
Pazar
Türkiye'de Likit Petrol Gazı (LPG) pazarınıngeçmişi yarım asır öncesine uzanıyor. 1950'lerdebaşlayan tüketim, özellikle 1970'lerden itibarenbüyük bir ivme kazanarak önemli bir sektöroluşmasını sağladı. LPG, kullanım kolaylığı vealtyapı gerektirmemesi nedeniyle, şehirlerdenköylere, her türlü yerleşim alanında yaygın olarakkullanılabiliyor.Türkiye, 2004 yılında 3.8 milyon ton LPGtüketerek Avrupa'nın ikinci en büyük LPG pazarıkonumuna ulaştı. Ancak 2000'li yılların başındanitibaren doğalgazın hızlı yayılımı, alternatif enerjikaynaklarının çekiciliği ve LPG fiyatları üzerindekiyüksek vergi oranları, tüplügaz ve dökmegazolarak tüketiminin azalmasına yol açtı. Buolumsuz tabloya karşın LPG'nin otomotivsektöründe kullanılmaya başlanması, sektöretüketim açısından katkıda bulundu. 1998'denitibaren Türkiye otogaz pazarı, Avrupa'daönemsenen ve büyüme potansiyeli görülen gençbir pazar olarak görülmeye başlandı.Türkiye pazarında 54 şirketin faaliyetgösterdiği LPG sektörü, güçlü lojistik ağı vedağıtım zincirinin kritik önemde olduğusektörlerden biri olarak görülüyor.Türkiye'ninönde gelen şirketlerinden Aygaz da sektörde buözellikleriyle öne çıkıyor. Aygaz'ın, 81 ilde 1.400'eyakın tüplügaz, 450'ye yakın otogaz ve on dörtdökmegaz dağıtım bayisi bulunuyor.LPG Derneği'nin verilerine göre, 2004 yıl sonuitibarıyla 1 milyon ton LPG satışıyla Aygaz'ınTürkiye'deki pazar payı %26.3.
Baflar›lar
Uluslararası pazarlama araştırması şirketiACNielsen'ın şirket ve marka bilinirliğini tüketicinezdinde sorguladığı Markalar Araştırması'nın2004 yılı sonuçlarına göre, Aygaz, tüplügazkategorisinde %64'lük belir tilme oranı ile liderkonumunda. Otogaz kategorisinde ise markabilinirliğinde ciddi oranda artış görülüyor.2004'te yapılan “Euro LPG” lansmanı sonrasında,Aygaz'ın marka bilinirliği, 2003'e göre %8,9'lukartış gösterdi. Aygaz, bu oranla 2004 yılının     enhızlı değişim gösteren markası oldu.Araştırmalar, LPG denilince, tüketicide tehlike,patlama ve korku algılarının oluştuğunu ortayakoyuyor. Bu nedenle, tüketicilerin markaseçiminde önem verdiği kriterlerin başında“güvenlik” geliyor. Aygaz yetkilileri şirketin yüksekmarka bilinirliği ve sektördeki liderliğinde,tüketiciler tarafından “güvenli” marka olarakalgılanmasının payının önemli olduğunubelir tiyorlar. Nitekim Tüketici Zirvesi kapsamındagerçekleştirilen “Tüketicinin Kalitesine En ÇokGüvendiği Markalar”araştırmasında Aygaz,2005 yılı da dahil olmaküzere dört yıl üst üsteLPG sektöründetüketicinin en çokgüvendiği marka seçildi.Türkiye'dekurulduğundan bu yana liderliği elinde tutanAygaz'ın bir başka özelliği de sektöründeki halkaaçık ilk ve tek şirket olması. 2001'de KaliteDerneği'nin (KalDer) Ulusal Kalite BaşarıÖdülü'nü alan Aygaz, İstanbul Sanayi Odası'nın

2005 yılı için yaptığı İSO500 araştırmasında,Türkiye'nin en büyükonuncu şirketi oldu.Aygaz, “sosyalsorumluluk” bilincinin birsonucu olarak 1998 yılında,İstanbul ÜniversitesiTıp Fakültesi Acil CerrahiBirimi öğretim üyeleridanışmanlığında, “Aygaz EvKazalarına Karşı Uyarıyor”başlığıyla bir kampanyadüzenledi. Projekapsamında, 20 ilde 31seminer düzenleyen şirkettarafından yaklaşık 400 binev kadını bilgilendirildi.“Aygaz Ev Kazalarına KarşıUyarıyor” sosyal sorumlulukkampanyası, 2001 yılında,Tüketici Raporu Dergisi'ninTüketiciyle Dost AltınKalite Ödülü;TüketiciDergisi'nin Tüketici Ödülüve Halkla İlişkilerDerneği'nin Altın PusulaÖdülü'ne layık görüldü.Aygaz'ın bir başka sosyalsorumluluk projesi ise3 Nisan 2002'de, “DikkatliÇocuk Kazalara KarşıBilinçlendirme Kampanyası”adı ile başlatıldı. Kampanya,ilköğretim çağındakiçocukları yangın, deprem,trafik, ilkyardım, ev ve okul kazalarıkonularında bilinçlendirmeyi vebilgilendirmeyi hedefleyerek oluşturuldu.Kampanya çerçevesinde, 2005 yılı itibarıylaTürkiye çapında 69 ilde 212 ilçe ve 717okula gidilerek 310 bin öğrenciye eğitimverildi. Aygaz, bu projesiyle, 2003 yılında,halkla ilişkiler sektörünün en prestijliyarışması olan IPRA (Uluslararası Halklaİlişkiler Derneği) Golden WorldAwards'da, “kurumsal sosyalsorumluluk” alanında büyük ödülelayık görüldü. Ayrıca ABD'nin enbüyük halkla ilişkiler yarışmasıolarak kabul edilen ve 2005yılında ilk defa ABD dışındagerçekleştirilen Sabre Awards'da iki kategoridebüyük ödülün sahibi oldu ve kampanyayarışmanın en iyi beş projesinden biri seçildi.Aygaz'ın sponsor olduğu ve DeniztemizDerneği Turmepa'nın düzenlediği projeyle,Türkiye'nin 78 noktasında, binlercegönüllünün katılımıyla deniz ve kıyıtemizliği yapıldı.İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın (İKSV)düzenlediği faaliyetleri destekleyen Aygaz,2004 yılında 14. Uluslararası TiyatroFestivali'nin ana sponsoru oldu.2005 yılında ise yine İKSV tarafındandüzenlenen Minifest Çocuk Şenliği'ne anasponsor olarak katıldı.Aygaz, 1997 yılından itibaren kültür dünyasınakitap yayımlayarak da katkıda buluyor. “Türkiye

Baştan Başa Bir Ülke”, “Kapadokya:Kayalardaki Şiirsellik”, “Tanrılar DağıNemrut”, “Otağ-ı Hümayun”,“Hasbahçe: Osmanlı'da Bahçe veÇiçek” adlı kitaplardan başka, Aygaz2003 yılında da 1839-1900 yıllarıarasında İstanbul'da fotoğrafçılığıngelişimini konu alan “Dersaadet'inFotoğrafçıları-19.Yüzyıl İstanbul'undaFotoğraf: Öncüler, Stüdyolar, Sanatçılar”isimli iki ciltlik bir kitapyayımladı. “Hâtıra-i Uhuvvet:Portre Fotoğrafların Cazibesi”adını taşıyan ve 1846-1950yılları arası tarihe tanıklıkeden önemli fotoğraflarıiçeren kitap ise 2005 yılında yayımlandı. Aynı yılAygaz'ın kültür ve sanat alanındaki bir başkabüyük atılımı Londra The Royal Academy ofArts'ın ev sahipliği yaptığı “Türkler : Bin YılınYolculuğu 600 -1600” sergisine ana sponsorolarak destek vermesi oldu.Aygaz, Antalya'ya 110 km. uzaklıktakiSagalassos antik kentinin Antoninler Çeşmesi'nin(MS 161-180) restore edilmesine de destekoluyor.
Tarihçe
Koç Topluluğu'nun LPG sektöründe faaliyetgösteren ilk ve en büyük şirketi olan Aygaz,1961 yılında kuruldu. Şirketin faaliyet alanında,LPG temini, stoklanması, dolumu, dağıtılması, satışve satış sonrası hizmetleri sunmak yer alıyor.
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BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Aygaz

Ayrıca, iç ve dış pazarlarayönelik gaz aletleri veaksesuarları ile konforcihazları üretimi de Aygaz'ınfaaliyet alanında bulunuyor.Şirket’in kuruluşundan buyana temel felsefesini“tüketiciye ürün ve hizmetolarak en iyisini sunmak”.Aygaz, tüm hizmetlerinde“müşteri memnuniyeti”ilkesinden hareket ediyor.Koç Topluluğu'nun kurucusuVehbi Koç'un, şirketin ilkyıllarında Türkiye'nin tümillerini dolaşarak bulunduğubölgede nüfuz sahibi kişilereAygaz bayiliği vererek işintemelini atması, Aygaz'ınbaşarısında en temeletkenlerden biri.
Ürün
12 kg.’lık Aygaz markalıtombul ve uzun ev tüpleri ocaklarda, katalitiksoba, şofben ve kombilerde ısınma, pişirme vesıcak su sağlama gibi işlevler için enerji ihtiyacınıkarşılıyor. İki kilogramlık kamp tüpleri ise ev,piknik, kamp ve tekne gibi çok çeşitli yerlerdeısınma, pişirme ve aydınlatmaamaçlı kullanılıyor.Dökmegazın evlerdekullanımına Aygaz MerkeziEnerji Sistemi adı veriliyorve bu sistemde propan gazıyüksek miktarlardatankerlerle taşınarakstoklanabiliyor. Daha çokvillakentlerde tankın toprakaltına gömülerek veiçindeki gazın evdeki kombiveya kazan dairesine tesisat ileulaştırılmasıyla tüketicilerin ısınma, sıcak su vepişirme amaçlı enerji ihtiyaçları karşılanıyor.Küçük ve orta ölçekli ticari işletmelerdeısınma, pişirme, sıcak su ve ısıl işlem amaçlı 24 ve45 kg.’lık ticari ve sanayi Aygaz tüpleri kullanılıyor.Tank konulabilecek yerleri bulunan küçük ve ortaölçekli ticari işletmelerde ise dökmegaz tercihediliyor. İşyerlerine kurulan dökmegaz sistemifiyat avantajı, kullanım kolaylığı ve temizliğindendolayı özellikle büyük sanayi tesislerinde,otellerde, tavuk çiftliklerinde ve seralarda tercihediliyor.Otomobillerde kullanılan LPG ürünü, otogazolarak adlandırılıyor.Türkiye'de otogaz, ekonomikolması nedeniyle araç sahipleri tarafından tercihediliyor. Bir başka özelliği de genel kanının aksinegüvenli ve benzinle dizele oranla çevreci bir yakıtolması. Aygaz, 2001 yılından itibaren otogazürününü, Avrupa Otogaz Kalite Standardı EN589'a uygun olarak pazara sunuyor. Şirketinotogaz markası, 2004'te Aygaz Euro LPG adı ve“Her Mevsim Yüksek Performans” vizyonu ileyenilendi.Şirket tüketicilere LPG ile çalışan ürünler desunuyor. Katalitik sobalar, Aygaz palmiyeler, Aygazbarbeküler, sera ısıtıcıları, kamp cihazları,tüplügazın basıncını kullanılan cihaza göre değişikseviyelerde ayarlayan dedantörler, şirketin ürün

yelpazesi içinde yer alıyor.
En Son Geliflmeler
Aygaz, tüketici tarafından güvenilir bulunma ve“ilkleri sunan şirket” olma özelliğini korumak içinsürekli teknoloji ve yeniliklere yatırımyapıyor. Şirketin bu kapsamdaattığı önemli bir adım, 1995yılında başlattığı uygulama ile,darbeye, çarpmaya dayanıksız,kısa ömürlü plastik dedantörüretimini durdurup metal dedantörüretimine yönelmek oldu. 2004 yılındaAygaz yeni tasarımlı, metal gövdeli,çocuk kilitli, kullanım alanına göre üçrenkte (kırmızı, gümüş, yeşil) ve iki senegarantili yeni dedantörleri piyasaya sürdü.Piyasada mevcut bulunan plastiklereoranla gazın verimli kullanılmasındaolumlu sonuç veren metal dedantör, buözellikleri ile uluslararasısertifikalandırma kuruluşuTechnische UberwachungsVereine'dan (TÜV) belge aldı.Aygaz, yüksek performansgösteren ve Türkiye'de 2004 yılındanitibaren zorunlu olan EN 589 AvrupaOtogaz Kalite Standardına uygunotogazı, 2001 yılında tüketicileresunmaya başladı. Bu ürünününlansmanını, Otoaygaz LPGmarkasıyla yapan şirket, pazarpayında %3 artış sağladı. Lansmanöncesi tüketicilerin otogaz ürünleri arasında birfark olmadığı ve tüm otogaz markalarınınperformansı düşürdüğüne olan inancı, yerinimarkalar arası kalite ve performans farkı olduğufikrine bıraktı.2004 yılında Aygaz, Otoaygaz LPG markasını,isim ve logo olarak yeniledi ve Aygaz Euro LPGadını aldı. Bu değişim ile Otoaygaz LPG1'in“Doğrusu Neyse O !” sloganı, “Her mevsimyüksek performans” sloganı ve marka vizyonuylayenilendi. Marka değişimiyle birlikte yüksekpropan oranı ile kışın da araçtan yüksekperformans alınmasını sağlayan kışa özel Aygaz Euro LPG lansmanı gerçekleştirildi.Bu lansmanla şirket, satışlarını %7 pazar payını ise%2 artırdı.
Promosyon
Büyük tanıtım ve tüketici kampanyaları düzenleyenAygaz'ın 2004 yılında gerçekleştirdiği otogazsektörünün ilk SMS çekiliş kampanyası süresincetüketicilere her ay bir Fiat Albea ve 330Beldeyama Bisiklet hediye edildi. Bu yarışmaya,100 bini aşkın otogaz kullanıcısı, 300 bini aşkınSMS ile katıldı. 2005 yılında tüplügaz kullanıcılarınayönelik düzenlenen SMS Çekiliş Kampanyası'naise 1 milyona yakın abone katıldı ve 2 milyona

yakın mesaj alındı. Kampanyaya katılanlarüç Ford Focus'un yanı sıra, toplam 999 adethediye kazandı.Aygaz’ın Haziran 2005'te başlayan,“Türkiye Enerjisini Bizden Alıyor” temalı reklamkampanyasında ise ünlü oyuncu Şener Şen rolaldı. Şirket, tüketicilere yönelik çeşitlikampanyalar düzenleyebilmek amacıyla2004 yılında Aygaz Kart uygulamasını, öncelikliolarak otogaz istasyonlarında başlattı. Ayrıca,Aygaz Ücretsiz Bakım Günleri kapsamında her yılonbinlerce otogazlı aracın ücretsiz araç bakımıAygaz istasyonlarında gerçekleştiriliyor.Aygaz, Dökmegaz alanında konut sahipleri ilebirlikte marka kararını vermede etkili olanmimar-müteahhit grubu (Kulüp MİM) tavsiyeprogramı ile müşterilere çeşitli avantajlar sunarakbu konuda da promosyon çalışmaları yapıyor.
Marka De¤erleri

Şirket yönetimi, 2004 yılında yapılançalışmalar sonucunda, Aygaz marka kimliğiniyeniden tanımlayarak yenileme yolunagiderken hedef olarak öz değerleri koruyupmarkaya dinamizm getirmeyi belirledi. Bukapsamda yapılan çalışmalarda “güvenilirlik,müşteriyle elele olmak, müşteriye değer vermek,yenilikçi olmak, samimiyet ve çekicilik” ortayaçıkan değerler oldu.Bu çalışmalar sonucunda; Aygaz'ın hergün binlerce eve hizmet veriyor olmasındanhareketle “Ailenin bir ferdi” konsepti ortaya çıktıve marka özü olarak benimsendi. Sıcaklığı veilerlemeyi ifade etmek için tüm iletişimmateryallerinde kullanılmak üzere Aygaz dalgasıoluşturuldu ve Aygaz markasının kısa yoldanhatırlatılması için de yeni A sembolünde kararkılındı.
www.aygaz.com.tr

Aygaz her gün, servis araçları ile 500 binkilometreye yakın yol yaparak, 200 bin haneyehizmet veriyor.
2005 yılı itibarıyla Aygaz'ın piyasada 12 kg.’lık  15milyon ev tüpü var.
Türkiye'de her gün 500 bin defa “Aygaz”deniliyor.
Günde yaklaşık 300 bin kişi Aygaz Euro LPG ileyolculuk yapıyor.
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