
Pazar
Çay sektörü son yıllarda yerli ve yabancı pek çokyeni şirketin pazara girmesiyle oldukça hareketligünler geçiriyor.Tüm gıda kategorilerindebüyüme devam ederken Türkiye’de bubüyümeden en fazla pay alan çay sektöründekiilk özel girişim olarak 1985’te kurulan DoğuşŞirketler Grubu, Doğuş Çay markası ve 1.200’eyakın çalışanı ile 20 yıldır özel sektör liderliğinielinde tutuyor.İç pazardaki yerel markaların yanı sırauluslararası markalarla da rekabet eden DoğuşÇay, buna rağmen pazardaki gücünü koruyor.Türkiye, çay tarım alanlarının genişliğibakımından üretici ülkeler arasında altıncı, kuruçay üretimi bakımından üretici ülkeler arasındabeşinci, kişi başına düşen yıllık tüketimbakımından da dünya ülkeleri arasında dördüncüsırada yer alıyor.Doğuş Çay, önümüzdeki yıllarda ana faaliyetalanları arasında yer alan çay ve şekerkategorilerinde özel sektördeki liderliğinikorumayı ve özellikle çay sektöründe halen %16olan pazar payını önümüzdeki üç yıl içerisinde%30 seviyelerine çıkarmayı hedefliyor.

Baflar›lar
TSE, ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001 ve ISO18001 kalite belgeleriyle kanıtlanmış üretimstandardına sahip olan Doğuş Çay, yıllık 30 ila 35 bin tonluk çay üretimi ile Türkiye’de Çaykur’unardından en büyük çay üretici firma. Ayrıcaşekerde ISO 22000 ve ISO 9001, salçada da ISO9001, ISO 22000, BRC ve IFS kalite belgelerinialarak bu alanlarda da başarısını kanıtladı.Pazardaki konumu, getirdiği yenilikler ve kaliteanlayışının yanı sıra sosyal sorumluluk alanında daaktif bir şekilde yer alan Doğuş Çay, insan sağlığı,eğitim ve çevre konularında her zaman sağduyulubir tutum sergileyerek ortak projelere imza atıyor.“Su Yoksa, Çay da Yok” kampanyası ile suyunkullanımına dikkat çeken ve bu konuda insanlarıbilinçlendirmeyi amaç edinen Doğuş Çay, Rize’dedevlete bağışladığı Doğuş Çay İlköğretim Okuluve Rize Üniversitesi Doğuş Çay Yakup KarakanEğitim Merkezi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ilebinlerce öğrencinin eğitimine katkıda bulunuyor.Ayrıca yüzlerce mühtahsilinin üniversite öğrencisiçocuklarına burs veren kuruluş, her yıl bu öğrencisayısını artırmayı hedefliyor. 2010 yılında RizeDevlet Hastanesi bünyesinde açılacak olanOnkoloji Merkezi projesini üstlenen Doğuş Çay,Rize’deki ilk büyük onkoloji merkezini bu şehrekazandırmayı kendisine görev ediyor.Doğuş Çay, son olarak AC Nielsen 2010Araştırma Raporu’na göre gıdada ilk 20 markalistesine girerek önemli bir başarıya daha imza attı.
Tarihçe
1985 yılında bir aile şirketi olarak kurulan DoğuşGrup, ilk yatırımını çay sektöründe gerçekleştirdi.Çay ile başlayan faaliyet alanına ilerleyen yıllardaşeker ve konserve faaliyetlerini de dahil etti.İleriyi görebilmek, değişen tüketici tercihlerikarşısında doğru stratejiler belirleyip beklentilerinüzerinde ürünlerle piyasada yer almak ve ilkeleridoğrultusunda gelişmek, kurulduğu yıldan bu yanaDoğuş Grup'un temel yapı taşlarını oluşturdu.Bu temeller üzerine inşa edilen tesislerde, DoğuşMarkası ile üretilen ürünler, kendi kategorilerindelider markalar içinde yer alıyor.Doğuş Çay,Türkiye’de çay pazarında özelkuruluşlara üretim izni verilmesi ile birliktefaaliyete geçti. Firmanın dökme çay ile başlayanyatırımları, ilerleyen yıllarda poşet çay, yeşil çayve bitki-meyve çayları üretimleri ile devam etti.Rize’de beş adet çay işleme ve Ordu’da biradet çay paketleme fabrikası ile yıllık 35 bin ton 

üretim kapasitesine sahip olan Doğuş Çay,yeniliklere hızla uyum sağlayan dinamik yapısı vesürekli yükselen grafiği ile özel sektörün lidermarkası oldu.1994 yılında alınan kararla, çay kategorisinidesteklemek ve ürün portföyünü genişletmekamacıyla Doğuş Şeker üretimine başlandı.Gebze paketleme şeker fabrikasında eldeğmeden üretilen Doğuş Şeker, bugün sektörünilk iki markası arasında yer alıyor.Doğuş Çay, çay ve şeker kategorilerindekiliderliğini diğer gıda kollarında da sürdürme vegıda sektöründe büyüme kararı doğrultusunda,2008 yılı itibariyle, Doğuş Bahçe markası altındadomates salçası üretimi ile faaliyet alanını genişletti.Domates tarımı açısından en verimli arazileresahip İzmir’in Ödemiş ilçesinde bulunan, 70 bin m2
alan üzerine kurulu, 7.500 m2 kapalı alana sahipDoğuş Bahçe Salça ve Konserve Fabrikası,bulunduğu bölge itibariyle en kaliteli domatestarımının gerçekleştirildiği,Türkiye’nin en verimlitarım alanlarının tam ortasında yer alıyor.Doğuş Çay, iş ortaklarına en hızlı ve en doğru
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hizmeti verebilmek amacıyla oluşturduğu satışörgütlenmesinde de, ürünleriyle aynı paralelliktemükemmelliği hedefliyor. Firma, kalifiye satış ekibi,lojistik gücü, yaygın bayi ağı ve etkin dağıtımsistemiyle Türkiye’nin dört bir yanına ulaşıyor.1985’ten itibaren çağdaş ve güvenilir bir şirketolarak sektördeki yerini pekiştiren Doğuş Çay,ilkeleri, standartlara ve insan sağlığına gösterdiğiözen, yenilikçi yaklaşımı, rekabetçi yapısı vekalitesi ile adını gelecekte de yaşatmak içinçalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Ürün
Doğuş Çay, siyah çay, bitki-meyve çayları, yeşil çayve fonksiyonel çaylar olmak üzere sektördemevcut tüm kategorilerde toplam 108 kalemürünün üretimini gerçekleştiriyor.Tüm çay portföyünde geniş ürün yelpazesi ilebirçok damak tadına hitap eden marka, çayuzmanı konumunu her geçen gün sağlamlaştırırken,%100 doğal olan ürün portföyünü tüketicimemnuniyetine odaklanarak sağlık ve kalitestandartlarından ödün vermeden geliştirmeyedevam ediyor. Bitki-meyve çayı kategorisinde 13,yeşil çay kategorisinde 6 ve kendi oluşturduğuMistik Chai kategorisinde de 4 farklı çeşit ürünütüketicisi ile buluşturuyor.Tüketicisine yeni tatlar sunmayı da bir ilkehaline getiren Doğuş Çay, pazara kazandırdığıürünler ile adından söz ettirmeye devam ediyor.Bunlar arasında yer alan Çilekli Form veMaydanoz-Limonlu Form değişik damak tatlarınahitap ederken, içerdiği karışık bitki-meyve çayformülasyonu ile vücudu toksinlerden arındırıyor.Bir diğeri olan Kırmızı Meyveler Çayı sekiz farklımeyveden oluşan tamamen doğal reçetesi iletüketicisini meyve bahçelerinde dansa davetediyor.Yeşil Çay kategorisinde de yine pazarakazandırdığı Tarçın-Karanfilli Yeşil Çay, BergamotAromalı Yeşil Çay ve Çilekli Yeşil Çay çeşitleriyleyeşil çay tüketicisine özel bir içim keyfi yaşatıyor.Kategorisini oluşturduğu Mistik Chai ise siyah çay,tarçın, zencefil ve karanfilin egzotik harmanı iledoğal bir terapi çayı olarak raflardaki yerini alıyor.Vanilyalı Mistik Chai, Çilekli Mistik Chai, MuzluMistik Chai ve Fındık Aromalı Mistik Chai olmaküzere dört farklı çeşidi ile yeni ve alternatif birdamak tadı oluşturuyor.Türkiye’de bir ilk olan buegzotik karışım harika kokusu ve tadıyla “latte”keyfini tamamen doğal ve pratik olarak sunuyor.Sütle içilmesi önerilen bu çay gece ve gündüz,günün her saatinde tüketilebiliyor.Doğuş Çay, siyah çay kategorisinde de dökme,demlik poşet ve bardak poşet çayları içine alangeniş bir ürün çeşitliliğine sahip. Bu kategoride detüketici ihtiyaç ve damak tatlarına hitap etmeilkesinden ödün vermeyen Doğuş Çay, müşterilerinebirçok değişik ürün formu ve pratik çözüm sunuyor.Marka, son olarak ürünlerine eklediği “KeyifBahçesi” isimli dökme çayı ile “Keyifli anlarıniçeceği” olma misyonunu sahipleniyor.Karadeniz’in yüksek kesimlerindeki yaylalardayetişen, özenle seçilerek toplanan çayyapraklarından elde edilen Doğuş Keyif Bahçesi,yüksek dem oranı ve tekrar tekrar içebileceğinizlezzeti ile farklı bir içim keyfini bardaklara taşıyor.
En Son Geliflmeler
Yenilikçi Marka imajına uygun olarak, çay veşeker kategorilerindeki liderliğini, gıdanın diğerkollarında da sürdürme kararı alan Doğuş Çay,2008 yılında domates tarımı açısından en verimliarazilerin bulunduğu İzmir’in Ödemiş ilçesindeTürkiye’nin en gelişmiş salça fabrikalarından birinisatın alarak sektördeki faaliyetlerini de başlatmışoldu. Doğuş Bahçe Salça ve KonserveFabrikası’nda, gerek aseptik gerekse teneke, camkavanoz üretim ve dolum ünitelerinde Rossi &Catelli S.P.A, Parma tarafından geliştirilen sonteknolojiye sahip makinelerle üretim yapılıyor.Ayrıca tesis, ayıklama, ön ısıtma, eleme, evaporatör,aseptik sterilizasyon, aseptik dolum, teneke vecam kavanoz pastörizasyon, dolum, kapama,kodlama ve otomatik kolileme ünitelerinden oluşan,

tüm süreç aşamalarında dünyanın en gelişmişteknolojileri ile donatılmış bir alanda yer alıyor.Ayrıca çıkardığı dört yeni çeşit ile Mistik Chaiadlı kategoriyi oluşturmayı hedefleyen DoğuşÇay, kahvenin keyfini çayın sağlığı ile buluşturuyor.2010 yılında Ceva Logistic ile gerçekleştirdiği 4 milyon 350 bin Euro’luk iş ortaklığı ile tümürünlerini yılda 10.500 sefer ile bayi ve marketzincirlerine taşıyor. Bu ortaklık sayesinde, DoğuşÇay müşterilerine doğrudan fabrikalarından tamzamanlı, kaliteli hizmet sunuyor.
Promosyon
Dünya hızla değişirken, hayat tarzları ve gelirlerde bu hıza ayak uyduruyor. Artık hedef kitleyaş ve cinsiyet ile sınırlı değil. Dolayısıyla hertüketicinin ayrı bir pazar olarak görülmesi veonun isteklerini karşılayacak ürünlerinsunulmasının da önemi artıyor. Doğuş Çay da bu doğrultuda günden güne ürün çeşitliliğiniartırırken, tüm ürünlerini özel ve yenilikçiambalajlarla tüketicisinin beğenisine sunuyor.Tüketicisi ile her zaman yakın olmayı isteyenDoğuş Çay bu arzusunu iletişim faaliyetlerine detaşıyor. “Çay Keyfi” yollarda konsepti iletasarlanan tır bunun en güzel örneklerindenbirini oluşturuyor. Doğuş Çay, bu tır ileTürkiye’nin dört bir köşesinde düzenlenen tüm festival, şenlik ve etkinliklere katılarakbinlerce tüketicisi ile buluşuyor. Doğru zamanda

doğru yerde üstlenilen sponsorluklar yoluyla daortak sinerjiler yaratması, marketlerdegerçekleştirilen tadımlar ve özel fuarlardaürünlerini tüketicilerle birebir buluşturmasıDoğuş Çay’ı farklı kılan uygulamaların başındageliyor. Gerçekleştirdiği tüm reklam vepromosyon çalışmaları ile tüketiciler tarafındanbilinen bir marka haline gelmeyi başaran DoğuşÇay, her yıl bayi seyahatleri düzenleyerek,bayileriyle olan yakın ilişkilerini daha dasağlamlaştırıyor. Özetle, gerek tüketicileri gerekseçalışma ortakları ile her zaman yan yana olmayadevam ediyor.Sektörün önemli oyuncularından Doğuş ÇayŞirketler Grubu, sektördeki iddiasını, televizyonkampanyalarına da taşıdı. Bugüne kadar,Türkiye’ninen başarılı ajansları ile çalışarak, sırasıyla “Çaybudur”, “En Güzel Çay Doğuş Çay” kampanyalarınıgerçekleştirdikten sonra, “Her Pakette Aynı Kalite”sloganı ile kalite iddiasını televizyon ve hediyekampanyalarına da taşıdı. Son olarak “Doğal OlanGüzeldir” kampanyasıyla 360 derece tümpazarlama planı ile tüketicisiyle buluştu.
Marka De¤erleri
Özel sektörün lider markası olan Doğuş Çay,Türk halkı için her zaman farklı bir yere sahipolan çayın Türkiye şartlarında olması gerekendamak ve içim zevkinin ön plana çıkartılması için,kaliteyi birinci hedef sayıyor. Her zaman aynıkalitede çayların tüm fabrikalarında üretilmesinive piyasaya arz edilmesini ana hedef olarak belirliyor.Çay sektörü, gerek ürünün gelenekselliği,gerekse bölge ekonomisi açısından Türkiye içinbüyük önem taşıyor. Doğuş Çay, sektörünözelleşmesinden bu yana çalışmalarına kalitedeniletişime kadar her alanda yaptığı ciddi yatırımlarıdaha da artırarak devam ediyor. Müşterimemnuniyetini ve taleplerini yakından takip edenşirket, ürün çeşitliliğini sürekli artırırken, hiçbirzaman kalitesinden ödün vermiyor. Dürüstlüğü veçalışkanlığı kendine ilke edinen, gerek kurumsalgerekse çevresel sorumluluğa duyarlı olan DoğuşÇay, toplum hayatına fayda sağlayan bu işlereimza atmaktan gurur duyuyor.
www.doguscay.com.tr

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Doğuş Çay 2008 yılından bu yana pazar payınıdörtte bir oranında artırarak 2010 yılında%16’ya yükseltti.
2009 yılında 9 milyar 250 milyon bardakDoğuş Çay çay içildi.
Türkiye’de ilk ve tek olan Vanilyalı Mistik’eÇilekli, Muzlu ve Fındıklı Mistik de eklendi.
Marka,Türkiye çapında 30 bin noktada tüketiciile buluşuyor.
Rize Salarha’daki Doğuş Çay Yaş Çay İşlemeFabrikası dünyanın en büyük çay fabrikası.

Do¤ufl Çay
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