
Pazar
Türkiye’de hızla gelişensektörlerden biri olanseramiğin toplam ihracatı2004’te 1 milyar US$’ın üstüneçıktı. Seramik sektörünün  Türkekonomisine %90’lara ulaşanbir katma değer yarattığıgerçeğinden yola çıkarak,ihracatla yaptığı getirinin2005’te 10 milyar US$’ıbulabileceği tahmin ediliyor.Seramik sağlık gereçleri, busektörün en çok katma değeryaratan alt kategorilerinden.Türk halkının yaşam biçiminin,özellikle banyo kültürünündeğişimi ile birlikte sektör hızlabüyüyor.Banyolarda pek çok farklınitelikte ürün bir araya geliyorve bu ürünlerin endüstriyeltasarımı kadar mekânıntasarımı da giderek önem kazanıyor. Pazar birtaraftan yeni inşaat ve yenileme talebiylegenişleme eğilimi gösteriyor, bir taraftan daeğitim, sağlık, sosyal, kültürel, turizm ve ulaşım gibialanlarda geliştirilen pek çok farklı projeylebüyüyor.Böylesine farklı ihtiyaçların sözkonusu olduğubir pazarda faaliyet gösteren VitrA, konut içi veprofesyonel kullanım alanlarının banyoları içindeğişik fonksiyon ve estetiğe sahip malzemelersunarken binaların dış cephelerinden havuzlara,bahçelerden teraslarda kullanılacak porselenkarolara kadar 20 binden fazla ürün üretiyor.VitrA, seramik sağlık gereçleri, banyomobilyaları, tamamlayıcı ürünler, akrilik banyoküvetleri, armatür, banyo aksesuarları ve seramikkaplama malzeme üretiminde Türkiye’nin öndegelen kuruluşları arasında yer alıyor. Öncü markakimliğiyle hem Türkiye hem de uluslararasıpazarda faaliyetlerini sürdürüyor.VitrA, banyo mekânında kullanılan tüm ürünleritasarlama ve üretme kapasitesiyle dünyanın sayılıbirkaç şirketi arasında yer alıyor. 5.2 milyon adetseramik sağlık gereci üretim kapasitesiyle dedünyanın altıncı büyük üreticisi. İrlanda’dabulunan VitrA Tiles Fabrikası ise İrlanda’nın ilk vetek seramik kaplama üretim tesisi.VitrA’nın Türkiye’deki pazar payı %25’e ulaşmışdurumda.VitrA, ayrıca yurtdışında, Almanya%12.5, Avusturya %10, İngiltere %6, ABD %4,Fransa %3.5, İtalya %2, İrlanda %5, İsrail %10 veYeni Zelanda %8 olmak üzere     birçok ülkedede pazar payına sahip.
Baflar›lar
Hedefini, “Bir dünya markası olma” şeklindeortaya koyan VitrA, stratejisini de bu yöndegeliştirdi ve bu amaçla 1970’li yılların sonlarındaihracat ile ilgili çalışmalara başladı. 1980’de ilkihracatını Almanya’ya gerçekleştirdi. Ardındanataklarını hızla geliştirerek yeni pazarlara açıldı.Orta Avrupa, İngiltere, İrlanda, ABD, Kanada,Uzakdoğu, Güney Pasifik, Ortadoğu ve KuzeyAfrika’da son derece etkin dağıtım kanalları kurduve ciddi başarılara ulaştı.VitrA, 2005 yılının ilk yarısı itibarıyla,

Türkiye’deki pazar liderliğini elinde tutmayadevam ediyor.Yaptığı ihracatın, toplam satışiçindeki payı %80;VitrA bu payla,Türkiye’ninseramik sağlık gereçleri ihracatının %50’denfazlasını tek başına gerçekleştiriyor.İç ve dış pazarlardaki rekabet gücünü artırmakamacıyla, 1990'ların başında Bütünsel KaliteYönetimi'ne geçen VitrA, 1998’de,TürkiyeSanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) veKalite Derneği’nin (KalDer) Büyük ÖlçekliKuruluşlar Kategorisi’nde Kalite Büyük Ödülü'nükazandı. 1999’da, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı(EFQM) tarafından düzenlenen yarışmada finalistkuruluş olma başarısını gösterdi. 2000 yılında,EFQM’den Başarı Ödülü aldı. 2001’de ise KüvetÜretim Tesisi ile KOBİ dalında TÜSİAD-KalDerUlusal Kalite Büyük Ödülü’nü kazandı.
Tarihçe
VitrA, 1942 yılında, İstanbul Kartal’da, Dr. NejatEczacıbaşı tarafından kuruldu. Bir seramikfabrikası olarak başlangıçtaki amacı, sofra ve süseşyası üretimi yapmaktı. 1958’de artan talebikarşılamak adına sektör değişikliği yaptı veseramik banyo gereçleri üretimine başlayarakTürkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. 1966’da alınanmarka ismi VitrA, geniş yelpazedeki banyogereçlerini temsil ediyordu; Eczacıbaşı Grubualtındaki bir seri kardeş şirketle kademe kademebüyüdü. İlk fabrika, yapılan yatırımlarla megakompleks halini aldı. 1977’de Bozüyük’te üretimegeçildi. Armatür üretim tesisi 1979’da, karoseramik fabrikası 1991’de çalışmaya başladı.1991’de açılan Türkiye’nin ilk akrilik küvet ve duştekne üretim tesisine 1992’de Tuzla’daki KaroSeramik fabrikası eklendi. 1999’da çok önemli biryatırıma imza attı: İrlanda’da açılan karo fabrikası,gruba yeni bir ivme kazandırdı. Bu,Türkiye’ninyurtdışında bu alanda gerçekleştirdiği bir ilkti.VitrA, şu anda altı farklı kategoride üretimyapma yetkinliğine sahip.Türkiye ve yurtdışındakitesislerindeki üretimin profili ve yıllık üretimkapasitesi, 5.2 milyon adet seramik sağlık gereci,550 bin adet klozet kapağı, 150 bin adet gömmerezervuar, 210 bin adet akrilik banyo küveti,120 bin modül banyo mobilyası, 21 milyon m2

seramik kaplama malzemesiolarak özetlenebilir.VitrA, bugün 20 bin adediaşkın ürünü barındıran genişürün yelpazesiyle dünyada 75’tenfazla ülkeye ihracat yapan birmarka. Ayrıca, Almanya, İngiltere,ABD, Rusya, Fransa, İtalya, İrlandave Singapur olmak üzere sekizfarklı ülkede satış ofislerine sahip.100’den fazla münhasırshowroom ağı ve 2.000’den fazlasatış noktası ile sektöründekomple çözümler sunan dünyamarkalarından biri.
Ürün
VitrA’nın geniş ürün yelpazesi;seramik sağlık gereçleri,tamamlayıcı ürünler, banyomobilyaları, armatür ve banyoaksesuarları, yer-duvar seramik veporselen kaplama malzemeleri,yapı kimyasalları, akrilik küvet ve duş tekneleriolarak sıralanabilir.VitrA; dış cepheden bahçeye, balkondanhavuza özel üretilen, geniş seçenekli seramikkaplama malzemeleriyle markanın banyomekânı dışındaki yetkinliğini ortaya koyuyor.Bu özelliğiyle de dünyanın sayılı şirketleri arasındayer alıyor.VitrA’nın, hem konut içi banyolara, hemde konut dışı kullanıma yönelik farklı fiyataralıklarında ürünleri var.VitrA ürün gamında, seriüretim ürünlerin yanı sıra, özel tasarımkoleksiyonları da yer alıyor.VitrA, “Kuruluş olarak teknoloji ve tasarımınöncüsü olmak en büyük misyonumuzdur”diyerek temel stratejisini ortaya koyuyor.Dünyada tek çatı altında bulunan en büyükseramik sağlık gereçleri üretim tesislerindenbirine sahip olan VitrA, bu misyon doğrultusunda
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üretim teknolojisi ile ilgili gelişmeleri yakındantakip edip, teknolojide de dünyada öncülükyapıyor. Rezin kalıplı yüksek basınçlı dökümteknolojisi ile şekillendirme ve robotlarla sırlamayapma olanakları, ürün geliştirmede CAD/CAMteknolojisinin kullanımı, otomatik kontrollü tünelfırınlar ile VitrA dünyanın en yüksek teknolojiliseramik sağlık gereçleri üretim tesislerinden biridurumunda. Ürünlerinde de aynı misyonubenimseyen VitrA, böylece, tasarım değeri yüksekve üstün teknolojiler kullanarak yaratılan ürünlergeliştirmenin peşinde koşuyor.Tek pişirim teknolojisi ile üretim yapan VitrAKaro Seramik ise 2002 yılında Türkiye’deilk kez 2.5x 2.5 cm mozaik karo üretiminigerçekleştirdi. Bu tesisle Avrupa’nın önde gelenbirkaç önemli mozaik üreticilerinden biri halinegeldi.VitrA; uzmanlığının en önemli göstergesi olanteknolojik ürünleri ile bireylerden müteahhitlerekadar çok geniş bir tüketici kitlesinin ihtiyaçlarınıkarşılamayı amaçlıyor. Bu yelpaze içindebuzdolabı, entegre edilmiş banyo mobilyaları,LCD televizyonlu küvetler ve kompakt sistemlergibi ürünler de yer alıyor.Banyo mekanlarını daha keyifli hale getirmek,rahat ve konforlu banyolar yaratma ihtiyacınınyanı sıra, hijyenin de mutlaka sağlanmasıgerekliliğini gözardı etmeyen VitrA, bu amaçdoğrultusunda geliştirdiği VitrAclean veVitrAhygiene gibi banyoda hijyen sağlamak üzeregeliştirilmiş yüzey teknolojilerini müşterileriylebuluşturuyor. Ayrıca, Koku Önleme Sistemi veAquaseat gibi teknolojik yönü ağır basanürünleriyle de sektöründe ses getiriyor.
En Son Geliflmeler
Günümüzde ev içi mekânlar, geleneksel anlayışındışına çıkıyor ve yenidenyaratılıyor. Banyoyu önemlibir kişisel bakım alanı olarakgören VitrA, birbirindenfarklı tasarımları olan banyomodelleriyle farklılaşanyaşam tarzını tercih edenlerihedefliyor.VitrA tasarımlarıylabanyolar, şehir yaşamınınzorlu koşullarındankaçtığımız, içinde daha fazlakişisel zaman geçirdiğimizkeyif alanlarından biri halinegeliyor. Günlük kullanımharicinde güzellik veyafitness alanlarına dadönüşmesi banyolarda yeniihtiyaç ve taleplerin ortayaçıkmasını beraberinde

getiriyor. Kişisel bakıma yönelik ürünler, fitnessaletleri, DVD,TV ve müzik sistemleri banyolaraentegre ediliyor.VitrA’nın stratejisi, “Uzun vadede, orijinal veçağdaş tasarımlarla farklılığımızı ortaya koymak vesosyal sorumluluk çerçevesinde tasarım konusununtüm Türkiye’ye yayılmasını sağlamak” olaraktanımlanıyor.VitrA için “tasarım” her zaman ayrı bir yeresahip oldu. Bu nedenle ürettiği model veserilerde, fonksiyonellik kadar estetik tasarım daön planda tutuldu.VitrA, kendi tasarımdepartmanının yanı sıra, çeşitli ünlü tasarımcılarlada projeler geliştirdi.Türkiye’den Defne Koz veİnci Mutlu, Almanya’dan ID Design ve NOA,Hollanda’dan Pilots Design, İtalya’dan DanteDonegani ve Giovanni Lauda birlikte çalıştığıtasarımcılardan birkaçı. En son olarak da dünyacaünlü tasarımcı Ross Lovegrove VitrA ile banyotasarımları yapmak üzere anlaştı.
Promosyon
Yüksek üretim standardı, teknoloji kullanımındakiyenilikçi yaklaşımı ve tasarıma yaptığı yatırımVitrA’nın ürünlerini farklılaştırıyor, uzmanlığınıkanıtlıyordu. Ancak,VitrA’yı uluslararası arenadasöz sahibi bir “banyo uzmanı” olarakkonumlandırmak için, rekabet ettiği diğer banyoüreticilerinden ayrıştırmak, markayı farklılaştırmakgerekiyordu.Bu, banyoyu ürünler bazında değil, bütünselliğiiçinde ele almak anlamına geliyordu. Dolayısıyla,marka stratejisinin çıkış noktası banyo ürünlerindedeğil, “bütünsel banyo deneyiminde” yatıyordu.VitrA, 60 yıldır vitrifiyeden küvete, banyomobilyalarından karo seramik ürünlerine, banyoüretiminin her alanına yatırım yapan bir marka.Konutlardan gökdelenlere, lüks seyahat

gemilerinden havalimanlarına her alandakullanılan çok geniş ve sürekli gelişen bir ürüngamı var. Seramik üretimi için gerekenminerallerden, yeni deneyimler yaratmak içingereken teknolojiye kadar her türlü kaynak, bilgive birikime sahip.VitrA markasının önemli bir diğer gücü de“banyo deneyimi” denince ilk akla gelen birülkeden gelmesi. Referansları arasında tümzamanların en çarpıcı banyo anlayışlarından biriolan ve gerçek anlamda bütünsel bir deneyimsunan Türk hamamı var ; yıkanma, temizlenme,hijyen, arınma, rahatlama, dinlenme.Kataloglardan reklam filmine kadar kullanılan tüm VitrA iletişim malzemelerinde banyodeneyimindeki bu bütünsellik esas alındı.VitrA reklam filminde hamam geleneğimizdengelen bütünsel banyo deneyimi günümüz banyomekânına taşındı. “Unutulan” banyo mekânı günışığına çıktı, alışılmış kalıp ve önyargılar yıkıldı.Banyo mekânı, kendine özgü ritüelleriyle“öncelikli” yaşam alanına dönüştü.VitrA, bütünsel tasarım anlayışıyla,Türkhamamının sunduğu “başka bir dünya”yı bugüneve evlere taşıdı. Böylece, tüketicinin banyoyafarklı bir gözle bakmasını sağladı.Bugün VitrA, banyonun günlük hayattakiyerinin yeniden değerlendirilmesini sağlamak veaslında nasıl bir mekân olabileceğini göstermekamacıyla yeni jenerasyon banyo konseptleriyaratmaya devam ediyor.
Marka De¤erleri
VitrA, eve ve genel kullanıma yönelik çağdaşbanyonun tüm ihtiyaçlarını üretiyor. Bunu yaparken,en yüksek kalite standardını koruyor, sonteknolojileri kullanıyor ve tasarıma önem veriyor.VitrA, ürün yelpazesinin genişliği veöncülüğüyle sektöründe banyo tasarımında çığıraçan şirket olarak görülüyor. Sadece banyoürünlerini değil, banyo mekânını da yenidenyaratarak yaşamla birleştiriyor.Türkiye’nin seramik ve hamam kültürü adınasahip olduğu olağanüstü maya,VitrA’nın banyoalanındaki uzmanlığını ve markanın gücünüdestekliyor.
www.vitra.com.tr

VitrA markasının adı, çalışanlar arasında yapılanbir yarışma sonucunda ortaya çıktı.
VitrA, 1970’li yıllarda, gazetelerde yer alankiralık/satılık konut ilanlarında “...kaloriferli,asansörlü,VitrA takımlı...” gibi evi tanımlayanözellikler arasında sıralanıyordu.
İlk seramik sağlık gereçleri üreticisi olmasısebebiyle Türkiye’de ilk seramik kurnayı, asmaklozeti, akrilik küveti, duş teknesini, eviyeyi,tezgâh altı ve üstü lavaboyu VitrA üretti.
Gizli taharet borusu da VitrA’nın teknolojikyeniliklerinden biri olarak tarihe geçti.
Kendi bünyesinde barındırdığı VitrA SeramikSanat Atölyesi, 1957 yılından günümüze pek çokgenç seramik sanatçısının yanı sıra AlevEbüzziya, Candeğer Furtun, Nasip İyem, FüreyaKoral, Atilla Galatalı gibi Türk  seramiğinin enönemli ustalarını çatısı altında ağırladı, sanatlarınıgerçekleştirmelerine destek oldu.
VitrA, 2002’de Türkiye’de ilk kez 2.5x2.5 cmmozaik karo üretimini gerçekleştirdi vekurduğu tesisle Avrupa’nın önde gelen birkaçönemli mozaik üreticilerinden biri oldu.
Koku Önleme Sistemi Türkiye’de ilk kez VitrAtarafından üretildi.
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