
Pazar
Türkiye’de 220-250 milyon litre arası birbüyüklüğe sahip olan dekoratif boya sektörü,2007 yılında Mortgage yasasının yürürlüğegirmesi ile hareketlendi. Hızla büyüyen pazardakişi başına düşen dekoratif boya tüketimiortalama 3 litreye ulaştı.Bu gelişmenin bir getirisi olarak son yıllarda içcephelerde su bazlı, silikonlu ürünlere rağbetgösteren Türk tüketicisi sayesinde, dış cephelerdede, iç cephelere paralel bir tüketim gözlendi.Pazarda silikon esaslı ürünlerin payı hızla artarkenbölgesel tercihlerin de yer aldığı tüketimde, solventbazlı ürünlerin kullanımı yurt dışına göre artışgösteriyor.Nalburların hemen hemen tamamı, iç cephe subazlı ve sentetik boyalar satıyor. Bununla birlikteahşap boyanın satılma oranının %92, dış cepheoranının %90, parke cilasının satılma oranının ise%82 olduğu biliniyor. Artan tüketici ihtiyaçları,kullanım kolaylıkları ve gelişen ürün portföyü ileboya pazarında Marshall’ın pazar payı güngeçtikçe artıyor.
Baflar›lar
Marshall, 2006 ve 2007 yıllarındaki yüksek satışrakamlarıyla, dekoratif boya sektörünün en yüksekcirosu ve ülkenin her noktasına erişebilen 14 bin500 adet geniş nalbur ağı ile sektörün liderikonumuna ulaştı. 2007 yılında yapılan araştırmalarla,Marshall tüketici nezdinde %37.5, mimarlarnezdinde %61.3 ve boyacılar nezninde %53.8olmak üzere Türkiye boya sektörünün markabilinirliği en yüksek firması haline geldiğini kanıtladı.Dekoratif boya pazarında eğitime en çok katkı veöncülük yapan kuruluşların başında yer alan Marshall,son beş yıl içinde toplam 45 bin 786 kişiye eğitimverdi. Eğitim sonunda girdikleri sınavda başarılıolan ustalar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafındanonaylanan türkçe-ingilizce sertifika aldılar. AvrupaBirliği uyum sürecinde Marshall’ın insana yapmışolduğu yatırımı gösteren bu sertifikalar, eğitim alanustaların iş bulma süreçlerinde büyük katkı sağladı.Boya ve boyacılık eğitiminin akademik birplatforma taşınması ve sektörde eğitimli araeleman ihtiyacının karşılanması amacıyla 1995yılında Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmetUzunyol Meslek Yüksek Okulu’nu da kuranMarshall, eğitime verdiği önemle başarılarınaher geçen gün yenilerini ekledi ve eklemeye dedevam ediyor. Marshall, eğitimlerin hem nihaitüketici, hem usta, hem de bayi ağında daha dayaygınlaşması amacıyla sektörde yine bir ilki 

gerçekleştirdi. Eğitimlerinde kurumsal websitesinde, temel boya bilgileri, sağlık, güvenlik veboyama sistemlerini anlatarak, iç cephe boyamaürünleri ile duvar, ahşap ve metal yüzeylerdeboyama uygulamalarını gösterdi. Ayrıca bu eğitimialanlar, zengin işitsel ve görsel tasarımlar ile çekicihale getirilen ve öğrenmeyi kolaylaştıran eğitiminseslendirilmiş veya sessiz versiyonunu takipederek, bölüm sonlarındaki küçük testler ileöğrendiklerini pekiştirebiliyorlar.Sağladığı tüm kolaylık ve yeniliklerin ardındanMarshall, web ve internet teknolojileri kullanarakgerçekleştirilen başarılı projelerin daha iyitanıtılması ve bu alanda yapılacak yatırımlarınözendirilmesi amacıyla düzenlenen AltınÖrümcek Web Ödülleri’nde, “Kendi odanı kendinyarat” gibi interaktif modüllerin yer aldığı“www.marshallboya.com” web sitesiyle AltınÖrümcek Web Ödülü sahibi olan ilk boyaüreticisi oldu.
Tarihçe
Boya sektörünün lider kuruluşu olan Marshall,1954 yılında İstanbul-Topkapı-Maltepe mevkiinde,Uzunyol ve Toprakçıoğlu ailelerinin ortaklığı ileMarshall Oil and Chemicals Company adıylakuruldu.O yıllarda Türkiye’deki benzin istasyonlarındanve sanayi kuruluşlarından yanık yağları toplayıp,distile ederek ve paketleyerek tekrar pazarasunan faaliyetler gösteren Marshall, 1957 yılındaÖmer İsmet Uzunyol’un tavsiye ve girişimi ileimalat tarzını değiştirdi.Türkiye’den, özellikleFethiye ormanlarından ham reçine toplanarak,Topkapı’daki tesislerde reçine üretimine geçildi.Yine Ömer İsmet Uzunyol’un girişimleriyle1957’nin Ekim ayında Orman Bakanlığı, 1. ReçineKongresi’ni düzenledi. 1958 yılında ve o gününrekabet koşulları içinde Marshall, toplam 900 tonham reçinenin, 360 tonunu toplayarak sektöründebirinci oldu.1965 yılında ise Marshall Boya ve Vernik Sanayiismini alarak, tamamı Türk sermayesi ile kurulmuşbir boya firması haline geldi. 1967 yılında lojistikaçıdan şartları daha iyi ve elverişli olan Gebze’ninEynarca mevkiine taşındı ve dokuz sene sonra ilk“Telemaye” üretildi.1990 yılında halka arzı gerçekleştirilen Marshall,1991 yılında otomotiv boyaları üretmeye başladı.1993 yılında Türkiye’nin ISO 9000 Kalite Belgesi’nesahip ilk boya kuruluşu olduktan sonra, genelsanayi boya üretimine de geçerek, 1996 yılındailk su bazlı yarı mat boya olan “Flora” üretildi.

1997 yılında Türkiye’de ilk defa bir boya kuruluşuHSE (sağlık-güvenlik-çevre) “üçlü” sorumlulukkalite belgesine sahip oldu.Ağustos 1998 tarihi itibarıyla, Marshall Boya veVernik Sanayi A.Ş. merkezi Hollanda’da bulunanve dünya kimya devi olan Akzo Nobel bünyesindeyerini aldı.İsmi en çok telaffuz edilen boya markalarındanbiri olan Marshall, TSE standartlarına da uygunolarak inşaat boyalarının üretimi, pazarlaması vesatışıyla ilgili faaliyetlerini 53 yıldır sürdürüyor.
Ürün
Türkiye’nin ilk ISO 9000 ve ISO 14000 belgeliboya üreticisi Marshall, su bazlı ve sentetik içcephe boyalarından, ahşap koruyucu ve verniklere,astarından dış cephe boya ve yalıtım sistemlerinekadar uzanan geniş bir ürün gamına sahip. Marshallbünyesinde üretilen tüm boyalar, ISO 9001,ISO 14001 ve OHSAS 18001 ile belgelendiriliyor.Kalitesi belgelenen ürünler arasında yerini alan“Mumlu Mat”, kokusuz, temizlenebilen ve enönemlisi temizlendikten sonra da matlığınıkoruyan bir boya olarak, 2007 yılının en çok önplana çıkan ürünlerden biri. Bu ürün, içeriğindekimum sayesinde ışığı yansıtmamasının yanı sıra
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mükemmel örtücülüğe sahip olma özelliği ile detüketicilerin ihtiyacını tam anlamıyla karşılıyor.Yalıtımın tüm aşamalarını kapsayan, eksiksiz bir ısıyalıtım sistemi olan “Thermo’s” ise farklı sıcaklıklardaiki ortam arasındaki ısı transferini azaltıp, dış ısıyıiçeri sokmadan içerideki ısıyı koruyarak, havakoşuluna göre ısıyı kontrol ediyor.Marshall tüm ürünlerinin ham maddelerindeçevre ve insan sağlığına zararsız eş değer maddelerkullanıyor.
En Son Geliflmeler
Türkiye’de ilk kez moda ve boya kavramınıbirleştiren Marshall’ın iç mekan tasarımlarındakalite ve uyum arayanlar için özel olarak geliştirdiği“Fashion” dekorasyon boyası, Marshall farkınıortaya koyuyor. Japon “JIS Z 2801: 2000” hijyenstandartlarını karşıladığı için Industrial MicrobiologicalServices Ltd. (IMSL) tarafından belgelenenFashion’ın, içerdiği gümüş (Ag+) iyonlar, insan vehayvanlara en ufak zarar vermeyerek, anti-mikrobialözelliği ile boya yüzeyine temas eden bakteriyien kısa sürede öldürüyor.Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirerekdekorasyonda renk kullanımı ve boya uygulamasıile ilgili tüm ihtiyaçları karşılamayı hedefleyenMarshall “Key Showroom”da, deneyimli içmimarlardan renk ve rengin dekorasyondakullanımı hakkında ücretsiz danışmanlık, hangirengin eşyalarla daha uyumlu olacağınınbelirlenebileceği renklendirme programları,ücretsiz keşif hizmeti gibi birçok hizmet sunuluyor.Ayrıca Key Showroom’da, Marshall Boya eğitimsertifikası ve ferdi kaza sigortasına sahip ustalarve bayi temini sağlandığı gibi, bünyesindeki“Colorizer 2” modülüyle de evlerdeki tüm yaşamalanlarına bir tuşa dokunarak istenilen renkverilebiliyor. Evlerin iç ya da dış cephe fotoğraflarıtarayıcı, cd veya cep telefonlarından “Colorizer 2”programına yüklendikten sonra, seçilen Marshallrenginin duvarlarda nasıl duracağı öncedengörüntülenerek tüm endişeler ortadan kalkıyor.“Daha renkli bir ev” hayalini hayata geçirmekiçin tasarlanan Key Dergisi’de, yılda iki keztüketicilerle buluşuyor. Marshall vizyonunaparalel; renklerin dünyasını sahiplenen, onlarlayaratıcı önderlik yapan “boyanın ötesinde” biryaklaşım hayat bulan dergide, dekorasyonun püfnoktaları, yaratıcı kombinasyonlar, şaşır tıcı renkçözümleri, mükemmel uyumlar ve değişik tarzlarpaylaşılıyor.
Promosyon
Marshall 2007’de, özellikle ev kadınlarını hedefalan strateji doğrultusunda hem markasındakideğişimi, hem de bu değişimin tüm ortaklarınanasıl yansıdığını paylaşmak için “Marshall BoyaSezonunu Açıyor” sloganıyla iletişimlerine başladı.

Bu iletişimlerine, modern ve dekoratif unsurlarıyladikkat çeken “Mumlu Mat” iç cephe boyalarıyladevam ederek, antimikrobial özelliği IndustrialMicrobiological Services Ltd. (IMSL) tarafındanda belgelenen “Fashion” ile bambaşka bir dönemibaşlattı.Marshall Fashion, sektördeki boya markalarıarasında yepyeni bir kategori oluşturarak, modayıpodyumlardan duvarlara taşıyan modern,dekoratif ve oldukça “premium” bir marka olarakkonumlandırıldı. Hazırlanan “Fashion” reklam filmive ilanlarıyla, sektöründe ilk kez boya ustalarıylasınırlı iletişim platformunu, ev dekorasyonununesas karar mercii olan kadınlara yönelmesinisağladı. Podyumların modasını duvarların modasıolarak evinde görmek isteyen kadınlar içinlansman, bütün kadın dergilerinde tek ve çiftsayfa ilanlarla, Kanyon AVM içi veasansörlerindeki posterlerle ve BTL’de özel“Fashion” kartela ve broşürleriyle desteklendi.Duvar boyasının ve renginin kişisel bir seçimolduğu yaklaşımı ile tasarlanan reklam filmininçekimleri ise, tarihi kilise Aya İrini Kilisesi’ndegerçekleştirildi.
Marka De¤erleri
53 yıldır boya pazarının lider markası olanMarshall, marka değerleri ve bilgisini, çalışanları,müşterileri, bulunduğu toplum ve ortaklarınınmemnuniyetini sağlamak üzerine kurarak,gelişime paralel hem iç pazarda, hem deihracatta üstlendiği bu vizyonun istikrarınıkorumayı başarıyor.Marshall, köklü geçmişi, yaygın erişim ağı vegeniş ürün gamıyla kaliteli ve güvenilir bir markaolmasının yanı sıra, modern dünyanın trendlerinitakip edip uygulayan, uluslararası bilgi birikiminide ürünlerine yansıtarak modern ve dekoratifçözümler üreten bir marka. Üstlendiği bumisyonla boyama işlemini, “zor ve sıkıntılı birsüreç” olmaktan çıkarıp, karar verme mekanizmasınaevin yöneticisi olan kadını dahil ederek, keyifli vebilinçli bir dekorasyon süreci oluşturuyor.“Bir Dokunuşla Bambaşka” sloganıyla markakimliğinin altını çizen Marshall, kategorinin lidermarkasına yakışır bir şekilde kendine yeni bir yolaçıp, boya ve renk seçimini dekorasyonun enönemli parçası haline getirmeyi başararak,rakiplerinden tamamıyla ayrılıyor.Marshall, sahip olduğu sosyal sorumlulukvizyonuyla da boyacılığın bambaşka bir boyutataşındığı, sanatın, sporun, eğitimin ve tarihideğerlerin korunup geliştirilmesine yönelikçalışmalara destek vererek, bugüne kadar hayatageçirdiği tüm projelerde renklerin gücünü hayatınher alanına taşıyor. Hatta, sanatı her kesimdenİstanbullu’nun kültürel yaşamının bir parçasıhaline getirmek amacıyla herkesi perşembe

günleri İstanbul Modern dünyasını ücretsiz keşfedavet ediyor.Ayrıca Marshall, Çekül Vakfı ile gerçekleştirdiği iş birliği ile, tarihi yapıların renovasyonunu, aslınave tarihi dokusuna uygun olarak renklendirdi.Bu proje kapsamında Beyoğlu Belediyesi’nin “Güzel Beyoğlu” projesi desteklenerek, YeşilçamSokağı da Marshall renkleri ile yenilendi. Marshall,Beyoğlu Bölgesi ile sınırlı kalmayarak, KadıköyTarihi Çarşısı’nı da proje kapsamına dahil etti.Tarihi Çarşı’ya ait 400 binanın, yüksek korumagücüne sahip dış cephe boyalarıyla boyanmasınıve yenilenmesini üstlenen Marshall, spora vesporculara da destek veriyor ve 14 sporkulübünün stadlarının boyanmasını üstlenerekyaşanan sportif coşkuya tüm taraftarlarla birlikteortak oluyor.Ayrıca Marshall,Türkiye’de ilk kez düzenlenen “Cow Parade İstanbul” organizasyonukapsamında projeyi destekleyen tek boya firmasıolarak, 10 adet inekle katkıda bulundu. “CowParade İstanbul” organizasyonuna 180 kişilik devsanatçı kadrosu destek verirken, tüm ineklerinvernikleri de Marshall tarafından sağlandı. İstanbulMarshall Bayileri de sanatçılara indirimli boyavererek katkıda bulundu.
www.marshallboya.com

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Marshall Boya, ismini kurucu ortaklardanYorgo Toprakçıoğlu’nun Amerika’da eğitiminiyaparken yanında çalıştığı ve sonradan şirketikurarken de desteğini aldığı, AmerikalıMarshall ailesinden aldı.
2003-2007 yılları arasında Türkiye genelinde,Marshall tarafından okul ve kamu binalarına,yaklaşık 3 milyon YTL değerinde boya bağışıve nakdi yardım yapıldı.
2001 yılında, Kocaeli İl ve Çevre Müdürlüğü’nceMarshall’a tahsis edilen 19.2 hektarlık alandatoplam 16 bin 740 adet fidan dikildi.
Marshall sayesinde 2006 yılının Nisan ayındanitibaren İstanbul Modern’i toplam 120 bin 330kişi ücretsiz olarak ziyaret etti.
Marshall, Türkiye genelinde toplam 283 adet1001 Renk Makinesi ile sektörde en yaygınmakine ağına sahip.
Marshall 2005 ve 2006 yıllarında toplam27 milyon US$’lık boya ve vernik ihracatı ilesektörün en önde gelen firması.
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