
Pazar
Son yıllarda Türkiye'de rekabetin en hızlı arttığısektörlerden biri olan unlu (bisküvi, kek, tekliürünler ve kraker) ve çikolatalı ürünler (çikolata,çikolata kaplı ürün ve krem çikolata) pazarında2004 sonu itibarıyla 1 milyar 270 milyon US$'lıkciroya ulaşıldı.Yıllık tüketim 266 bin ton düzeyiniyakaladı ve pazar, 2002-2004 yılları arasında yıldaortalama %7 büyüdü. ACNielsen PerakendePaneli'nin verilerine göre, iç pazarda toplamtüketimin %71'i unlu mamuller alt pazarındagerçekleşiyor.Türkiye, 2004 sonu itibarıyla, dünyatoplam unlu mamuller ihracatının %5'inigerçekleştirir düzeye ulaştı.Bu pazarın en önemli oyuncularından Eti,1961 yılından beri pazarın unlu mamul kısmındafaaliyet gösteriyor. Şirket, 2004 yılında %32 pazarpayı ile bu pazarın en büyük ikinci markasıkonumunu korumaya devam etti.Eti, unlu mamüller pazarının hızla büyüyenalt kategorilerinden sağlık ürünleri (yulaflı ve/veyakepekli ürünler), light ürünler (light kek, bisküvi,kraker ve grissini) ve kek (light hariç)pazarlarında sırasıyla %85, %56 ve %50 pazarpayı ile liderliğini sürdürüyor.ACNielsen Perakende Paneli'nin verileri ayrıcaEti'nin 2003'ün son çeyreğinde girdiği çikolata veçikolata kaplı ürünler pazarında kısa sürede %7pazar payına ulaştığını ve 2004 yılı toplamındapazarın üçüncü büyük firması olduğunugösteriyor.
Baflar›lar
Her marka için en yüksek hedef kategorisininlideri olmak ve kategorisiyle özdeşleşir durumaulaşmak. Sektörün öncülerinden Eti, 45 yıldıriçinde bulunduğu pazardaki tüketicilerin %50'sitarafından “Bisküvi denince akla o gelir” ifadesininçağrıştırdığı marka olarak belirlendi.Eti, ayrıca unlu mamuller pazarında “lezzet,ustalık ve bisküvi” kelimeleriyle özdeşleştirilen vetüm tüketiciler tarafından bilenen bir marka.TNS PIAR tarafından 2004-2005 yıllarındagerçekleştirilen Eti İmaj Araştırması, Eti'nin 2003yılında girdiği çikolata ve çikolata kaplı ürünlerpazarında ilk akla gelen şirketler arasında ikincisıraya yerleştiğini ortaya koyuyor.Eti'nin 45 yıllık geçmişinde dikkat çekenözelliklerinden biri de içinde bulunduğukategorilerde ilkleri sunmak oldu.Bu ilklerden bazıları şöyle:Türkiye'nin ilk liflibisküvisi Burçak, ilk paketlenmiş kek, ilkpaketlenmiş turta, pakette satılan ilk hazırkızarmış ekmek Etimek, ilk bebe bisküvisiCicibebe, kâğıtta sunulan ilk ıslak kek, BrowniGold, çölyak ve fenilketonüri hastaları için

geliştirilen Türkiye'nin ilkglutensiz bisküvisiPronot.Eti, 2002'deki EtiForm relansmanıyla lightürünler pazarındakiliderliğini güçlendirirkensağlıklı yaşam konusundatüketiciyi bilinçlendirmeyisürdürdü. Bununetkisiyle, 2003 yılındakategori tüketim hacmi%25 büyüdü. Eti Form bu kampanyayla ayrıca2005'teki Effie Reklam Etkinliği Yarışması'ndaüçüncü olarak Bronz Effie kazandı.Tüketicilerin %43'ünün “kekin ustası” olaraknitelendirdiği Eti, 2003 yılındaki Browni Goldlansmanıyla endüstriyel kek pazarında “kâğıttapişmiş kek” devrini başlattı. Bu lansmandan sonra,2004 yılında toplam kek pazarı %27 büyümegösterdi.Eti, Browni Gold ile aldığı birçok ödülün    yanısıra;Tüketiciler Birliği'nin 2004 Tüketiciye SaygıÖdülleri'nde çölyak ve fenilketonüri hastalarınayönelik geliştirdiği Pronot ürünü ile Yılın Şirketiseçildi.
Tarihçe
Firuz Kanatlı tarafından 1961 yılında Eskişehir'deşahıs şirketi olarak kurulan “Eti Bisküvi Fabrikası”aradan bir yıl geçtikten sonra 22 çalışanıylaüretime başladı. Fabrikanın ilk ürünleri arasındaPetit Beurre, Finger, Marie, Kremalı, Sable veBademli bisküviler vardı.1965 yılına gelindiğinde Türk mühendislerin dekatılımıyla Eti'nin otomasyona geçişi tamamlandı.1972'de ticari unvanı Eti Gıda Sanayi ve TicaretA.Ş. olarak değişti.İlk ihracatını 1974'te Kıbrıs'a gerçekleştiren Eti,1979'da grup şirketlerinin tüm makine ve tesisihtiyaçlarını kendisi karşılamaya başladı.1980'de Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeTam Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. kurularak bisküvi,çubuk kraker ve kek üretimine başlandı. Bir yılsonra ürünlerin pazarlama ve satışını etkin olarakyürütebilmek için Eskişehir merkezli EtiPazarlama ve Sanayi A.Ş. kuruldu. 1983'te ilk kezsanayi tipi kek üretimine başlandı.1988 yılında Eti'nin ambalajları,TürkStandartları Enstitüsü (TSE) tarafından birinciliğelayık görüldü.1992'de tesislerini daha da modernleştirerekEti Gıda A.Ş. Organize Tesisleri'ni kurdu. Aynı yılTürkiye'nin bisküvi sektöründeki ilk ISO: 9002belgesini aldı.2001'de Dünya Gazetesi tarafından sektörde

En Başarılı Şirket seçildi.Kasım 2001-Mart 2002arasında yapılan “Tüketicinin EnGüvendiği Marka” anketisonucunda 2002 Kalite Ödülü'nüalarak kalitesini tescilledi.2003 Temmuz ayındaEskişehir'de Türkiye'nin en büyükkek fabrikasının temellerini attı.Yıllarca “bisküvi” ile özdeşleşenEti, 2003 yılında yeni bir alanagirdi.Tüketicilerden gelen yoğuntalep üzerine 20 milyon US$'lık teknik yatırımınyanı sıra Ar-Ge ve insan kaynakları yatırımı dayaparak Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeyeni bir fabrika kurarak, çikolata üretiminebaşladı.
Ürün
2003 yılına kadar sadece unlu mamullerpazarında bulunan Eti'nin ürün gamı bisküvi,kek ve krakerlerden oluşmaktaydı. Sonrakiyıllarda ürün yelpazesine yenileri eklendi.Light, sağlık, lezzet - keyif ve bebe ürünleri   altsektörlerinde, her bir sektörün kendi dinamiğidoğrultusunda tüketiciye bisküvi, kek ve krakersunan Eti'nin bugün toplam 59 markası ve130'dan fazla farklı tadı bulunuyor.2003'ün son çeyreğinde çikolatalı ürünlerpazarına girişiyle birlikte Eti'nin ürün gamınaçikolata kaplı bar, çikolata kaplı gofret ve tabletçikolata eklendi. Şu anda bu pazarda Eti’nindokuz marka ve on yedi farklı tatta ürünübulunuyor.
En Son Geliflmeler
Yıllarca “Bisküvi denince...” sloganıyla bütünleşenEti, çikolata pazarına girmesiyle birlikte kurumsalkimliğini tüm ürün gruplarıyla ifade eden birslogan arayışına girdi. Bulunacak yeni sloganınkurumun hem geçmişini hem de geleceğinikucaklayacak bir kavram olması hedeflendi.Bu kapsamda Eti'nin kurumsal söylemi ve iletişimstratejisi üzerindeki çalışmalar tam bir yıl sürdü.Tüm bu değişim sürecinde öncelikle tüketicilerinEti'ye yaklaşımı ve şirket içi değerlendirmetoplantılarından çıkan sonuçlar incelendi.Yapılançalışmalarda, tüketicilerin ve şirketin kendisiniiki değer ile özetlediği görüldü: “Ustalık veYenilikçilik”, “Her zaman en yüksek kaliteyi bulanakadar çalışmak, her zaman yenilikçi ve alanındaöncü ürünler yaratmak.”Bu kadar güçlü bir markaya yeni bir slogangetirmek kolay olmadı, birçok alternatifdeğerlendirildikten sonra mantık aynı noktadabuluştu; “Eti, Bir Lezzet Uygarlığı'dır !” Bu slogan
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ile, aynı zamanda Eti'nin Anadolu topraklarındadoğduğu ve ismi ile logosunu Anadolu'nun ilkuygarlıklarından birinden aldığı gerçeği bir kezdaha vurgulandı.Kurumsal geçişe paralel olarak İstanbulModern'in ilk geniş kapsamlı sergisi Fikret MuallaRetrospektifi'nin sponsorluğunu Eti üstlendi.Özellikle, gelecek nesillerin küçük yaşta sanatlabuluşmasının,Türk sanatının geleceğinde önemlibir rol oynayacağının bilincinde olan Eti böylecesosyal sorumluluk misyonuyla yepyeni bir projeyedaha imza attı.Sanatı günlük hayatın içerisine sokmak isteyenEti, Fikret Mualla Retrospektifi'nden seçilen dörtyapıtın yer aldığı ve sınırlı sayıda üretilen özelkutulardaki Eti Tutku bisküvisini,Türkiye çapındave İstanbul Modern mağazalarında tüketicileresundu. Eti böylece, özel kutularla sanatı mutfağataşırken aynı zamanda sanatın insan hayatında birihtiyaç olduğunu hatırlatmayı amaçladı.Bugüne kadar Türk kültür mirasını ve tarihideğerlerini koruma, tanıtma ve gelecek nesillerlebuluşturma fikrine dayanan birçok aktivite vesponsorluğun baş aktörü olan Eti son olarak daTürk tarihinde stratejik önem taşıyan ve Türktarihinin birer imzası olarak bugünlere kadaryaşayan Anadolu ve Rumeli Hisarları'nınaydınlatılmasını üstlendi. Kendisini bir LezzetUygarlığı olarak konumlayan Eti, ismini deAnadolu'nun önemli medeniyetlerindenbirisinden aldı. Bu nedenle, uygarlık kavramı Etiiçin çok büyük önem taşıyor. Özellikleuygarlığımızın dününü, bugününü oluşturan tümdeğerlere sahip çıkmak ve bu değerlerin geleceknesillere aktarımında kalıcı projelere destekvermek Eti'nin en önemli misyonu oldu. İstanbulise, yüzyıllardır birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığıiçin bu proje ile kültürümüzün bu topraklardakök salmasında büyük rol oynayan Anadolu veRumeli Hisarları'na hakkettikleri özengösterilebilecek. Önümüzdeki beş yıl boyunca Eti,Rumeli ve Anadolu Hisarları'nın aydınlatılmasınısağlayacak, Eti Lezzet Uygarlığı'nın bayrağıHisarlarda dalgalanacak ve geçmişimiz gelecektede tüm ihtişamını böylece sergilemiş olacak.
Promosyon
Eti, her yıl ortalama 15-20 markasına iletişimdesteği sağlıyor, markalarının kendi vaatleri vekonumlarını belirleyip marka yatırımı yapmayainanıyor. İçinde bulunduğu pazarın gereklilikleridoğrultusunda bu yatırımı daha çok kitle iletişimaraçlarını kullanarak gerçekleştiriyor. İletişimkanalları arasında ise en çok TV'ye başvuruyor.Buna paralel olarak, tüketicilerin %96'sı Etihakkında en çok bilgi edinilen kaynak olarak TV'yigösteriyor.Ancak, farklı kategorilerin ihtiyaçlarıdoğrultusunda yaratıcı mecralar da Etiiletişiminde önemli yere sahip. Light ürünlerpazarının lideri Eti Form,iletişimde alışılmışmecralarıkullanmanınötesinde yaptığıyenilikleriyle deöne çıkıyor. Doğrubeslenme ilkeleriniyaymak amacıylagazete haber ilançalışmalarıylatoplumda bu bilinciyerleştirmeyeçalışan Eti Form,ayrıca yenilikçiyaklaşımını internetede taşıdı. Bu konudadaha ayrıntılı bilgi almak

isteyenlerin başvuruadresi olarakkonumlandırılanwww.formdakal.com,tüketicilere uzmandiyetisyen hizmetinihiçbir ücret ödemeden sunuyor. Sitenin amacı,sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme ile ilgili hertürlü konuda toplumu bilgilendirmek.Eti'nin kurumsal sitesi www.etietieti.com iseher yaş grubundan tüketicilere yönelik tasarlandı.Ayrıca, sitede çocuk tüketicilere yönelik çoksayıda oyun da bulunuyor.“Lezzet Uygarlığı” sloganına geçiş ile birlikte Eti kurumsal markasının da iletişimi yapılmayabaşlandı. Öncelikle kurumsal imaj filminde birgrup öğrencinin öğretmenleri eşliğinde, “AnadoluUygarlıkları” eserlerinin bulunduğu bir müzeyeyaptıkları gezi anlatıldı. Müzede beklenmedikolaylar gelişiyor ve eski uygarlıkların eserleri, yeniuygarlığın eserlerine, yani Eti ürünlerine kayıtsızkalamıyor. Reklam filmi, Eti logosunun altındandoğan güneş ile birlikte ekranda beliren “LezzetUygarlığı” sloganı ile sonlanıyor.İmaj filminin televizyonlarda görülmeyebaşlanması ile birlikte Eti'nin yeni kurumsalsloganı ve doğan güneş sembolü tüm ürünreklamlarında kullanılmaya başlandı.Kurumsal iletişim kampanyasıyla birlikte Eti,kurum tarihindeki bu önemli dönemeci farklı biralanda daha ön plana çıkarmaya karar verdi vemetro istasyonları arasındaki hareketli görüntüsistemine uygun bir çalışma başlattı. Bu çalışmanınöncelikli amacı, Eti Lezzet Uygarlığı ürünlerinin,tüketici tarafından alışılmadık bir platformda birarada görülecek olmasının yaratacağı ilgiyle,istenilen mesajın daha da güçlenmesinisağlamaktı.Eti,Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olacakçocukları çok önemsiyor ve ürünleriyle onlarınbedensel gelişimine katkıda bulunurken çeşitlifaaliyetlerle zihinsel gelişimlerine de katkıdabulunmayı hedefliyor. Eti, bu amaçla 2002 yılındaünlü Paris Sirki'nin Türkiye turnesine sponsoroldu. Sirk, İstanbul, İzmir, Ankara, Eskişehir, Denizli,Antalya, Konya ve Bursa'da toplam    260 gösteriyaptı.Çocuklara sanat sevgisi, kardeşlik, barış,paylaşım ve eşitlik gibi kavramları benimsetmekamacıyla 2001 yılından itibaren Eti ÇocukTiyatrosu gösterilere başladı. İlk oyun olan“Bisküvi Adam” ile Türkiye'nin dört bir yanındakiyaklaşık 100 bin çocuğa ulaşıldı. Bu oyunu, 2002yılında “Kakaolu Olsun”, 2003 yılında da yeniden“Bisküvi Adam” oyunları izledi.Eti Çocuk Tiyatrosu'nun 2003 yılındanitibaren sahnelediği Alaaddin'in Sihirli Lambasıoyunuyla Eti, 81 ildeki 250 bin çocuğa ulaşmayıhedefliyor.Türkiye'nin değişik illerindeki çeşitliokul ve halk eğitim merkezlerinde sergilenenbu oyunla Eti, bazıları yaşamında ilk keztiyatroya gidecek yüzbinlerce çocuğa tiyatroaşkı aşılamak ve hayatlarında yepyeni pencereleraçmak istiyor. Bu bağlamda Eti, 2004 yılında 41 ilegiderek 110 bin çocuğu tiyatronun büyüsüyletanıştırdı ve buna devam edecek.
Marka De¤erleri

Eti; tüketicinin ihtiyaç duyduğubisküvi, çikolata ve kektüründen ürünleriuygun zamanda, uygunyerde, uygun kalite vefiyatla tüketiciyesunmak; bu amaçlagerekli destekürünlerini deyelpazesine dahilederek satış noktalarınezdinde aranılır birmarka haline getirmekmisyonunu üstleniyor.Eti'nin kurucusu FiruzKanatlı'nın kurum

kültürüne getirdiği anlayışın değişmeyen birinciunsurunu, “Eti'nin daima kaliteli ve yenilikçi biryapıya sahip olması” oluşturuyor.Bu çerçevede Eti kuruluşundan bu yanagüvenilir bir şirket olarak varlığını sürdürdü.Kaliteli ürün sunmanın yanı sıra öncülük etmehedefinden hiçbir zaman vazgeçmedi.Sürekli gelişme bilinci ve kararlılığı içindeçalışan Eti, kendi sektöründeki teknolojik yenilikve gelişmeleri takip ederek modernizasyonçalışmalarını sürdürüyor.Eti için en öncelikli unsur her zaman insanoldu; şirket yönetiminin temel stratejilerindenbirini bu yaklaşım oluşturuyor. Bu nedenle Eti,üretim dışındaki yatırım alanlarını bireysel vetoplumsal olarak insanlara fayda getirençalışmalar yaparak değerlendiriyor.Tüm Türkiye'yidolaşan bir çocuk tiyatrosunun, çeşitli sanatsalaktivitelerin sponsorluğu ile sanatı insan hayatınıniçine taşıma misyonunu gerçekleştiriyor. Eti buçalışmaları sosyal sorumluluğu olarak kabulediyor ve toplum hayatına fayda sağlayan buişlere imza atmaktan gurur duyuyor.
www.eti.eti.eti.com

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Eti 2003 yılında, çölyak hastaları için Türkiye'ninilk glutensiz bisküvisi Pronot'u üretti.
Eti, 2004'te tüm reklam verenler içinde, reklamharcamalarında yedinci, unlu mamuller veçikolata sektöründeki reklam harcamalarında iseikinci sırada yer aldı.
Eti'nin www.formdakal.com sitesi açıldığındanitibaren üç yılda 1 milyona varan ziyaretçisayısına ulaştı.
Bir satış noktasında bulunan unlu mamul(bisküvi, kek, kraker) ürünlerinin yaklaşık %40'ıEti ürünlerinden oluşuyor.
Eti, 2005 yılının ikinci çeyreğinde pazarasunduğu Browni Gold 250 gr'ın paketleriüzerinde görme engelli tüketiciler için Braillealfabesi kullandı. Sağlıklı iletişimin ve tüketiciihtiyaçlarına duyarlı olmanın gerekliliğine inananEti bu projeyi Körler Federasyonu ile işbirliğiiçinde gerçekleştirdi.

Eti
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