
Pazar
Türkiye’de 17 milyon hanenin15 milyonunda otomatik çamaşırmakinesi bulunması, deterjanpazarındaki büyümeyi ve dolayısıylarekabeti de artırıyor. 2004 sonuitibarıyla Türkiye’deki çamaşırdeterjanı pazarının büyüklüğü 500milyon YTL. Bunun %95’ini çamaşırmakinesi deterjanları oluşturuyor.Unilever, P&G, Henkel gibiküresel oyuncuların yoğun rekabetsergilediği pazarda, çeşitli fiyatkademelerindeki yerel markalar dayer alıyor.Yerel üreticiler ve zincirperakendecilerin markalarındakiçokluk pazarda dikkati çeken diğerözelliklerden biri.Türkiye’de deterjan pazarındakitüm markalar iletişim stratejilerini“daha beyaz yapar”, “zor lekeleriçıkarır” gibi işlevsellik ve faydalarüzerine kuruyor. Bu vaatler, eniyi formüllü ve yüksek fiyatlımarkadan, en düşük fiyatlıya kadarkategorinin ortak stratejisi halinde.Böyle bir ortamda markalarınbirbirinden ayrışması çokzorlaşıyor.Fiyata duyarlı bir kategori olandeterjanda tüketici tercihi üst üstegelen ekonomik krizler sonrasıdüşük fiyatlı ürünler yönündegelişirken, orta ve yüksek fiyatlıürünlerse büyük boylarıyla fiyatavantajı sağlayarak pazar paylarınıkoruyor.
Baflar›lar
Omo’nun yürüttüğü “KirlenmekGüzeldir” lansmanı, pazar payı vemarka imajında ciddi iyileşmeleri deberaberinde getirdi. Markanın iknagücü, sağladığı avantaj, performansı,uygunluğu ve bulunurluğu gibi imajgöstergelerinde sürekli gelişim sağlandı. Bütünbunların sonunda da Omo, 2005 yılı ilk altı ayısonunda, hem matik hem de toplam deterjanpazarının lideri konumuna ulaştı.Omo, “Kirlenmek Güzeldir” kampanyasıyla,sektör tarafından büyük takdir topladı.2004 yılında reklam sektörünün en önemliorganizasyonu olan Kristal Elma Ödülleri,“Temizlik Ürünleri” kategorisinde En İyi ReklamÖdülü’nü “Yapamazsın” reklam filmiyle kazandı.2005’de ise yine aynı kampanyayla EffieÖdülleri’ne katılarak En Etkili Reklam Kampanyasıdalında bronz ödülünü aldı.Bunların yanı sıra, sadece deterjan pazarınındeğil, aynı zamanda toplam ev bakım ürünlerikategorisinin de en büyük markası olmayıbaşaran Omo, böylece,Türkiye Hızlı Tüketim

Ürünleri Pazarı’nın en önemli oyuncularındanolduğunu bir kez daha vurgulamış oldu.
Tarihçe
Omo,Türkiye’ye 1951 yılında giriş yapanuluslararası hızlı tüketim maddeleri üreticisiUnilever’in bir markası. Şirket,Türkiye’de Vita yağıüretimiyle başladığı faaliyetlerini, deterjan vetemizlik ürünleriyle devam ettirdi.Tüketicilerle ilk defa 1963 yılında buluşanOmo, yıllar içinde Türkiye’de deterjan sektörününjenerik isimlerinden biri haline geldi. Aktivite vekampanyalarıyla pazarda birçok ilki gerçekleştirdive tüketicilerle her zaman  duygusal bazda dayakınlık kurmayı başardı.Yenilikçi yaklaşımı,ürünleri ve ürünlerini pazara sunumuylaTürkiye’nin öncü markalarından biri olarakçamaşır deterjanıyla özdeşleşti ve kabul gördü.2001-2003 yıllarında “Çamaşırdır Kirlenir,Çocuklar Böyle Öğrenir” platformuylafarklılaşmayı hedefleyen Omo, 2004 yılı itibarıylatüketicisiyle daha güçlü bir duygusal bağ kurdu.Pazarda bir devrim niteliğindeki “KirlenmekGüzeldir” söylemini hayata geçirerek fark yarattı.
Ürün

Omo, deterjan pazarının kendine  haskoşulları ve de uzun yıllara dayananmarka geçmişi nedeniyle oldukçageniş bir tüketici kitlesine sesleniyor.Bu kitle ağırlıklı olarak     B, C1 veC2 SES grubunda bulunan, alışverişini kendi yapan ve çoğunlukla çocuk sahibi, 20-35yaşları arasındaki ev hanımlarındanoluşuyor.Omo, yıllardır pazarın en köklü velider markası olduğundan bu geniştüketici kitlesinin çamaşırla ilgili tümihtiyaçlarına her platformda cevapvermeyi amaçlıyor.“Kirlenmek öğrenmektir,keşfetmektir, eğlenmektir, hayatıtanımaktır” önermelerini öne çıkaran“Kirlenmek Güzeldir” stratejisi, busöylemleriyle özellikle büyümeçağındaki çocuklarının sağlıklıgelişimini düşünen annelerle markaarasında duygusal bir bağ kurmayaözen gösterdi.2004’te başlayan “KirlenmekGüzeldir” marka stratejisiyle birlikteyaşama değer katan global bir markaolmayı hedefleyen Omo, böylece, 40yıldan bu yana öne çıkardığı     “en iyitemizlik ve en mükemmel beyazlık”vaatlerini geçmişte olduğu gibigelecekte de yerine getireceğininaltını çizdi.Omo, tüketicilere en iyi ürünü veperformansı sunmayı amaçlıyor vebu çerçevede teknolojik gelişmelerleAr-Ge çalışmalarını aralıksızsürdürüyor. Bu çalışmalar sonucuüretilen bir ürün olan Omo Baby,2004’te piyasaya sürüldüğündesektöründe yeni bir kategori yarattı.TC Sağlık Bakanlığı ve Pediatri Birliğitarafından onaylanmış, bebeklereözel Türkiye’deki ilk ve tek çamaşırmakinesi deterjanı olmayı başardı.Bebeklerin hassas ciltlerine dost ve lekelerekarşı etkili özel formülüyle kısa sürede gençannelerin göz bebeği haline gelen Omo Baby,sıradanlaşan ve yeniliklerin nispeten daha azolduğu deterjan pazarına da yeni bir soluk vedinamizm getirdi.
En Son Geliflmeler
“Kirlenme”yi psikolojik ve sosyolojik boyutlarıylaele alan Omo Global Marka Takımı, çocuklarınoyun oynarken ve spor yaparken hayatıkeşfettikleri fikrinden yola çıktı. Bu keşfetmeaşamasında doğal olarak kirlenmelerine dikkatçeken ekip, 2003’te “Kirlenmek Güzeldir” fikrineulaştı.“Kirlenmek Güzeldir”, deterjan kategorisininalışılmış değerlerini tersine çevirerek günlükyaşamın ayrılmaz parçası olan kir ve lekeyi,tüm deterjan dünyasından farklı bir şekildekonumlandırıyor. Kir ve lekeyi, “kötü” yerine,“gelişme, deneyim kazanarak hayatı tanıma” aracıolarak yeniden tanımlayarak yeni bir açılımsağlıyor.Bu yeni stratejinin gücüne inanan Omo
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Türkiye Marka Takımı, “Kirlenmek Güzeldir”iTürkiye’ye ilk olarak 2004 Şubat ayında lanseetti. Lansmandaki ilk amaç, insanlara “KirlenmekGüzeldir” fikrini TV’de etkili bir reklam filmiaracılığıyla duyurmaktı. Reklam filmi, fikri farklı birtarzla açıklarken yetişkinleri çocuklar gibidüşünmeye davet ediyordu.Ardından 2004 Nisan ayında yayına giren“Yapamazsın” adlı reklam filmiyle kirlenmeözgürlüğünün sunacağı kazanımlar derinlemesineanlatılmaya çalışıldı. Film, “KirlenmedenÖğrenemezsin” ana mesajıyla bazı deneyimlerikazanabilmek için belli aşamalardan geçmekgerektiğini anlatıyordu. Bu adımla birlikte hedef

kitlenin “Kirlenmek Güzeldir”e iknaedilmesi ve bu temayı kendihayatları çerçevesindealgılayabilmeleri sağlandı.Haziran 2004’te ise “KirlenmekGüzeldir” felsefesini raflara taşıyanbir ürün olan Omo Energylansmanı gerçekleştirildi. OmoEnergy varyantının çıkış noktası,kirlenmenin doğal olduğu, aynızamanda çocukların fiziksel vezihinsel gelişimine katkısıtartışılmaz spor alanıydı. Lansmaniçin “spor/kirlenme/gelişme”bağlantısını anlatan ve yeni varyantıduyuran iki reklam filmi geliştirildi.2004 yılının son çeyreğinegelindiğinde pazara yepyeni bir ürün olan OmoBaby sunuldu. Omo Baby, o güne kadarbebekler için özel olarak üretilen ilk çamaşırmakinesi deterjanı olması nedeniyle sektör içinbüyük bir yenilikti. Omo Baby’nin iletişimi yine“Kirlenmek Güzeldir” felsefesinin şemsiyesialtında, “Kirlenmeden Büyüyemezsin” anamesajıyla gerçekleştirildi.Omo Baby gerek pazarda yeni bir kategoriyaratma amacı gütmesi, gerekse “KirlenmekGüzeldir” stratejisini daha geniş bir yelpazedeanlatması nedeniyle, çok önemli ve iddialı birlansman oldu.Omo 2005’te, “Kirlenmek Güzeldir” söyleminispor platformunda anlatmayadevam etti ve beyazlar içinde bilerahatça spor yapabilmeözgürlüğünü vurgulayan TV reklamfilmlerini tüketiciyle buluşturdu.İlk lansmanından bugüne gelensüreç dikkatle incelendiğinde“Kirlenmek Güzeldir” stratejisininTürkiye’de çok büyük bir başarıyakaladığı görülüyor. Bu strateji,Omo’nun 40 yıllık geçmişindeki enönemli dönüm noktalarından birioldu.
Promosyon
Omo, “ ‘Kirlenmek Güzeldir’”söylemini 360o pazarlamaçerçevesinde her alanda kullanarakreklam etkisini her noktayataşımayı amaçladı. Lansman ilebirlikte satış noktalarında POP’larınyanı sıra ambalajların arka yüzleribir iletişim alanı olarak kullanıldı veana fikrin anlatılması için yeni birmecra yaratıldı. Devam aşamasında“Kirlenmeden Büyüyemezsin” anamesajı,TV’nin yanı sıra açıkhava,radyo, ve satış noktasımalzemeleriyle desteklendi.Lansman aşamasında medyamensupları ve toplumun fikirliderleri ayrı bir hedef kitle olarakkonumlandı ve onlara fikri birebiranlatacak ortamlar yaratıldı.‘‘Kirlenmek Güzeldir’’ markastratejisinin önermelerini bilimsel,sosyolojik ve psikolojik açılardandeğerlendiren, çocuk, ergen veyetişkin psikolojisi alanındaTürkiye’nin önde gelenisimlerinden Prof. Dr.YankıYazgan’ın katılımıyla Türkiye’ninçeşitli illerindeki öğretim üyesiağırlıklı tüketiciler, şehir ilerigelenleri ve basının katıldığıpaneller düzenlendi.Energy varyantı lansmanını ve“Kirlenmek Güzeldir” söyleminidesteklemek amacıyla ayrıca sahaetkinliklerine ağırlık verildi. 2004yılı içinde, sekiz ilde, 250 bin kişininkatıldığı SporOmo Çocuk Şenliğiaktiviteleri düzenlendi. “Spor

Öğrenmektir” aktivasyon platformuyla çocukların,birbirinden zevkli, eğlenceli ve eğitici oyunlarlaspor yaparken sportif değerleri yaşatmalarıamaçlandı. Gazeteci-yazar İclal Aydın’ın dakatılımıyla desteklenen aktivite, her ilde üç haftaboyunca tüm yerel tanıtım mecralarında ve satışnoktalarında duyuruldu, promosyonlarladesteklendi.“Kirlenmek Güzeldir” fikrini ve bakış açısınıtüketicilere yaşatmak üzere tasarlanan SporOmoÇocuk Şenliği, 2005’te de yüz binlerce insanaulaşarak başarısını daha da artırmayı hedefliyor.
Marka De¤erleri
Omo Türkiye Marka Takımı, 2004’te başlatılanyeni iletişim dönemiyle gittikçe artan bir orandametalaşan ve markalar arasındaki farklılığı azaltandeterjan kategorisinde Omo’yu öne çıkaracak birönerme ortaya koydu. Bu strateji, hedef kitle ileduygusal bir bağ kurmayı hedefledi ve bunda daçok başarılı oldu. “Kirlenmek Güzeldir”lansmanının ardından yapılan istikrarlı ve başarılıçalışmalar, Omo’nun pazar payını artırarak pazarlideri olmasını sağladı.Bütün bunların yanı sıra, tüketicilerin markasadakatlerinde ve marka algılarında ulaşılannoktalar, marka kimliğinin daha da güçlendiğinigösterdi. Omo,Türkiye’de evlere en çok girendeterjan olsa da marka “Kirlenmek Güzeldir”lansmanıyla tüketicilerle daha da yakınlaştı.Omo’nun tüm bu kuvvetli marka özelliklerigöz önüne alındığında; tüketicilerin günlükhayatlarında sağlam bir yere sahip, köklü birmarka olduğu açıkça görülüyor.
www.unilever.com.tr

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Siyah-beyaz TV döneminde Omo’nunreklamlardaki yüzü, ünlü televizyoncu Halit Kıvanç’tı.
Omo, 1983’te gerçekleştirdiği Omo Posta Kutusuetkinliğiyle sektöründeki ilk geniş kapsamlıinteraktif tüketici aktivitesine öncülük etti.
Omo, 1998 yılında çamaşır yıkama alanındaTürkiye’nin İlk Çağrı Merkezi’ni kurdu.
Omo, 2001 yılındaki Omo Kadınlar Kulübüprojesiyle,Türkiye’de perakende sektöründe bir ilki gerçekleştirdi.
Omo, 2004 yılında TC Sağlık Bakanlığı ve PediatriBirliği onaylı bebeklere özel ilk çamaşır makinesideterjanını piyasaya sundu.

Omo
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