
Pazar
Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği'nin(TGSD) verilerine göre Türkiye'de hazırgiyim sektörünün büyüklüğü 2004 yılısonu itibarıyla 35 milyar US$'ı geçerek,tüketim açısından 20 milyar US$’a,ihracat ise 2004 sonunda 14.5 milyarUS$'a ulaştı.40 bin şirketinfaaliyet gösterdiğibu sektörde çalışankişi sayısının 4milyona yaklaştığıtahmin ediliyor.AraştırmaMerkezleri vePerakendecilerDerneği'nin (AMPD)verilerine göre,Türkiye’deperakendecilik sektörü 65 milyar US$düzeyinde bir büyüklüğe sahip. Bu oranınyarısını gıda, diğer yarısını ise tekstil ve gıda dışıalanlar kapsıyor. Retail Institute'un araştırmasınagöre, bu oran içinde giyim sektörünün payı 6milyar US$ civarında.
Baflar›lar
Türkiye pazarında Ocak 2003'ten beri var olan T-box, iki yıl gibi kısa bir süre içinde, dört kıtada 4bin 50 satış noktasına ulaşarak, 2004 yılını 4 milyon adetlik satışla kapattı.Hedef kitlesini sosyo-ekonomik statüsübirbirinden oldukça farklı olan kişilerinoluşturduğu T-box, satıştaki başarısını, markakonumlandırma ve iletişim çalışmalarındakifarklılığıyla da perçinledi.T-box,Türkiye pazarında yakaladığı bu    büyükbaşarıyla çeşitli ödüller de kazandı. Bunlardan ilki,2004'te 16. Kristal Elma Reklam Ödülleri'nde,Moda ve Aksesuar dalında aldığı Başarı Belgesioldu.Ardından, 2004 yılında, Hürriyet GazetesiKırmızı Basında En İyiler Ödülleri'nde En İyiModa Tekstil Kişisel Aksesuar alanında, Jüri ÖzelÖdülü'ne layık görüldü.Aynı yıl içinde, Ekonomist Dergisi tarafındanverilen “Mor İnek Farklılaşma Konferansı”ndaüçüncülük ödülü aldı.T-box'ın elde ettiği başarılardan bir diğeri ise2005'te Effie Türkiye Reklam Etkinliği YarışmasıModa ve Tekstil Kategorisi'nde aldığı Gümüş Effieödülü oldu.

17. Kristal Elma ReklamÖdülleri'nde, Moda veAksesuar dalında ikiBaşarı Belgesikazanırken, aynızamanda T-boxinternet  sitesiyleOn line Reklamlardalında KristalElma Ödülü'nü dealdı. 2005'te yineweb sitesiyle, AltınÖrümcek WebSitesi Ödülleri Enİyi
Perakendecilik/Mağazacılık, En İyiMultimedya Uygulamaları veEn İyi Web Sitesi Jüri ÖzelÖdülü olmak üzeretoplam üç ödülünsahibi oldu.

Tarihçe
Tekstil sektöründe 200yıllık bir aile geleneğine sahipolan Boyner Grubu, perakendeden“asistans” hizmetine kadar   birçok farklı alandafaaliyetlerini sürdürüyor.1991 yılında holdingleşmeye giden BoynerGrubu, perakendecilik piyasasında verdiğihizmetlerle Türk iş dünyasının önde gelengruplarından biri.Özellikle moda perakendeciliği ve tekstilsektörlerinde uzmanlaşan Boyner Holding'inçatısı altında; Altınyıldız, Beymen Boğaziçi    AlboyMağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. (BBA), BoynerBüyük Mağazacılık, Çarşı Tatil, Boyner BireyselÜrünler Satış ve Pazarlama, Boyner HoldingYayınları şirketleri yer alıyor.T-box markası iseBoğaziçi Şirketi'nin çatısı altında faaliyetgösteriyor.Perakendecilikte müşteriye her an “dokunuyor”olmak gerekiyor. Bu doğrultuda, müşteriyebilmediği bir ürünü sunup şaşır tmak ve yeniürünlere ihtiyaç hissettirmek,T-box Projesi'nindoğuş amacını oluşturuyor.T-box Projesi'nin temeli, 2003 yılının Ocakayında, Boyner Holding bünyesinde finansmandanüretime, satıştan pazarlamaya kadar farklıalanlarda çalışan 20 kişilik bir ekibin Cem Boynerbaşkanlığında bir araya gelmesi ile atıldı.

Bu toplantılarda ortaya çıkan sinerji, pazardan payalmak yerine “yeni bir pazar” yaratabilmeküzerine yoğunlaştı ve bu korsan projeye ilk imzaatıldı.T-box'ın hikâyesi, ekipteki kişilerin asılsorumluluklarının yanı sıra ilerleyen bir projeolarak başladı ve 2005'te artık iki yaşınıdoldurmuş bir marka olarak yoluna devamediyor.Hızlı yaşayan, hızlı tüketen, çalışan, seyahateden, sosyalleşen, hep bir yerlere yetişmeyeçalışan günümüz insanı “sıkıştırılmış” hayatlaryaşıyor. Bu nedenle T-box, herkesin bildiği temelürünleri “sıkıştırarak” bu hayat tarzına uyarladı.Gündelik hayatın yoğun temposu içindestresten arınmak için güldüren, rahatlatan
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her şeyin peşinden gidiliyor ve ürünün ya dahizmetin sunuluş tarzının farklılaşmasının enönemli yolu neşenin kullanımından geçiyor. T-box, neşe faktörünü “ciddiye alıp”, neşe yaratacakher şeyi değerlendirmeyi amaçlıyor.Benzerlerinin bulunmasının çok kolay olduğuürünleri satabilmesindeki başarı, üründen çok,“ürünün heyecanı”nı satmasında gizli. Gelenekselbütçelerin aksine T-box'ın reklam bütçesinin  ciroiçindeki payı %15 düzeyinde. Bu strateji ileoluşturulan reklamlarda kullanılan dil ise,felsefesinin yayılmasını ve sevilmesini sağlayanunsur olarak öne çıkıyor.T-box, herkesin her yerde bulabileceği ürünlerifarklı şekillerde sunuyor.T-box şalın adı DolaiLama, terliğin adı Shıpır Dhama, saç bandının adıLolibant, bozuk para cüzdanının adı HareKurushna vb.T-box g-stringleri, müşterisinin haftalıkiç çamaşırı ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.Yazsıcağında dondurma külahlarında bluz, kışınkestane paketlerinde triko satıyor.Sokağa ve akımlara paralel bir yol çizmesihedeflenen T-box ürünleri, müşterinin karşısınahiç beklemediği yerlerde çıkıyor. Gelenekselsatış kanallarının dışında tüketicinin yaşamalanlarına da giren T-box, Beymen'lerden benzinistasyonlarına, spor salonlarından marketlere,otobüs terminallerinden barlara, “T-box onboard” tekne satışları ile plajlardan, “vendingmachine” otomatlarla havaalanlarına kadar çokçeşitli mekânlarda satışa sunuluyor.

Bunların yanı sıra ürün sayısındaki artış vetüketicinin ilgisi nedeniyle T-box konseptmağazaları açılmaya başlandı. Ekim 2003’teİstanbul Akmerkez, 2004'te İstanbul Nişantaşı veKapalıçarşı ile Moskova'daki konsept mağazalarfaaliyete geçti. Raf bulunmayan T-boxmağazalarında ürünler panolarda mıknatıslı olaraksergileniyor. Bu mağazalarda kabin bulunmadığıiçin geleneksel “dokun, dene ve satın al” formülüT-box için geçerliliğini yitiriyor.T-box, tüketicisine temel ihtiyacını karşılayacağıbilinen tekstil ve tekstil dışı ürünleri cazip fiyatla,esprili bir dil ve para üstü ile birliktepaketleyerek satışa sunuyor. Bu farklı konseptihayata geçirirken, Boyner Holding'in tekstiltecrübesini ve kalitesini de arkasına alıyor.T-box, 2005 itibarıyla “The original T-box fromİstanbul” sloganıyla, dört kıtada 4 bin 50 satışnoktasına ulaşmış durumda.
Ürün
Hız, eğlence, moda ve farklılaşma kavramlarınıtemel alan T-box, müşterinin taleplerinin deönüne geçerek günümüz hayat koşullarına uyumsağlayacak özelliklerde ürünler çıkarıyor.Ürünlerdeki temel özellikler, farklı tasarımdapaketlerle sunulması, her yerde bulunabilir vekolay taşınabilir olması, çok uygun fiyata yüksekkalite sunması ve iletişimindeki farklılık olaraksıralanıyor. Ürün gamında t-shir tten iç çamaşırına,bluzdan çoraba, bikiniden havluya, kışlık trikodan

terliğe kadar her tür tekstil ürününün yanı sıraprezervatif, çakmak, frizbi, şeker gibi tekstil dışıürünler de bulunuyor.
En Son Geliflmeler
Türkiye'de ve dünyada satış noktalarını hızlaartıran T-box, tekstil dışı alanlarda da sınırlarınızorlayarak prezervatifle başlayan genişlemesineçakmak (Sıkıştırılmış Ejderha Nefesi), frizbi(Firuzbey) ve şekerle (Tini Mini) devam ediyor.
Promosyon
T-box ürünleri diğer hazır giyim ürünlerininaksine hiç indirime girmeyerek on iki ay aynıfiyattan satılıyor.Temel ihtiyaç maddelerinde nasılsezon indirimi olmuyorsa,T-box'da da olmuyor.Çünkü T-box en iyi ve doğru fiyatı tüketicisine ilkgün itibari ile sunuyor. Sektördeki giyim markalarıçeşitli promosyon ve indirim kampanyalarınagirdiğinde,T-box “1 al, 8 öde” diyerek piyasayı“ti”ye alıyor.
Marka De¤erleri
Türkiye'deki pazarlama yaklaşımlarına farklılıkgetiren, her mevsimde pazarlanabilecek ürünlersunan T-box'ı yaratan marka değerlerinde“Neşeli, hızlı, kaliteli, uygun fiyatlı, yenilikçi” gibifaktörler öne çıkıyor. Markanın en önemliunsurunu ise “The original T-box from İstanbul”sloganı oluşturuyor :
www.t-box.com.tr

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

T-box'ın fiyat politikasının felsefesi; “ürünlerini yılın365 günü hep çok uygun fiyattan satmak”.İndirim dönemlerinde benzer tekstilmarkalarından ayrılmak için indirimkampanyalarını “ti”ye alan bir kampanya yapan  T-box'ın sloganı: “1 al, 8 öde” oldu.
G-string üretmeye karar verildikten sonra paketalternatifleri üzerine çalışılırken birli, ikili ve üçlüpaketlerin sıkıştırılınca istenilen etkiyi vermediğigörüldü. Bunun üzerine yedi taneyi paketleyiphaftalık g-string ihtiyacını karşılama fikri ortayaçıktı. Ancak, yedili paket de çok büyük oldu ve engüzel form beşli pakette yakalandı. Bunun üzerine“ürünü nasıl pazarlayacağız?” sorusuna yanıtarandı. İlk akla gelen “5'i bir yerde” fikribeğenilmedi. Sonuçta beşli g-string'in Pazartesi,Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma diye beşgünü temsil etmesine, hafta sonunun isetamamen serbest bırakılıp “Free-weekend” olarakpazarlanmasına karar verildi. Bu fikri ortaya atanise ekibin muhafazakâr bir finansmancısıydı.
Diyarbakır ve çevresinden satın alınan şallar     T-box konseptinde Dolai Lama adıyla yenidenpaketlenip aynı yerlerde satışa sunuldu.
Benzin istasyonlarında da satılan T-box'un,rakamlara göre bu noktalarda en çok tercihedilen ürünü ise g-string.

T-box
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