkiye banyo aksesuarları pazarındaaçık farkla pazar lideri konumunda ve 500 farklımarkanın rekabet ettiği armatür pazarında markabilinirliği ve satış adetleri en yüksek iki markadanbiri. 2005 itibarıyla son iki yılın Türkiye armatürpazarına bakıldığında, Artema'nın orta, orta-üstve üst pazar segmentlerinde liderliği ele geçirdiğive pazar genelinde Türkiye'nin en hızlı büyüyenarmatür markası olduğu gözlemleniyor.Banyo ve mutfak armatürleri ile yurtdışıpazarlarda da güçlü markalarla rekabet edenArtema, 50'den fazla ülkeye yaptığı satışla Türkiyepazarında gerçekleştirdiği satışın iki katındanfazlasını dış satım pazarlarından   sağlıyor.
Baflar›lar

Artema, 1990'lı yılların başında Türkiye armatürpazarında devrim niteliği taşıyan ilk tek kumandalıarmatürü tasarlayarak pazara sundu. Markailetişiminde televizyon reklamlarını etkin birşekilde kullanan Artema,Türkiye'nin ilk tekkumandalı armatürünü “Aç kapa” sloganıylabirleştirerek, pazarda “Aç kapa”nın, tek kumandalıarmatür dünyası için jenerik haline gelmesinisağladı.Yayınlandığı 80'li ve 90'lı yıllarda KristalElma ödüllerini toplayan “Aç kapa Artema”reklamları, 2005 yılında yapılan pazararaştırmalarında da olumlu etkisini sürdürdü. GfKTürkiye'nin yaptığı araştırma sonuçlarına göre%99 olarak tespit edilen Artema marka bilinirliği,tüm sektörlerdeki marka bilinirlikleriylekıyaslandığında oldukça yüksek bir oran.Yıllar boyunca istikrarlı iletişim stratejileriizleyen Artema, 2000'li yıllarda da markasına vemarkasının iletişimine yatırım yapmaya devametti. Marka iletişiminin yanı sıra kanaldakiyaygınlığını artırmaya da önem veren Artema'nınsatış performansı, canlanan yapı malzemeleripazarının da etkisiyle oldukça başarılı bir grafiksergiledi. 2005 yılında Artema, önceki yıla kıyaslasatışlarını %30 oranında artırdı.2005 yılında yapılan pazar araştırmasısonuçlarına göre, Artema marka iletişimineyaptığı yatırımları, kanalda yaygınlığını artırmayayönelik çalışmaları ve ürün gamının genişletilmesiylemarka bilinirliğinde gözle görünür oranda artışgerçekleştirdi ve en yakın rakibinden daha başarılıolarak algılandı.Marka ve ürünleriyle ilgili başarıların yanı sıra,Bütünsel Kalite Yönetimi'ni benimseyen Artema,

kalite sistemlerini etkin bir şekilde uygulamasınedeniyle her yıl KalDer tarafından gerçekleştirilendeğerlendirmeler sonucunda, 2000 yılındaUlusal Kalite Başarı Ödülü almaya hak kazanan,sektöründeki ilk kuruluş oldu.
Tarihçe
1979 yılında Eczacıbaşı Grubu'nun kurucusu olanDr. Nejat Eczacıbaşı'nın temelini attığı ArtemaBozüyük üretim tesisleri, 1983 yılının sonlarınadoğru sıhhi tesisat armatürleri üretimine başladı.1995 yılında ürün gamına banyo aksesuarlarını daekleyen Artema'nın bugün Banyo Armatürleri,Mutfak Armatürleri, Duş Sistemleri, BanyoAksesuarları ve Banyo Radyatörleri ile HavluKurutucuları olmak üzere beş ana grupta 500'eyakın ürünü bulunuyor.2005 yılına gelindiğinde Artema, şirketvizyonunu “Daha iyi bir yaşam için, banyo/mutfakarmatür ve aksesuarlarında müşteri odaklıçözümler sunmak” olarak belirledi.Yılda 6 milyon adet armatür ve 2.5 milyonadet banyo aksesuarları kapasitesine sahip olanArtema, İstanbul ve Bozüyük'te yerleşik olmaküzere yaklaşık 500 kişilik bir kadroyla faaliyetgösteriyor.Türkiye pazarında sektörün önde gelenkuruluşlarından olduğu gibi, toplam satışlarının%30'unu yurtiçi pazarda, %70'ini ise yurtdışıpazarlarda gerçekleştiriyor. Beş kıtada 50'ye yakınülkeye ihracat yapan Artema'nın temel dış satımpazarlarını ABD, Almanya, İngiltere, İsveç,Avustralya, BDT ve Ortadoğu Ülkelerioluşturuyor. Özellikle ABD, Almanya ve İsveç'inönde gelen şirketleriyle yoğun işbirliği yapıyor.
Ürün
Artema, armatür ve banyo aksesuarları ürüngruplarında yer alan ürünleri ile iki farklı alandayer alıyor.Banyolara özel olarak üretilen ürünlerinarasında banyo armatürleri, duş sistemleri, banyoaksesuarları, aynalar, aydınlatma elemanları,radyatör ve havlu kurutucular yer alırken,mutfaklara yönelik olarak elduşlu, joystick, yüksekve standart tipte, banyo armatürleriyle deuyumlu olan farklı tarzlarda mutfak armatürlerisunuyor.Artema, farklı beğenilere hitap eden alternatiftasarımlı ürünlerin yanı sıra konut kullanımında daönemi gün geçtikçe artan, %90'lara varan su veenerji tasarrufu sağlayan ürünler, profesyonelmekânlar için ise artık vazgeçilmez olanelektronik, termostatik, zaman ayarlı bataryalargeliştiriyor.Artema ürünleri, sektörün son teknolojilerineuygun olarak PLC ve CNC tezgahlarda CADCAM teknolojisiyle üretiliyor. Artema,TS EN ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi ve TS EN ISO14001 Çevre Yönetimini benimseyerek tüm ürüngruplarında beş yıl garanti sunuyor ve TS EN 200

14 SUPERBRANDS



ve TS EN 817 kalite standartlarına uygun olaraküretiliyor. Bu kalite standartlarının yanı sıraArtema, DVGW-Almanya, KIWA-Hollanda,GOST-R Rusya, WATERMARK-Avustralya,NUTEK-Çin gibi dış satım gerçekleştirdiği çoğupazarın kalite standartlarına da sahip.
En Son Geliflmeler
Artema, 2005 yılının başına kadar kaliteli, sağlam,dayanıklı ve estetik ürünler sunan bir armatür veaksesuar markası olarak algılanırken, 2005yılından itibaren sadece bir ürün markası olmakile yetinmeyip “Su Yönetim Uzmanı” markaolarak konumlandırıldı.Pazarın farklı segmentlerinde yaşanan rekabeteparalel olarak, 2004 yılında orta-alt segmenteyönelik geliştirdiği Minimax serisiyle, pazarda yenibir alan yarattı. Kaliteli ve uygun fiyatlı olmasınınyanı sıra estetiği ve son yılların trendlerini debarındıran tasarımıyla Minimax, sektörde büyükses getirerek, pazardaki rakiplerine üstünlük yarattıve Artema satış grafiğini olumlu yönde geliştirdi.2005 yılında tasarım ve teknolojiyi bir aradasunmak için Alman tasarım grubu NOA ile ortakürün geliştiren Artema, Diagon armatür veaksesuar serisiyle Türkiye'de benzeri olmayan birürün ile müşterilerinin karşısına çıktı.Başarılı sonuçlar alınan bu çalışmaların yanı sıradünyanın önde gelen tasarımcılarından RossLovegrove ile işbirliği yapan Artema, önümüzdekidönemde tasarım ve teknolojiyi bir aradasunacak çözümler yaratmayı hedefliyor.Artema, sosyal sorumluluk bilinci içindeçalışmalarına yön vererek, yaptığı yatırımlarlaçevre kirliliğine yol açmayan,Türkiye'de sektöründeilk, dünyada ise çok az örneği bulunan Krom +3kaplama teknolojisini devreye soktu. NASA'nınuzay araştırmaları için geliştirdiği PVD teknolojisiyleyaratılan Artema Chrommax Teknolojisi, aynızamanda ömür boyu kaplama garantisi sağlıyor.
Promosyon
2004 yılında alt ve orta-alt segmentlere yönelikolarak Minimax ürün geliştirme programıdevreye alındı. Artema'nın 2004 yılı ana iletişimibu seri üzerine yoğunlaştırıldı.Minimax serisinin iletişimi, rekabet avantajısağlayan uygun fiyatı ve tasarım özelliklerindenyola çıkılarak “maximum tasarım, minimum fiyat”söylemine dayandırıldı.Profesyonel ve nihai müşteri kanallarına fuarlar,tanıtım toplantıları, ürün teşhir standları,outdoorlar, gazete ve dergi ilanları aracılığıyladuyurulan Minimax serisi, fiyat rekabeti yaşananpazarda kendine çok önemli bir yer edindi.Nisan ayında lansmanı yapılan Minimax serisi,2004 yılı sonuna gelindiğinde ulaştığı satış

miktarıyla Artema'nın en çok satan ikinci serisikonumuna geldi.2004 yılı sonu itibarıyla alt ve orta-altsegmentlerde hedefleneni gerçekleştirenArtema'nın 2005 yılı ana hedefi; batılı ithalmarkaların hedef aldığı pazarın orta, orta-üstsegmentlerinde rekabet avantajını artırmakşeklinde belirlendi.2005 yılı iletişim stratejisi Artema markasınıtasarım ve teknoloji ağırlıklı ürünlerle “SuYönetim Uzmanı” marka olarak konumlandıracakşekilde tasarlandı. Bu amaca yönelik olarakArtema, 2005 iletişiminde yılın ana ürüngeliştirme programı olan, tasarım ve teknolojiküstünlüğü ile pazarda Artema markasının diğermarkalardan farklılaşmasını sağlayacak Diagonarmatür serisini kullandı. Alman tasarım şirketiNOA tarafından Artema için özel olaraktasarlanan Diagon serisinin lansmanı ilk olarak,2005 Mart ayında dünyada sektörün önde gelenfuarlarından ISH Frankfurt Fuarı'nda, ardındanNisan ayında Türkiye'de Unicera Banyo veMutfak Fuarı'nda yapıldı. Fuarın ardındanprofesyonel müşterilere özel Diagon tanıtımtoplantıları yapılarak özel teşhir standları Türkiyeçapındaki tüm satış noktalarına dağıtıldı.Aynı dönemde Artema Diagon, dergi, gazeteilanları ve TV reklamları devreye sokuldu.

Mart-Nisan 2005 tarihlerinde lansmanıgerçekleştirilen Diagon serisi yurtiçi ve yurtdışıpazarlarda beklenenin üzerinde bir başarı eldeetti. Artema Diagon serisi ilk üç ayda Artema'nınmevcut üst segment serilerinin bir yıllıksatışlarından daha yüksek satış miktarlarına ulaştı.Pazarda profesyonel ve nihai müşterilerden gelengeri bildirimler, Diagon serisinin satışlarınınartarak serinin Artema'nın üst segmentte en çoksatan serisi olacağı yönünde.
Marka De¤erleri
2005 yılında GfK Türkiye'nin yaptığı araştırmasonuçlarına göre Artema,Türkiye pazarındaarmatür sektöründe ilk akla gelen ve nihaimüşterilere en yakın marka olarak algılanıyor.Ayrıca, müşteri kitlelerinin ürün grubundaaradığı kalite, dayanıklılık, performans vetasarım gibi temel özellikler Artema markası ilebirebir özdeşleştiriliyor.Sağlam ve güvenilir ürünlerle tüketicininyıllar boyunca güvenini kazanmayı başarmışArtema'nın marka değerleri; sağlamlık, üretimteknolojisi, performans, fonksiyon ve tasarımolarak ön plana çıkıyor. Artema, kendini suyaihtiyaç duyulan her mekânda, mühendisliğini    işe yarayan tasarımlarla ortaya koyan “Su YönetimUzmanı” marka olarak konumlandırıyor.
www.artema.com.tr

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Artema markasının adı faaliyet göstereceğisektör olan “Armatür Tesisat Malzemeleri”kelimelerinin kısaltmasından ortaya çıktı.
Türkiye'de tek kumandalı armatür pazara ilk kezArtema tarafından sunuldu.
Artema'nın marka iletişiminde kullandığı “Açkapa” sloganı Türkiye pazarında tek kumandalıarmatürleri anlatmak için kullanılan jenerik halinedönüştü.
Artema, NASA'nın uzay araştırmaları içinkullandığı PVD teknolojisini armatürsektöründeki nadir uygulamalardan biri olarakürünlerinde kullanıyor.Türkiye'de bir ilk olan veArtema’nın Chrommax adını verdiğibu teknoloji ömür boyu kaplama garantisisunuyor.
Artema,Türkiye pazarında tasarım olarakbirbirleriyle uyumlu armatür ve metal banyoaksesuarları sunan ilk marka olma özelliğinitaşıyor.

Artema
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