
Pazar
Araştırmalar sonucunda,Türkiye genelinde40 bin adet hazır giyim şirketinin faaliyetgösterdiği ve bu şirketlerden 2 bin 500'ününİstanbul'da olduğu ortaya çıkıyor.Sektörün büyüklüğünün 35 milyar US$'ıgeçtiği, tüketim açısından 20 milyar US$'ıyakaladığı hesaplanıyor. Hazır giyim sektöründeçalışan kişi sayısı ise 4 milyon düzeyinde. Ancak,bu sektörün %80'i Küçük ve Orta Büyüklüktekiİşletmeler’den (KOBİ) oluşuyor ve önemli birbölümü fason üretim yapıyor.1983'ten beri Türk tekstil sektöründe önemlibir yere sahip olan, özellikle butik tarzı erkek vebayan iç çamaşırı, pijama ve eşofmanda pazardaliderliği elinde tutan dagi, 2004 yılında yaptığıyeniliklerle iç giyimden dış giyime kadar ürünyelpazesini genişletti.2006'da spor dış giyim olarak yeni ürünlereimza atacak olan dagi, ayrıca pijama veeşofmanda yeni bir marka çıkarmayı planlıyor. Buyeni marka ile pazardaki raf payını yükseltmeyi vedagi ürünlerini birçok noktadan tüketiciyeulaştırmayı hedefliyor.
Baflar›lar
Türkiye’nin son 20 yılda yarattığı markalardan biriolan dagi, ilk on yıl boyunca hep yabancı markaolarak algılandı. Oysa, birkaç “Yüzde 100 Türk”markasından biri olan dagi, ayrıca kendisektöründe uluslararası bir başarı elde etti.Tüketicide ve kamuoyunda oluşan yabancımarka algısını ortadan kaldırmayı amaçlayan dagi,son on yıl boyunca “Yüzde 100 Türk” sloganınıkullanmaya başladı. Fakat artık Türkiye tarafından

benimsendiği için bu slogan kullanımdan kaldırıldı.Ayrıca, ilk defa o güne kadar Türkiye’deyapılmayan bir şey yapıldı ve çamaşıra markalogosu konuldu.dagi erkek çamaşırı ürün yelpazesine sliptensonra atlet, fanila ve şort külot da ekledi.Hammaddeler o zamana kadar kullanılmayanlararasından seçildi. 1985’te ise pijama, spor giyimve ev giysisi üretimine başlandı.dagi, 1988’de kız ve erkek çocuk giyimine girdi.Erkek koleksiyonundaki aynı ürünlerden çocukkoleksiyonu oluşturuldu. Bu dönemdeki başarısınıvergi rekorlarıyla da ortaya koyan dagi, 1986,1987 ve 1988 yılları arasında vergi rekortmenioldu. 1989 yılında ilk mağazasını İstanbul Şişli’deHalaskargazi Caddesi’nde açtı.Alışveriş merkezi mağazacılığı dagi için ilk defaAkmerkez ile başladı. Daha sonra Profilo, Capitol,Olivium, Carousel, Galleria, Beylikdüzü Migros,Carrefour Kozyatağı, Carrefour Ümraniye, İzmitDolphin, Konya Kule City, Konya Masera, AnkaraOptimum, Ankara Migros, Ankara Bilkent-Ankuva,İzmir EGS, İzmir Kipa, İzmir Agora, Bursa ZaferPlaza, Bursa Carrefour, Gaziantep Migros gibialışveriş merkezlerinde yerini aldı.Eylül 2005’te Şişli’deki Cevahir AlışverişMerkezi’nde ve Büyükçekmece’de iki yeni mağazadaha açılması planlanıyor.Şu an ülke çapında 30 mağazası olan dagi,2006 sonu itibarıyla 50 mağazaya ulaşmayı veyurtdışında mağazalar açmayı hedefliyor.Türkiye’nin büyük mağazalarında reyonlarşeklinde yer alan dagi ürünleri, ayrıca İstanbul,Ankara, İzmir, Adana gibi şehirlerde bulunan vetoptan satış yapan distribütörler aracılığı ileperakende satış mağazalarınaulaşıyor.1987-1999 yılları arasındayurtdışı ihracatına giren dagi,son yıllarda ihracattanvazgeçerek, tamamıyla içpazara yöneldi.2004 yılının ikinci yarısındayeni ortaklık çerçevesindedaha da güçlenen dagi,kendi binası olan 7 bin 500metrekarelik kapalı alandaüretimini gerçekleştirmeküzere yeniden yapılandı.2004 sonu rakamlarına göre,butik tarzı erkek ve bayan iççamaşırı, pijama ve eşofmandapazar liderliğini elinde tutandagi yurt genelinde 30 adetperakende satış noktasınaulaştı.Ayrıca, Ankara, İzmir, İstanbulve Adana’daki bölgetemsilciliklerinin yanı sıra,100’e yakın corner, on beşdistribütör ve 1.000’e yakınsatış noktasıyla tüketiciyehizmet sunuyor.
Tarihçe
Sektörünün lider kuruluşudagi’de başlangıçta sadeceerkek çamaşırı üretimiyapılıyordu. dagi kurulduğu

tarihten bu yana ürün sunumundan uyguladığıpromosyonlara kadar birçok ilke imza attı.1983 yılında orijinal teneke kutularda satılanerkek çamaşırları, bu kutuların içine sabunkonularak farklı bir yaklaşımla piyasaya sunuldu.On beş milyon adetten fazla üretilmiş olanbu teneke kutular, beklenenin üzerinde ilgiylekarşılandı.Tüketici, ilk defa karşılaştığı bu yenilikçi ürünü o kadar beğendi ki, ürünsatış rekoru kırdı.
Ürün
Ürün yelpazesi 2004’ten bu yana geliştirilendagi’nin logosu da yenilendi. Aynı dönemde tümçamaşır koleksiyonunu baştan sona yenidentasarlayan dagi, bayan iç giyim ve abiye satengecelik üretimine başladı. Değişim bununla dakalmadı ve dagi, ürünlerde kullanılanhammaddeleri de değiştirdi.Erkek iç çamaşırında Türkiye’nin en bilinenmarkası olan dagi, bilinirlik ve kalitede birincisırada yer alıyor. Butik tarzı çalışan ve kalitedenödün vermeyen bir stratejiyi benimsiyor. Şu andabutik çalışma ve kalitesinden taviz vermemek için,Avrupa’dan gelen talepleri geri çeviriyor amayakın bir zamanda dış pazarlara da açılmayıplanlıyor.dagi, erkek ve kadınlar için çamaşır, pijama,eşofman, sweat-shir t, t-shir t, gömlek, şort,bermuda, pantolon, çorap, triko, mont, kaban,spor çantaları ile mayo üretiyor.
En Son Geliflmeler
dagi, 2005 yılında iç çamaşırda büyük bir değişimgeçirdi ve bu dönemde Lycra grubunu değişikkoleksiyonlarla gençlere yönelik hazırlayarak,daha çok bu ürünlerle öne çıkmaya başladı.Ayrıca bunu yaparken, diğer yaş gruplarını daihmal etmiyor ve 16-60 yaş aralığındaki hedef
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kitleye yönelik yeni ürünlerle de dikkati çekiyor.dagi boxer koleksiyonuyla da iddialı. Bu ürüngrubunu sürekli yenileyerek, tüketiciden gelentaleplere göre yeni modeller sunuyor.İç çamaşırda büyüyen dagi, 2006 yılında yeniataklara hazırlanıyor. Bu kapsamda, ürün gamınaspor dış giyimi de eklemeyi planlıyor. dagi’nin yeniürünleri arasına yakında mont, pantolon, gömlekde girecek.dagi, 2006 yılına ait yeni koleksiyonda ortayaşa farklı ürünler sunarken, gençlere çok çeşitlimodelde iç çamaşırı, pijama ve spor giyimhazırlıyor. dagi’nin bu yeni ürün gamı “hafta sonukıyafetleri” olarak adlandırılıyor.dagi, bu yeniliklerle birlikte 2006 sonundatüm mağaza konseptlerini de değiştirmiş olacak.Şu an 30 mağazanın altısını yenilemiş bulunuyor.
Promosyon
dagi, markasını desteklemek ve tüketicileriyleiletişim kurmak için, çok sayıda kampanya vesponsorluk gerçekleştiriyor. Bu çalışmalarda sporve sanat temaları öne çıkıyor.Hidayet Türkoğlu, İbrahim Kutluay ve FatihTerim ile birlikte gerçekleştirdiği “DünyaMarkalarıyla Yarışanlar” isimli tanıtımkampanyasında, İBO 10 ve HİDO 5 isimli imzalıforma ve hatıra ürünlerini hayata geçirdi.2001 yılında 32. Avrupa Basketbol Şampiyonası

anısına hazırlanan 12 DevAdam forma, şort ve hatıraaksesuarları ile ayrıca 2002Dünya Kupası’nda Türk MilliTakım promosyon formaları dadagi tarafından tasarlandı,üretildi ve pazarlandı.Grup Gündoğarken ileyapılan bir yıllık sponsorlukçalışmasında grubun tüm dagimağazalarında sevenleriyle biraraya getirilmesi sağlandı.dagi Sevgililer Günü içinözel olarak tasarlayıp ürettiğit-shir t’leri “ellerimde çiçekler”sloganıyla Türkiye’deki 30mağazada sevgililere sundu.dagi Sevgililer Günü t-shir t’üile birlikte, GrupGündoğarken’in dagi’ye özelseslendirdiği aşk şarkılarındanoluşan bir CD de hediye etti.Rating rekorları kıranDadı dizisinde Gülben Ergen’inkullandığı çiçekli bornoz,sabahlık, gecelik ve terlikçalışması dagi tarafındanyapıldı. Bu çalışma hemmarkaya hem de diziye büyükkatkıda bulundu.dagi, Çocuklar Duymasındizisinin pijama ve sporkıyafetlerini sağladı. Ayrıca Star TV’de yayınlananKadın İsterse dizisinin kıyafetleri de dagitarafından hazırlandı.1998 yılında mağazalarda dagi puzzle’larıdağıtıldı, puzzle yapıp getiren müşterilere özelhediyeler verildi.dagi, 2005 yılının sonbaharında büyük birreklam kampanyası planlıyor. Bu kampanya,PR ile desteklenerek yeni bir relansmanyapılacak. Hedef, dagi’yi pazarda hak ettiğikonumda tutmak ve marka gücünü artırmak.
Marka De¤erleri
Her yaşa hitap eden, özellikle erkek iç çamaşırı,pijama, ev giysisinde sektör lideri olan dagi,gençlerin ve orta yaşlıların beğenerekkullandıkları bir marka olarak öne çıkıyor.

Bilinirlik ve kalitede lider dagi, butik tarzıüretiminden dolayı kalitesinden ödün vermemesive tüm yaş gruplarının rahatlıkla kullandığıürünlerinden dolayı vazgeçilmez bir marka olaraktanınıyor.
www.dagi.com.tr

İç çamaşırı pazarına ilk teneke kutu ambalajı dagigetirdi.Teneke kutunun içine bir de sabunyerleştirdi.
dagi Türkiye’de ilk defa çamaşırda kendilogosunu kullanan marka. Bu çamaşırın modelive dikişi de bir ilkti.
Dışarıda da giyilebilen ev giysisini ilk defa dagiüretti.
dagi mağaza konseptinde, bay ve bayan iççamaşır ile spor giyimi birleştiren Türkiye’dekitek marka.
Sporun devleri ile ortak kampanyalar düzenledive Hidayet Türkoğlu ile İbrahim Kutluay için özelürünler üretti.
Dadı dizisinin kahramanı Gülben Ergen’in dagitarafından üretilip, pazarlanan meşhur çiçeklibornozu dizinin yayınlandığı dönemde bir fırtınagibi eserek satış rekorları kırdı.
dagi Çocuklar Duymasın dizisine ürünleriylekatkıda bulundu. Dizinin kahramanı Havuç’unizleyicilerden büyük ilgi gören spor çantasınıdagi tasarladı.
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