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Pazar
Türkiye kahve pazarı, hazır kahveler, kahvekarışımları, cappuccino, filtre kahveler vegeleneksel Türk kahvesinden oluşuyor.Pazarı iki global şirket ile orta ölçekli yerelşirketler yönetiyor. 2005 yıl sonu itibarıylaTürkiye’de kahve pazarının büyüklüğünün200 milyon US$ düzeyinde olması bekleniyor.Ağırlıklı olarak hazır kahvelerin tüketildiğipazar, kahve karışımlarında çeşitliliğin artışıylagelişimini sürdürüyor.Toplam kahve pazarındakibüyüme, gıda sektörünün ortalamasının çoküstünde.
Baflar›lar
Kraft’ın önemli markalarından biri olan Jacobs,1895’te Johann Jacobs tarafından Almanya’dayaratıldı.Bugün tümdünyadaödünvermeyenkalitesi ve eşsizaroması ile tanınanJacobs, özelliklekahvenin günlükyaşamın vazgeçilmezbir parçası halinegeldiği, kahvetüketiminin, bira ve suyun önünde olduğuAlmanya ve Avusturya’nın da içinde bulunduğu yedi Avrupa ülkesinde tartışmasız pazar lideri.Türk tüketicisi, Jacobs’u 1995 yılında “hazır kahve” ve “filtre kahve” çeşitleriyle tanıdı.Ardından farklı tatlardaki cappuccino çeşitlerinive Jacobs 3in1 ile kahve karışımlarını tüketicilerinesunan Jacobs,Türkiye’de tüm kahve çeşitlerinibirarada tüketiciye ulaştıran uluslararası tekmarka unvanına da sahip bulunuyor. Son olarak,sadece krema ve kahve karışımı olan Jacobs2in1’ı Türkiye’de ilk defa kahve severlerinbeğenisine sundu.Jacobs, filtre kahve pazarının lideri ve toplamkahve pazarının ikinci büyük kahve markası olarakfaaliyet gösteriyor. ACNielsen’in 2004 yılıaraştırmasına göre, son

üç yılda tüketimi ciddi oranda artırmayı başardı.Jacobs, ABD’nin en büyük, dünyanınsa ikinci enbüyük gıda ürünleri üreticisi konumunda olan vedünyada 150'nin üzerinde ülkede ürünleri satılanKraft'ın kahve markaları arasında yer alıyor.Kraft’ın Jacobs dışında; Maxwell House, CarteNoire, Maxim, Blendy, Gevalia, Jacques Vabre,Kenco, Kaffee HAG ve Saimaza gibi kahvemarkaları bulunuyor.
Tarihçe
Almanya’da, geçen yüzyılın başında bakkallarınmüşterilerine dükkânlarında kavrulmuş kahveikram etmeleriçok yaygın birgelenekti.Bu, dükkânda sonderece hoş birkoku olmasınısağlıyordu. Ancakkavurma,bugünkükarmaşıkharmanlamaoranları,ideal kavurmaısısı ve en iyiişleme süreci gibi bilgilerden yoksun yapılıyordu.Bremen’de 1895’te bir kahve, çay, kakao vebisküvi dükkânı açan Johann Jacobs için buüzerinde düşünülmesi gereken bir konuydu.Kaliteden kesinlikle ödün vermeyen JohannJacobs, iyi kavrulmuş kahve üretimine merak saldıve 1906’da Bremen’de kendi kahvelerini üretipkavurmaya başladı. Bir süre sonra şirkete katılankuzeni Walther J. Jacobs da onunla birlikte kahveyapımına katkıda bulunmak için büyük gayretgösterdi.Uluslararası gelişme süreci ise üçüncü kuşakaile üyelerinin katılımıyla başladı. 1961 yılında,Klaus J. Jacobs liderliğinde toplanan şirket,Viyana’da Jacobs Kaffee Ges’i açtı.1962 yılında Berlin’de açılan fabrikanınardından Jacobs’un başarıları devametti. 1982’de, Jacobs AG,Suchard ve Tobler’in holdingiolan Lozan Interfood SA ile birleşti.Böylece, Jacobs Suchard AG doğdu.Jacobs her geçen gün daha da tercihedilen bir tat olmaya başladı.Jacobs Suchard 1990’lı yıllarda Kraft’ınbünyesine geçti.

Ürün
Kahve çeşitleri üretim yöntemlerinegöre ikiye ayrılır ; “filtre kahve” ve “hazırkahve”. Filtre kahvede ayrılançekirdekler, karıştırma ve kavurmaişlemlerinden geçirilir. Kavurma çok kısabir süre sürer. Çekirdeklerinözelliklerine zarar verilmeden, aromave tatlarının ortaya çıkması için belli birsıcaklıkta ısıtılır. Çekirdeklerkavrulduktan sonra kalitelerini

kaybetmemeleri için hemen soğutulur.Soğutmadan sonra kahve, hava almayankonteynerlerde depolanır ve oradan iki bölümeayrılır. Kavrulan çekirdeklerden küçük bir bölümüüretim işlemindeki bu aşamadan sonra çekirdekhalde satış için ambalajlanır. Kalan kısmı iseöğütme işlemine girer. Öğütme işlemi, kahveninsıcak su ile birleştiği andan itibaren tat vearomasının en iyi şekilde ortaya çıkmasını sağlar.Öğütücünün hassasiyeti fincandaki kahveninkalitesi üzerinde doğrudan etkiye sahiptir.Hazır kahvede ise kavrulma ve öğütmeişlemlerinin ardından kahve, basınçlı bir bölümiçinde sıcak sudan süzülerek buharlaştırılır.Böylece, kurutmaya uygun kıvamda kahve sıvısıelde edilir. Geri kalan suyun da istenen kıvamdakikahveden ayrılması, iki ayrı işlemle gerçekleştirilir.Elde edilen kahve çeşitleri, özel bir yöntemlekafeini alınan kahveyle birlikte üç ana çeşidioluşturur.Sprey Kurutma/Klasik, sert, insanı zinde tutanve gün boyu enerji sağlayan klasik bir türdür vekurutma yöntemiyle elde edilir. Jacobs Aroma,sert içimi ve granül yapısı itibarıyla bu tür hazırkahve grubunda sayılıyor.Dondurarak Kurutma/Gold, yumuşak içimlidirve dondurma işlemi uygulanarak elde edilir.Jacobs Monarch, dolgun granül yapısıyla yoğunkahve aroması taşır, “yumuşak içim” özelliğiyleöne çıkar ve “şımartan aroması” ile Jacobs’unkahve severlere birarmağanıdır.

DekafeinizeYöntem/Kafeinsiz, buyöntem, aromaya zararvermeden kafein ve diğercanlandırıcı maddelerin kahvedenayrılması anlamına gelir. Kafeinsiz kahve, canlılıkveren maddelerin içeriğinin azaltılarak, kahveninkavrulmadan önce su buharından geçirilmesiyöntemiyle elde edilir.Tamamı kafeindenarındırılmış Jacobs Night&Day ürünlerindekahvenin tat ve aromasından ödün verilmez.Jacobs, Monarch ve Aroma markalı hazır vefiltre kahve çeşitleri dışında, birbirinden farklıtadlardaki Jacobs cappuccinoları ile 2001senesinde bir ilki gerçekleştiren Jacobs, bugün üç farklı tattaki cappuccinoları ile kahveseverlerin damak zevklerine hitap ediyor.Sade cappuccinosu yanında fındık aromalı veçikolata aromalı Jacobs cappuccinoları tek içimlikkolay taşınabilir paketlerde sunuluyor.Her içimde mükemmel karışımıyla her zaman,her yerde, aynı tadı alabileceğiniz Jacobs kahve
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karışımları Jacobs 3in1 ve Jacobs 2in1, hazır kahveseverlerin asla kopamayacağı Jacobs tatları.Kahve, krema ve şekerin karışımı olan Jacobs3in1 ile mükemmel bir Jacobs tadı için tekihtiyacınız bir bardak ve sıcak su. 2004 yılısonunda kahve karışımları severlere Jacobstarafından tanıştırılan Jacobs 2in1 ise kahve vekrema karışımından oluşuyor.
En Son Geliflmeler

Jacobs, kendi kategorisinde gerçekleştirdiğiöncülüklere bir yenisini daha ekleyerek 2003 yılısonunda fındık aromalı Jacobs CappuccinoHazelnut’ı çıkardı. Jacobs Cappuccino Hazelnuton adet 12.5 gr.’lık tek içimlik poşetlerinbulunduğu kutular halinde tüketicilerin beğenisinesunuldu.Yakın zamanda ise Jacobs, hazır kahvepaket görsellerini yeniledi. 2002 yılında kahvekarışımlarının pazara girmesiyle segment hızlabüyüdü. Jacobs, kahve karışımları pazarında bir ilkigerçekleştirdi ve 2in1’ı kahve severlerinbeğenisine sunarak büyüme hızını artırdı. 3in1 ve2in1’ın bilinirliğini artırmak, tüketiciye bukategorinin damak tadına uygun kahvehazırlamanın en kolay ve lezzetli yolu olduğunuanlatmak amacıyla Jacobs, ürünlerini gençlere vegenç kalanlara yönelik “Asla Kopamazsın”kampanyasıyla destekledi. “Duş” reklamı sezonunilgi çeken reklamları arasında yerini aldı.
Promosyon
Köklü bir marka olan Jacobs’un tanıtımfaaliyetleri, 1925 yılından itibaren dağıtımda kendiaraçlarıyla hizmet vermesiyle başladı. Böylecehem iş pratikleşti hem de araçlar reklam mecrasıolarak kullanılır hale geldi. Johann Jacobs’unyeğeni Walter J. Jacobs’un devreye girmesiyleberaber 1930’da Jacobs’un reklam anlayışındaönemli değişiklikler oldu. Walter J. Jacobs,ABD’den Almanya’ya dönüşüyle birliktekavrulmuş kahveden bir marka yaratmaya girişti.Bu zamanakadar kahveAlmanya’da özelbir amblemolmadansatılıyordu. 1930yılında Jacobs,1/4 ve 1/2pound’luk kolayca açılabilen orijinal paketleriçıkardığında paketlerin üzerinde “tescilli marka”ifadesi de vardı. Ayrıca, yeni ambleme ek olaraksarı ve siyah renkleri kullanmaya başladı.1954’te Walter J. Jacobs, Jacobs reklamına yeni bir ivme kazandırdı: “Jacobs Kahve... Şahane!”sloganı kullanılmaya başlandı.1966 yılında paket üzerindeki eski kahve çuvalıgörseli yerini üç kenarlı taca bıraktı.Türk tüketicisiyle ilk buluşma, 1995’de“en iyi kahve” ve “mükemmel aroma” imajdeğerlerini yansıtan “Kabına sığmayan aroma”kampanyası ile gerçekleşti. Sonraki yıllarda, marka

dünyasına duygusallıkkatmak amacıyla, başka biryerel reklam fikri olan“Apartman” reklam filmiyayına girdi. 1999’daki bukampanya, “Jacobs’untansiyonu düşüren veinsanları biraraya getirengücü” teması etrafındagelişti. 2000 yılındaJacobs’un temel hedefi,1895 yılından berisüregelen yüzyıllık kahveuzmanlığına dayalı “En iyikahve” imajını güçlendirmekoldu. Bu nedenle Jacobs’unözenle seçilmiş kahveçekirdeklerindenharmanlanmış kahvesini önplana çıkaran “CoffeeCredentials” kampanyasıortaya çıktı. Eylül 2000tarihine gelindiğinde, yeniJacobs logosu ve pakettasarımları tüm pazarauygulandı. Bu değişimesnasında, 2001’de, genç vemizahi bir yaklaşımlacappuccino ürünü piyasayasunuldu. “Anındacappuccino, anında eğlence”tanımı ile yoğun cappuccinoköpüğünden doğan,arkadaşlarla birlikte yaşanankomik ve eğlencelidurumlar ön plana çıkarıldı.Temel kahve değerleriniyerleştirdikten sonra, Jacobsduygusal bir platformadoğru yöneldi ve evrenselmarka mimarisinin deönerdiği “Jacobs, sosyalilişkileri geliştirir ve insanlarıbirbirine yakınlaştırır”kavramını vurgulamayabaşladı. Böylece “ŞımartanAroma” sloganı geliştirildi.Bu kavramın ilk yansıması2002’de ünlü mankenClaudia Schiffer’ın rol aldığıyeni bir kampanyaylabaşladı. Kampanya, markanınseçkinliğini vurgulamak ve“baştan çıkarmak” fikriarkasındaki etkiyi artırmakiçin kullanıldı. 2003 yılınınbaşında, “CoffeeCredentials”’ın yenilenmişversiyonu devreye girdi.Kahve uzmanı Jacobs, birilke daha imza atarakekonomik, açıldıktan sonratekrar kapatılabilenpaketlerini piyasaya sürdü. Jacobs markasını daha ileri götürebilmek için, 2003 sonunda “GençÇift” kampanyası vizyona girdi. Burada “ŞımartanAroma” gene başroldeydi. Bu kampanya çokbaşarılı oldu. 2005 yılında, “Şımartan Aroma”yıdaha etkili kılabilmek için, slogan “ŞımartanAromanın Gücü” şeklinde değiştirildi. “Komşular”kampanyasında Jacobs’un “Şımartan AromasınınGücü” aktif bir rol aldı.Jacobs, yaptığı promosyonlarla aynı zamandaTürkiye’de kahve kültürününfarklılaşıp hazır kahve ile birbaşka boyut kazanmasınakatkıda bulunan bir marka.Hazır kahvelerle birliktesunulan hediye Jacobskupaları, koleksiyon

serisi olarak yıllar içindefarkın ve kalitenin öncüsüoldu. 2003 yılındakupalarının tasarımı içinyarışma başlatıldı.Yarışmaylaortaya çıkan dört farklıtasarıma sahip kupalar, belirlidönemlerde JacobsMonarch ve Jacobs Aromahazır kahveleri ile birliktetüketicilerine hediye ediliyor.Jacobs, ayrıca, özel adı“Cafe Tiere” olan kahvemakinaları promosyonlarıylakahve severleri Jacobs filtrekahvelerinin benzersiztadıyla buluşturuyor.Türkiye’de ilk defa hazırkahvenin ve köpüklücappuccinonun tadına evdede varabilmek için minimixerler Jacobs ürünleriylebirlikte hazır kahveseverlere hediye edildi.Jacobs, ürünlerinin vemarkalarının sadece birtüketim maddesi olarakdeğil, insanların yaşamlarınınbir parçası olarakalgılanmasını istiyor.Jacobs, bu çerçevede “İyi Nöbetler” olarakadlandırdığı sosyalsorumluluk projesindebir ilki gerçekleştirdi. Buproje kapsamında  Jacobsekipleri, mesai saatlerinindışında nöbet tutan kamugörevlilerini görev yaptıklarıyerlerde ziyaret ederekkahve ikramında bulundular.Bu projede amaç, dolaylıveya doğrudan, toplumaürünle bir fayda sağlanacakher noktada yer almaktı.
Marka De¤erleri
Jacobs, eşsiz aromasıylakahve içme deneyiminifarklılaştırmış, insanlarıbirbiriyle yakınlaştırmışve bunu kutlamayadönüştürmüş bir marka.Jacobs’un “şımartanaroma”sı insanlarıbiraraya getirmenin veonları birbirineyakınlaştırmanın sembolüolarak tanınıyor. Dinamik,sıcakkanlı, modern vehayattan zevk almayı bilenkahve severler Jacobs’utercih ediyor.

Bugün dünyada yılda 94 milyar fincan Kraft markalı kahve satılıyor. Bu da gündeyaklaşık 257 milyon fincan Kraft markalıkahveye karşılık geliyor.
Kahve, dünyada tüketim açısından alkolsüziçecekler arasında ilk sırada yer alıyor.Ticari olarak ise petrolden sonra ikinci maddekonumunda.
Dünyanın ilk kahvehanesi 1554 yılında İstanbul’da açıldı.
1 kg. kavrulmuş kahve, 4 bin - 5 bin kahveçekirdeğinden elde ediliyor.

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Jacobs


