
Pazar
Türkiye bira pazarının hacmi 2004 yılı itibarıyla8.1 milyon hektolitre ve kişi başı yıllık tüketimmiktarı ise 11 litre. Son on yıl içerisinde toplamtüketimin yıllık ortalama %5 oranında birbüyüme hızı kaydettiği Türk bira pazarında EfesPilsen'in üreticisi Anadolu Efes, %79 paylasektörün lideri konumunda.Anadolu Efes, bugün 1 milyar US$’ı aşankonsolide cirosu, altı ülkede toplam on dört birafabrikası, dört malt fabrikası ve bir şerbetçiotuüretim tesisiyle, en önemli bira üreticilerinden.Son yatırımlarla birlikte bira üretim kapasitesiniyıllık 21 milyon hektolitreye, malt kapasitesini iseyaklaşık 150 bin tona ulaştıran Anadolu Efes'inürettiği Efes Pilsen ise gıda içecek sektöründe2 bin 500 marka içinde en yüksek ciroya sahipbir marka. Ülke çapına yayılmış 300 bayiyle engelişmiş dağıtım ağlarından birine sahip olması,Efes Pilsen'i sektörde öne çıkaran özelliklerden.Efes Pilsen Türkiye'de %99 marka bilinirliğinesahip ve Avrupa'da da en çok tüketilen on biramarkası arasında.
Baflar›lar
Efes Pilsen'in kalite ve lezzeti uluslararasıyarışmalarda aldığı pek çok ödülle kanıtlandı.Bu ödüllerden bazıları şunlar : 1973 SelectionMondial, Paris, Altın Madalya; 1979 GoldenCaraius, 19. Caralus Altın Madalya; 1981 MondeSelection Bruxelles, Altın Madalya; 1983 TürkStandartları Enstitüsü'nden (TSE) takdirname;1983 Roma 22. Bira ve Alkolsüz İçeceklerSeçmesi, Altın Madalya; Madrid UluslararasıKalite Yarışması, Altın Madalya (Medalla de oreAlacalidad Internacional Bebidas AliocoholicasMadrid); 1996 Monde Selection Bruxelles,Bronz ve Gümüş Madalya; 1996 BVOI ISO 9002Kalite Güvence Sistemi Sertifikası; 1996 WorldBeer Cup, Bronz Madalya; 2000 Kristal Elma,Marka Yaratma ve Yaşatma Ödülü; 2002 MondeSelection, Gümüş Madalya.

Tarihçe
Üretimine İstanbul ve İzmir'dekurulan fabrikalarında başlayanEfes Pilsen, 1969 yılındabiraseverlerin büyük beğenisinitoplayan “tombul kahverengi”şişesinde piyasaya sunuldu.1977'de Adana, 1995'teAnkara'da yeni bira fabrikalarıkuran Efes Pilsen, 1998 yılındaMarmara Bira'yı satın aldı.Böylece, bu şirkete aitLüleburgaz'daki bira fabrikası dagruba katıldı.Ekonomiye ve sanayiyeolduğu gibi tarıma da büyükkatkıları bulunan Efes, ardındanbiranın hammaddelerinioluşturan şerbetçiotu ve maltüretimleri için atağa geçti. 1971yılında Bilecik'teki şerbetçiotuişleme tesisini, 1973'te Afyon ve1984'te de Konya maltfabrikalarını açtı. Şerbetçiotu vemaltlık arpanın gelişimindebüyük rol oynayan Efes Pilsen'ingeliştirdiği tescilli yedi arpa veyedi şerbetçiotu türü bulunuyor.Kurduğu bira, malt veşerbetçiotu fabrikalarıylakapasitesini artıran Efes Pilsen,Türkiye'de çok sayıda yeniliğeimzasını attı. 1986 yılındaürettiği Türkiye'nin ilk kutu birasıbunlardan biri. İzmirFabrikası'nda üretilen bu ürünü, 1993 yılındapiyasaya sürülen ilk “light bira” izledi. Aynı yıliçinde sert ve yüksek alkollü bira sevenler içinEfes Extra piyasaya sunuldu.1990'ların ortasında başlattığı “öncü marka”olma stratejisi doğrultusunda 1996'da ambalajyenileme çalışmalarına hız kazandırdı.Çevre bilincinin yerleştirilmesine katkıdabulunmak ve yeni satış noktalarına ulaşabilmekamacıyla, dönüşümsüz şişeyi çıkardı. 1998'detüketiciye sunulan Efes Dark,Türkiye'de şeffafdönüşümsüz şişede pazara sunulan ilk siyahbira oldu.1999'da bu defa 5 litrelik fıçı bira ambalajıylapazara bir başka yenilik getiren Efes Pilsen,kuruluşunun 30. yıl anısına ilk kabartmalı kutubirayı üreterek piyasaya sundu.2000'de grubun Türkiye bira fabrikalarıbirleştirilerek Anadolu Efes kuruldu. Aynı yılMiller Genuine Draft'ın, iki yıl sonra da Beck's'inlansmanı yapıldı. 2004'te Marmara Gold ürününü,fıçı tadı olan Efes Pilsen fıçı kutu ve fıçı şişetüketicilerle tanıştırıldı. Ardından, 5 litrelik EfesDark fıçı, meyve aromalı malt içeceği Ritmix ve1 litrelik şişe bira Marmara Gold piyasayasunuldu. Efes'in son yeniliği ise Avusturalya'nınünlü birası Fosters'i 2005 yılında Türkiye'yegetirmek oldu.Efes Pilsen, tarihi boyunca Türkiye'ninyarattığı en büyük markalardan birisi olmanınbilinciyle kültürden spora çok sayıda projeyedestek oldu. 1976'da kurduğu Efes Pilsen SporKulübü'nün yanı sıra 2002 yılından itibarenTürk Milli Futbol Takımları ana sponsoru olan

Efes Pilsen’in müzikten sinemaya, arkeolojidentiyatroya gerçekleşmesini sağladığı pek çoketkinlik var. 2005'te on altıncısı yapılacak EfesPilsen Blues Festivali bunlardan biri.Türkiye'de sponsorluk kavramınınyaygınlaşmasına öncülük eden şirket, sosyal vekültürel hayata yaptığı pek çok katkıyla Türkiyeiçin bir tür “yaşam sponsoru” oldu.Bugün Avrupa'dan Türk Cumhuriyetleri'ne,Ortadoğu'dan Amerika'ya 50'den fazla ülkedetüketilen Efes Pilsen'in yurtdışındaki başarısınıntemelleri 1970'lerde atıldı. 1980'lerde EfesPilsen'in Efes Pilsener ismiyle Almanya'yapazarlanmasının ardından ihracatında ürün/ülkeçeşitlemesi başladı. 1990'lara gelindiğinde iseEfes'in dışa açılma politikası bir “dünya markası”olmak hedefiyle yeniden şekillendirildi.Bugün Anadolu Efes, altı ülkede (Türkiye,Rusya, Kazakistan, Moldovya, Sırbistan veRomanya) faaliyet gösteren bölgesinin öndegelen bira üreticilerinden birisi. Bu pazarlardayarattığı markalar ile önemli pazar paylarınaulaşmış durumda. Rusya'da; Stary Melnik,Beliy Medved, Sokol ve Amsterdam Navigatormarkalarına sahip.Kazakistan'da Karagandinskoe, Romanya'daCaraiman, Moldova'da Vitanta, Chisinau ile    Arcve Sırbistan'da Weifert, Pils Plus, Zajecarsko ileStandard markalarıyla yerel pazarlarda  rekabetediyor.Ayrıca, Rusya'da yapılmış olan lisansantlaşması çerçevesinde Alman Warsteinerve Çek Zlatopramen bira markalarınıüretiyor.
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Ürün
Türkiye'de biranın ve keyfin adı olan Efes Pilsen,Türkiye'nin en çok hatırlanan markası ve en çokiçilen birası unvanına sahip.Türkiye'de içilen onbardak biranın sekizi Efes ürünlerinden oluşuyor.Tümüyle doğal maddelerden üretilen EfesPilsen'de alkol derecesi %5.50 cl ve 30 cl'lik tombul kahverengi şişesininyanı sıra 50 cl ve 33 cl kutularla da sunuluyor.Efes Pilsen'in girişimci ve yenilikçi ruhu 50 cl ve33cl'lik “çevir aç” kapaklı depozitosuz şişelerlegeniş bir ambalaj portföyüne sahip. 50 lt, 30 lt. ve5 litrelik fıçılar ve 50 cl fıçı kutu ile fıçı şişedebiraseverlere ulaşıyor.Efes Pilsen'in alt markalarından,%3 alkol derecesine 

sahip Türkiye'nin ilk lightbirası Efes Light'ın kalorioranı %40 daha düşük. Sertbira sevenlerin tercihi, %7.5alkol derecesine sahip EfesExtra'nın yanı sıra karamellitadı, koyu rengi ve doyguniçimiyle Efes Dark pazardailgi gören markalardan. EfesPilsen, ayrıca üretimtecrübesiyle lisansörü olduğudünya markalarını dabiraseverlerin beğenisinesunuyor.
En Son Geliflmeler
Tüketici ihtiyaçlarını süreklitakip eden Efes, sektöründepek çok ilki hayata geçirdi.Son olarak geliştirilen en yeniürünü, dünyada da ambalajıyla bir ilk olan EfesPilsen fıçı şişe.Geçtiğimiz yıl kutu ambalajıyla sunulan fıçı birakeyfi, 2005 yılında 50 cl depozitosuz cam şişedetüketicilerinin beğenisine sunuldu. Fıçı biralezzetini taşıyan orijinal tasarımlı 50 cl cam şişe,hem lezzette hem de görüntüde farklılığıbirleştiriyor. Etiketsiz, cama baskı şık fıçı tasarımıolan fıçı cam şişe, sektöre yeni bir farklılıkgetirirken kulvarı da genişletiyor. Fıçı şişeninyanı sıra bu yıl pazara sunulan 1 lt cam şişeMarmara Gold ve 25 cl kutuda Efes Light,Efes'in yeni ambalajlarından.
Promosyon
“Efes Pilsen... Bira Bu Kapağın Altındadır !”Türkiye'de pek az reklam sloganı bu kadar uzunsüre tüketicinin zihninde yer etti. “Efes PilsenHakiki Bira”nın 1970'lerin ilk yarısında başlayanyolculuğu kısa bir süre sonra “Efes Pilsen... BiraBu Kapağın Altındadır !”a dönüşerek yıllarcadevam etti.Reklam kampanyalarında önceleri gençliktemasını işleyen ve Efes Pilsen'in “neşe kaynağı”olduğunu vurgulayan basın ilanları yer aldı.Prodüksiyonlar gün geçtikçe büyüdü. ÖnceEfes'in Türkiye'nin dört bir yanındaki fabrikalarıtanıtıldı. Ardından ekonomik sıkıntı yaşanandönemde, Efes'in Türk sermayesi ve Türkişgücüyle üretildiğinin altı çizildi.Sonra biraz hareket yaratıldı ve müzikle dansaağırlık verildi. Efes Pilsen için yapılan bestelerlebirlikte danslı, müzikli, kalabalık bir oyuncukadrosu markanın tanıtımı için çalıştı; haftanınyedi günü Efes Pilsen içilebileceği anlatıldı.Reklamların içerikleri ve biçimleri değişsede aynı kalan tek bir şey vardı: “EfesPilsen... Bira Bu Kapağın Altındadır !”80'li yıllarda reklamlar darenklendi ve gelişti.Reklamlarda “Türkiye'de EfesPilsen'den başka Efes Pilsenyok!” denmeye başlandı.Türkiye'de o yıllardaTV'lerde alkollü bir içecekolan biranın reklamınınyayınlanması yasaklansada Efes Pilsen tümhızıyla devam etti.Türk reklamsektöründe çığır açanEfes Pilsen reklamları,2000'li yıllarda aynımarka altında yeralan farklı ve çokçeşitli ürünlerlesürüyor. Spordanmüziğe, sinemadantiyatroya hayatınçeşitli alanlarındasponsorluğunusürdürenEfes Pilsen,reklamlarında

ısrarla şunu vurguluyor : “Hayat Değişiyor, KeyifDevam Ediyor !”2005'te 36. yılına ulaşan Efes Pilsen yenisloganında bu yolculuğunu özetliyor : “AslındaHayatı Dolduruyoruz.”
Marka De¤erleri
Efes Pilsen, biraseverler tarafından sosyalortamların bir parçası, güvenilir ve bir dost olarakalgılanıyor. Benzersiz lezzetinin yanı sıra uzunyıllardır Türk sporuna, müziğe, tiyatro, sinema vearkeolojiye aralıksız olarakverdiği desteklerle anılıyor.Efes Pilsen,Türkiye'de sporuen fazla destekleyen markalarsıralamasında birinci sırada.Türk Milli Futbol Takımları anasponsoru olan Efes Pilsen,düzenlediği Efes Pilsen Cup,Efes Pilsen World Cup gibietkinliklerle spor keyfini yılboyuna yayıyor.Türkiye'nin ve dünyanın çeşitlişehirlerinde turne şeklindegerçekleştirdiği Efes Pilsen BluesFestival; Peter Gabriel, Moby,Chemical Brothers, Manu Chaogibi starların katılımıyla bu yıldördüncüsü düzenlenen EfesPilsen One Love Festival;Türkiye'nin sevilensanatçılarıyla her yıl yaptığıturnelerle Efes Pilsen artıkmüzikle beraber anılıyor.
www.efespilsen.com.tr

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

1969 yılından bu yana tüketilen Efes miktarıyaklaşık 31 milyar bardak.
Yılda ortalama 3 bin çiftçi ailesi, 400 bin dekararazide Efes Pilsen için üretim yapıyor.
Efes Pilsen,Türkiye Basketbol Ligi'nde on iki kezşampiyon olarak, “Şampiyonlar Şampiyonu"unvanını almaya hak kazanmış tek Türk takımı.
Efes Pilsen Spor Kulübü, Koraç Kupası'nı kazananilk ve tek Türk takımı.
On altı yıldır Türk sinemasına destek verenEfes Pilsen'in katkılarıyla 21 film çekildi.Bu filmler yurtiçi ve yurtdışı festivallerde76 ayrı ödül kazandı.
On üç yıldır Türk tiyatrosunu aralıksızdestekleyen Efes Pilsen'in katkılarıyla 300'e yakıntiyatro oyunu sergilendi.
Türkiye'ye gelen turistlerin ilk öğrendiğion Türkçe kelimeden biri, Efes Pilsen.

Efes Pilsen

65SUPERBRANDS


