
Pazar
Son yıllarda Türkiye’de makro ekonomikgöstergelerin iyileşmesi ve kişi başına düşen gelirdüzeyinin artması ile birçok sektörde olduğu gibigıda ve içecek sektörlerinde de hızlı bir büyümemeydana geldi.Yerli ve yabancı şirketlerin sonyıllarda bu alanlardaki yatırımları da, sektördekibüyüme potansiyeline paralel olarak hız kazandı.Son TÜIK verilerine göre nüfus içerisindeki oranı%29’a yükselen 15 yaş altı tüketici,Türkiye’yi,Avrupa’nın en genç nüfusuna sahip ülkesi yapıyor.Diğer taraftan, pek çok ürün segmentinin, gelişmişülkelere oranla çok az tüketilmesi sektörünbüyüme potansiyelini de ortaya koyuyor.Türkiye Gıda Pazarı’nın önemli oyuncularındanbiri olan Tamek, global oyuncuların yatırıma devamettiği bu pazarda hızla büyümesini sürdürüyor.Son beş yıllık periyoda bakıldığında yaklaşık %25oranında büyüyen gıda pazarında Tamek’in,ortalamanın bir hayli üzerine çıkarak %77 oranındabüyümesinin temelinde doğru satış politikaları,tüketici odaklı çözümler ve marka gücü yer alıyor.Türkiye salça üretiminin yaklaşık %55’i iç pazardatüketilirken, %45’i ise ihraç ediliyor.Yıllık domatessalçası ihracatı 80 bin ton seviyelerinde olmasınakarşın sektörün toplam 450 bin ton civarındaüretim kapasitesi bulunuyor.Toplam sektörüretiminin son yıllarda kapasitenin %60’ına kadargerilemiş olmasının nedeni ise, kuraklık sebebiyleyaşanan rekolte sorunları ve domates ekimininazalması olarak sıralanıyor.Türkiye Meyve Suyu Pazarı’nın 2007 yılındayaklaşık 700 milyon litrelik bir büyüklüğe ulaştığıtahmin ediliyor. En büyük payın 500 milyon litretüketimle nektar segmentine ait olduğu pazarda,düşük oranda meyve ihtiva eden veya içeriğindehiç meyve bulunmayan aromalı içeceklerin oranıküçülüyor ve %100 meyvesularının tüketimi %15’likbüyüme ile 60 milyonlitreye ulaşmış bulunuyor.Dünyada sağlıktrendlerinin, tüketicileridaha doğal içeceklereyöneltmesiyle, meyvesuyu tüketimi hızlı biryükselişe geçmişbulunuyor. Kanada,Almanya, Amerika gibiülkelerde kişi başımeyve suyu tüketimi30 litrenin üzerindeseyrederken,ülkemizde 1990’larınbaşında sadece 1.9litre olan kişi başımeyve suyutüketiminin hızlı birbüyümeyle bugün10 litreye yaklaşmışolması da sektörünönündeki büyümepotansiyelinigösteriyor.

Baflar›lar
Türkiye’nin en genişgıda portföylerindenbirine sahip olan

Tamek her zaman,fabrikalarında üretimigerçekleştirilen meyvesuyu, salça, domatesürünleri, bezelye, sebzekonservesi, haşlanmışürün, hazır yemek, dolma,ketçap, mayonez, reçel,marmelat, turşu, sos vedondurulmuş ürünkategorilerinde ilk aklagelen isimlerden biri oldu.Gıda kategorisinde enfazla büyüme hiç şüphesizsalçada gerçekleşti. Gerekdomates salçasında, gereksebiber salçasında %100’ünüzerinde bir büyümesağlandı. Satın alımları veyatırımları da beraberindegetiren bu büyümeninsonunda, beş yıllıkperiyodda Ege KonserveSanayi satın alındı ve aynıfabrikanın kapasitesi %100artırıldı.Tüm bunlarınyansıması olarak Tamek’inpazar payı aynı orandaartış gösterdi. Sebze,bezelye konservesi, hazıryemekler, haşlanmış gıdalarve reçelde pazarın liderikonumunda olan Tamek’indeğişmez politikası elbetteki inovasyon. Son beş yılda40’ı aşan yeni ürün sayısınınbüyük bölümü tüketicitarafından benimsendi.Meyve suyu kategorisindeTamek, 2003 yılından buyana %280 civarında ciddi bir satış büyümesisağladı. 2006 yılını ise %28 büyüyen pazarınoldukça üzerinde bir performansla %40’lık birbüyüme ile tamamladı. Bu büyümede, etkilireklam kampanyaları, tüm bölgelerdeki dağıtımartışı ve güçlü satış aktivitelerinin yanı sıra,tüketicilerin beğenisine sunulan Tamek Plus KanPortakalı-Nar gibi yeni ürünlerin sergilediğibaşarılı satış grafiğinin de etkisi tartışılmaz.Warner Bros. şirketi ile anlaşarak meyve suyu,ketçap, mayonez, reçel ve marmelat ambalajlarındakullanılan Tweety, Bugs Bunny,Taz gibi LooneyTunes çizgi kahramanları da çocukların büyükbeğenisini kazanarak Tamek’in satışlarının pazarınüzerinde artmasına katkı sağladı.Yaptığı ihracat hamlesi ile Avrupa’dan Amerika’ya,Afrika’dan Avustralya’ya toplam 54 ülkeyeürünlerini satan Tamek, Almanya, İngiltere, Fransa,Rusya, ABD, Kanada, Avustralya,Yeni Zelanda veNijerya başta olmak üzere; Japonya, Libya, Sudan,İsveç ve Irak’ta da faaliyette bulunuyor. Globalrekabet içerisinde yerel uygulamalar ile mevcutpazarlarda büyümeyi amaçlayan Tamek Gıda,fason üretim politikasını yaygınlaştırarak çeşitliyurt dışı projelerini de hayata geçiriyor.Meyve suyu ihracatına ise yaklaşık beş yıl öncebaşlayan Tamek, kendisine oldukça iddialı meyvesuyu ihracat hedefleri koymuş bulunuyor. Meyvesuyunun toplam ihracat satışlarındaki payını

%25’lerden 2010 yılına kadar %50’lere çıkarmayıplanlıyor. 2007 yazında toplam 54 ülkede satışyapan Tamek için, özellikle Batı Avrupa ülkeleri,Orta Doğu ülkeleri, Amerika ve Japonya ihracatiçin önemli bölgeler arasında yer alıyor. 2006 yılındayurt dışında çeşitli ulusal market zincirlerindetüketicilerin beğenisine sunulan Tamek meyvesuları, bir Türk markası olarak sesini her geçengün dış pazarlarda daha da güçlü bir şekildeyankılamaya hazırlanıyor.
Tarihçe
Gıda sanayinin devlerinden olan Tamek, kurucusuMehmet Sipahioğlu’nun tarım sanayi konusundakiaraştırmalarının bir meyvesi olarak TürkiyeCumhuriyeti’nin ikinci sanayi hamlesinin başladığı1950’li yıllarda doğdu.Tamek ilk üretimini, 1955yılının Mart ayında, bugün meyve suyu üretiminigerçekleştirdiği Bursa-Demirtaş mevkiindekifabrikasında gerçekleştirdi. O yıllarda ekonomininlokomotifi durumunda olan tarımın teknolojiylebirlikte hareket etmemesi, bu alanda beklenenverimliliğin sağlanamamasına neden oluyordu.Ancak yine de Mehmet Sipahioğlu Türkiye’de enmodern teknolojileri kullanarak meyve suyu vekonserve üretimini gerçekleştirmek istiyordu.Bu amaçla Almanya’da makine ekipmanı üzerineçalışmalar başlattı. Araştırmaları sonunda hemistediği özelliklerde teknik ekipmana ulaştı, hem de
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görüşmeleri sonucunda Almanlar’la bir ortaklıkgerçekleştirdi. Markanın oluşumunu sağlayan bubirliktelikle,Tamek doğdu. Alman ortağın bir yılgibi kısa bir sürede ortaklıktan ayrılmasıyla Tamekgünümüze kadar Sipahioğlu ailesinin biryatırımı olarak sektördeki yerini aldı.1987 yılına gelindiğinde satış hacminingenişlemesiyle Tamek KaracabeyFabrikası kuruldu. Daha sonra sırasıyla1994 yılında Kızıksa ve 2002 yılındaSalihli fabrikaları satın alınarak,bugün toplam gıda ve meyve suyuüretiminde toplam 300 bin tonluk bir üretim kapasitesine ulaşıldı.
Ürün
Tamek’te sağlık ve kalite önce gelirprensibi üretimden satışa kadar herkademede uygulanıyor. Üretimtesislerinde su arıtmada kullanılan“reverse-osmosis” teknolojisi Türkiye meyve suyu sektöründe ayrıcalıklı yeri olan biryatırım.Tamek kaliteye verdiği önemden dolayımeyve sularında hiçbir koruyucu madde ve enyaygın katkı maddesi olan E330 (sitrik asit)kullanmıyor.Tamamen doğal meyvekonsantrelerinden imal edilen meyve suları,kullanılan ambalaj ve dolum teknolojisi sayesindetazeliklerini bir seneye kadar koruyorlar.Tamekaynı zamanda, en iyi kaliteye sahip meyvelerikendi tarım satınalma departmanı vasıtasıylaTürkiye’nin tüm bölgelerinde gerekli araştırmayıyaptıktan sonra bizzat satın alıyor ve işleyerekKaracabey, Salihli, Kızıksa Fabrikaları’nda meyvesularında kullanılmak üzere, meyve konsantresiüretimini gerçekleştiriyor.Tamek son dönemdegenetiği ile oynanmış ürünlerin insan sağlığınaolumsuz etkilerinin olabileceği endişesi ile, tümhammaddeleri gerekli kontroller ve standartlarabağlı olarak tedarik ediyor.Gıda ve meyve suyu ürünlerinin neredeysetamamının hiçbir kimyasal katkı ve koruyucumadde içermemesi, satışların %50’sini oluşturandomates grubu ürünlerinin likopen ihtiva etmesi,bunun yanı sıra tüm ürünlerin mevsimindeişlenmesi, dolayısı ile hormon ve diğerkimyasallardan arındırılmış olması sonucu Tamekürünleri, tüketicinin sağlığına sağlık katıyor.
En Son Geliflmeler
Türkiye’de uzun yıllardır meyve suyu tüketimininneredeyse tümü şeftali, vişne,kayısı, portakal gibi klasikçeşitlerden oluşuyordu.Tamek, 2003 yılındagerçekleştirdiği TamekPlus lansmanında havuç,karışık, mango, ananas,çilek ve portakalparçacıklı olmak üzerealtı yeni meyve suyuçeşidini tüketicilerininbeğenisine sundu.Yeniürünlerinden özellikleTürkiye’de bir ilk olan A-C-E vitaminli TamekPlus Havuçlu Karışıkçeşidi ve 2006 yılındapiyasaya sürülen KanPortakalı-Nar çeşidi güçlübir satış grafiği yakaladı.Kalori kaygısı sebebiylemeyve suyundan uzakduran kitleyi de göz ardıetmeyen Tamek, Formserisinde ise %50 düşük kalorilikarışık ve vişne nektar çeşitlerini yazılı ve görselbasında da yer alan bir reklam kampanyası ile 2004yılı ortalarında tanıttı. 2007 yılında ise Türkiye’debir ilk olan potasyum açısından zenginleştirilmiş vekalp dostu olan %100 Portakal Suyu’nun lansmanıgerçekleştirildi. Ardından uzun tüketici testlerisonucunda geliştirilen %100 Nar Suyu tüketicileribeğenisine sunuldu.

Promosyon
Tamek’in 2006 ve 2007 yıllarında çocuklarayönelik olarak Looney Tunes çizgi kahramanlarınıiçeren reklam kampanyaları TV, dergi, okulotobüsleri ve internette kullanıldı. Meyve Suyu veGıda Ürünleri için özel teknikler kullanılarakçekilen üç adet TV spotu, çocuk hedef kitleyeulaşmada oldukça başarılı sonuçlar verdi. Reklamkampanyasının yanı sıra, çocuklara yönelik özelnokta içi aktiviteler de kampanya süresince yoğunolarak vurgulandı. Büyük marketlerde ve alışverişmerkezlerinde, çocuklara yönelik Tamek oyunalanları kuruldu ve hediyeli yarışmalar düzenlendi.2006 yılında yapılan Kan Portakalı-Nar ve %100 Üzüm Suyu’nun lansmanı,TV kampanyasıve yeni ürünlerin fonksiyonel faydalarını iletmekiçin gazete ve dergilerde advertoryal haberkullanımı sonucunda Kan Portakalı-Nar ürünürafa çıktığı ilk yıl en çok satan meyve sularından birihaline geldi. Uzun tüketici araştırmaları sonucundapiyasaya sürülen %100 Üzüm Suyu da geniş birtüketici kitlesinin beğenisini kazanarak başarılı bir satış grafiği yakaladı.Reklam kampanyaları ile birlikte, satış noktalarındayapılan aktiviteler, yaygın POP malzemesi kullanımıve sergi/teşhir ünitelerinin etkili çalışmaları daTamek’in 2006 yılında %28 büyüyen meyve suyupazarında satışlarını %40 oranında artırmasındabüyük rol oynadı.2007 yılında Tamek’in “Her yudumdagerçek meyve” temalı kampanyasıTV ve Radyo mecralarının yoğun kullanımı ile gerçekleştirildi.Yine Türkiye’de bir ilk olarakpotasyum açısındanzenginleştirilmiş ve kalp dostuolan %100 Portakal Suyu’nunlansmanı da gazete ve dergimecralarında advertoryalçalışmaların kullanımı ve nokta içitadım aktiviteleriyle desteklendi.Tamek ayrıca çocuklara yönelikiletişimini güçlendirmek içinçocuklara özel tasarlanmış bir deweb sitesi kurdu. www.tamekids.cominternet sitesi birbirinden eğlencelioyunlar ve eşsiz bilgilerinbulunduğu bir oyun parkı gibisürekli gelişiyor. Sitede her yaşauygun oyun seçeneklerinin yanında,eğitici genel kültür bilgileri,Tamekürünlerinin üretim aşaması vemeyvelerin faydaları gibi bölümler desunuluyor.
Marka De¤erleri
Tamek’in vizyonu üretim, satış, pazarlama, finansve insan kaynakları alanlarında her yıl daha iyiyegiderek Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarındanbiri olmak şeklinde tanımlanıyor. Müşteri vetüketici gereksinimlerini en iyi biçimde karşılamakiçin yüksek kalitede ve değerde ürünler sağlamayı

ilke edinen Tamek başarısını müşterileriyle olandürüstlük ile ahlaki ve karşılıklı güvene dayalı olanilişkilerine bağlıyor. Hiç kuşkusuz bunu, müşteritatmini sağlayarak, evrensel kalite vestandartlarda ürünler ve hizmetler sunarakbaşarıyor. Kendini, müşterilerinin şirketürünlerinin güvenilirlik, kalite ve üstünperformansına inanmaya devam etmelerinisağlamakla sorumlu hisseden Tamek,müşteri şikayetlerinde tüketicilere derhalyardımcı oluyor ve tüm sorunlarıçözerek müşteri tatminini sağlıyor.Tamek, kurum olarak yapılan işin çevreyeetkisini, bilimsel, sosyal ve ekonomiktemellere dayalı yöntemlerle en azaindirgemeye özen göstererek tümürünlerin ve ambalajların kalitesinigeliştiren ve çevreyi koruyan yeniliklereyatırım yapıyor ve böylece Türkiye GıdaSektörü’nde ilk akla gelen isim oluyor.
www.tamek.com.tr

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Tamek ismini Türk Alman Meyve EkstreleriKumpanyası’nın baş harfleri oluşturuyor.
Türkiye’nin ilk ketçap, domates suyu, hazıryemek, dolma, haşlanmış bakliyat, diyabetikreçel, teneke kutulu meyve suyu üretimiTamek tarafından yapıldı.
1963 yılında Tamek Meyve Suyu üretimi başladıve ünlü “kahverengi şişeler” pazara sunuldu.
1990 yılında Domates Püresi ilk defa Tamektarafından pazara sunuldu.
2000 yılında Karton kutuda ilk salça Tamektarafından üretildi.
2003 yılında Türkiye’de ilk A-C-E vitaminliHavuçlu Karışık meyve suyunun lansmanıTamek Plus serisi ile yapıldı.
2006 yılında Tamek Türkiye’nin ilk A-C-Evitaminli Kan Portakalı-Nar karışık meyvesuyunu üretti.
2006 yıllında Türkiye’nin ilk katkısız ve koruyucuiçermeyen konserve ürünlerini yine Tamek üretti.

Tamek

43SUPERBRANDS


