
Pazar
2009 yılında 40. kuruluş yıldönümünü kutlayanAnadolu Efes, yurt içindeki 5 bira fabrikası, 2 maltfabrikası ve 1 adet şerbetçiotu işleme tesisi ileTürkiye’de % 89 pazar payı ile sektörün tartışmasızlideri konumunda. Ellinin üzerinde ülkeye ihracatgerçekleştiren ve Türkiye’nin yanı sıra Rusya,Gürcistan, Moldova ve Kazakistan’da da yatırımlarıolan Efes’in 5 ülkede toplam 14 bira, 5 malt fabrikasıve 1 adet şerbetçiotu işleme tesisi bulunuyor.Avrupa’nın en çok tüketilen 10 bira markasıarasına giren Efes Pilsen, aralarında Avrupa Birliğiülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri’nin debulunduğu dünya genelinde 50’nin üzerinde ülkedetüketici ile buluşuyor. Anadolu Efes satış hacmibakımından Avrupa’nın en büyük beşinci biraşirketi olarak dikkat çekiyor.
Baflar›lar
Kırk bir yıldır Türkiye’de biranın adı olan Efes Pilsenpek çok uluslararası yarışmada kalitesi ve lezzetiyleödüle layık görüldü. Kurulduktan sadece dört yılsonra, 1973 yılında Selection Mondial Paris’te AltınMadalya alan Efes Pilsen, başarılarına 1979 GoldenCaraius 19. Caralus, 1981 Monde SelectionBruxelles ve 1983 yılındaki Roma 22. Bira veAlkolsüz İçecekler Seçmesi, Madrid UluslararasıKalite Yarışması ve Medalla de ore AlacalidadInternacional Bebidas Aliocoholicas Madridkazandığı Altın Madalyalar ile devam etti. Kuruluş,yine 1983 yılında Türk standartlarındaki başarısınedeniyle Türk Standartları Enstitüsü’nden deTakdirname aldı. 1996 yılında Monde SelectionBruxelles’de Bronz ve Gümüş Madalyalara,WorldBeer Cup’ta da Bronz Madalya’ya layık görülen

Efes Pilsen, BVOI ISO 9002 KaliteGüvence Sistemi Sertifikası aldı. Markanınaldığı diğer ödüller arasında, 2000 yılıKristal Elma “Marka Yaratma ve YaşatmaÖdülü” ile 2002 ve 2006 MondeSelection’da kazandığı Gümüş Madalyalarda bulunuyor.
Tarihçe
Türkiye’de bira denince akla gelen ilkmarka olan Efes Pilsen, 1969 yılındaİstanbul ve İzmir’de üretilmeye başlandı.O tarihten bu yana bir dünya markasıolma yolunda hızla ilerleyen Efes Pilsen,41 yıllık tarihine sığdırdığı birçok ilk ileTürkiye bira pazarının tartışmasız liderihaline geldi. 1986 yılında Türkiye’nin ilkkutu birasını İzmir Bira Fabrikası’ndaüreten marka, 1993 yılında da ülkede ilk“light” bira olan “Efes Light”ı pazarasundu. Efes ürün ailesinin sonraki üyeleriise, 1998’de şeffaf dönüşümsüz şişedepazara sunulan Efes Dark ve birasektöründe ilk defa 1999 yılında tüketiciyesunulan 5 litrelik fıçı ambalajı oldu. Marka,1999’da, 30. kuruluş yıldönümü anısına ilkkabartmalı kutusunu üretti.Yeni milenyuma, 2000’de Türkiye’dekibira kültürünü geliştirmek amacıyla, ülkeçapında Birahane İyileştirme Projesi ilebaşlayan Efes Pilsen, 2004 yılında fıçı biratadını, fıçı kutu ambalajıyla ilk kez pazarasürdü. Aynı yıl,Türkiye’de ilk kez meyvearomalı malt içeceği Ritmix de çıkarılırken,Anadolu Efes,Türkiye’deki tüm lokasyonlarında ISO 9001, HACCP, ISO 14001 ve OHSAS 18001belgelerinin hepsini aynı anda almaya hak kazananilk kuruluş oldu. 2005 yılında ise Marmara Gold ile1 litrelik şişe birası, 25 cl kutu ambalajında EfesLight ve fıçı tadı, Efes Fıçı Şişe ile piyasaya sunuldu.Türkiye’de üretilen ilk aromalı bira Mariachi veTürkiye’nin ilk buğday birası Gusta 2007, ilk kahvearomalı birası Efes Dark Brown 2008 yıllarındatüketiciler ile buluştu. Agav ve Limon AromalıMariachi Black de, daha dolgun lezzeti ve %6 alkol

oranı ile raflardaki yerini 2008’de aldı. Kuruluş,2009 yılında Türkiye’nin ilk dark buğday birasıGusta Dark’ı, 2010 yılında ise Mariachi Dry veBomonti ürünlerini piyasaya sundu.
Ürün
Efes Pilsen, kuruluşundan bu yana bir dünyamarkası olma yolunda hızla ilerliyor. Almanlara,Amerikalılara, İngilizlere, Fransızlara, Ruslara vedünyanın dört bir yanındaki daha birçok ülkenininsanlarına biranın Anadolu’dan gelen lezzeti EfesPilsen adıyla sunuluyor.Bira pazarını ve kültürünü geliştirme yolunda pekçok ilke imza atmış olan Efes Pilsen, ilk light bira,kutu bira, dönüşümsüz şişe, 5 litre fıçı, kabartmalıkutu, baskılı kutu, şeffaf etiket, 1 litre şişe, fıçı kutu,fıçı şişe ambalaj ve ürünlerini Türk tüketicileriyletanıştırdı.Türkiye’nin en güçlü dağıtım ağlarındanbirine sahip olan Efes Pilsen, ülkemizde biranınhammaddeleri olan maltlık arpa ve şerbetçiotunungelişiminde de büyük rol oynadı.Efes Pilsen, tüketici talep ve beklentilerini önplanda tutarak, Efes Pilsen, Efes Light, Efes Dark,Efes Dark Brown, Efes Xtra, Gusta, Gusta Dark,Mariachi, Mariachi Black, Mariachi Dry, MarmaraGold, Marmara Kırrmızı, Bomonti ve lisanslı olarakürettiği Miller Genuine Draft, Beck’s ve Foster’smarkalarıyla bira severlere zengin ürün ve ambalajportföyü sunuyor.
Promosyon
Türkiye’nin yaratmış olduğu en büyük markalardanbirisi olmanın bilinciyle Efes Pilsen, toplumsalsorumluluğunu da en üst düzeyde tutmaya özengösteriyor.Türkiye’de sponsorluk kavramınınyaygınlaşmasına öncülük eden Efes Pilsen, bir biramarkası olmanın çok ötesine geçerek spora,kültüre ve sanata verdiği destek ile de anılmayadevam ediyor.Kuruluş, 20 yıldır sponsorluğunu üstlendiği“Uluslararası İstanbul Film Festivali”ne artarakdevam eden desteğini 1997 yılından bu yanafestival kapsamında, ünlü şair, yazar ve sinemaeleştirmeni Onat Kutlar anısına verilen “Efes PilsenÖzel Ödülü” ile pekiştiriyor. Ayrıca, Ulusal Yarışmabölümünde de Uluslararası Fripresci Jürisitarafından seçilen filmin yönetmenine bir sonrakifilminin yapımında kullanmak üzere verdiği EfesPilsen Özel Ödülü ile de genç yönetmenlerinüretimine katkıda bulunuyor.Efes Pilsen,Türk tiyatrosunun ayakta kalmasına,oyunların sergilenebilmesi ve duyurulabilmesinedestek vermek amacıyla sponsorluk faaliyetlerini1992 yılından bu yana aralıksız sürdürüyor.Türk tiyatrosunun “yaşam sponsoru” anlayışıçerçevesinde, tüm sezon boyunca sahnelenenoyunların basın ilanları, afiş ve broşürleri ile galagecelerinin organizasyonu konusunda birçoktiyatroya destek veriyor.Kültür sanat alanında toplumsal gelişime katkıdabulunduğuna inandığı arkeolojide, Anadolu’nunzengin kültür mirasının gün yüzüne çıkarılması vegelecek nesillere ulaşmasında da Efes Pilsen önemlibir rol oynuyor. Bu amaçla, 1995’ten beri AssosBehramkale’de, 1998 yılından bu yana iseÇanakkale’nin Gülpınar beldesinde sürdürülen kazıve restorasyon çalışmalarına destek veriyor.Yok olma tehlikesiyle yüz yüze olan tarihimirasımızı kurtarma ve gün ışığına çıkarma
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konusundaki özverili çalışmaları sonucunda, EfesPilsen “TUREB Kültürel Sürdürülebilirlik Ödülü”nelayık görüldü.Efes Pilsen, müzik alanında da son derece aktifbir rol oynuyor.Türkiye’de blues türünde artıktartışmasız bir ikon haline gelen Türkiye’nin ilk vetek blues festivali Efes Pilsen Blues Festival, 1990yılında İstanbul’da düzenlenen iki konserle yolaçıktı. O tarihten bu yana her yıl biraz dahabüyüyen festival, blues coşkusunu Türkiye’nin dörtbir yanına taşıyor. Samsun’dan Diyarbakır’a,Gaziantep’ten Kıbrıs’a, Çanakkale’den Erzurum’aTürkiye’nin dört bir yanında düzenlenen EfesPilsen Blues Festival aynı zamanda, en uzun solukluve en çok şehri gezen festival olma özelliğini deelinde bulunduruyor.Yazın ilk büyük festivali unvanınıtaşıyan ve 2002 yılından beri aralıksız sürdürülen“Efes Pilsen One Love Festival” de kurumun başkabir projesi. İlk yıllarda konser etkinlikleri şeklindetasarlanan festival, zaman içinde önemli bir dönüşümgeçirerek bugün günün erken saatlerinden başlayanve gece boyunca süren birçok aktivite ve konserlekatılımcılara sınırsız bir eğlence ortamı sunuyor. İkigün süren Efes Pilsen One Love Festival’e her yılyaklaşık 18 bin kişi katılıyor.Türkiye’de Anadolu Efes tarafından 2000 yılındalisanslı üretimine başlanan Miller da Türkiye’demüzik ve eğlencenin vazgeçilmez bir destekçisiolarak konumunu güçlendiriyor. Elektronik müzikalanında sürekli olarak, yerli ve yabancı DJ’lerinkatılımıyla çeşitli parti ve etkinlikler düzenleyenMiller’ın bu alandaki etkinliklerinden biri desponsorluğunu üstlendiği “Milller Music Factory”yarışması. “Miller Music Factory” aracılığı ile yeniyetenekleri keşfetmeyi ve alternatif müzikkültürünü desteklemeyi hedefliyor. Markanın ilkdefa 2009’da düzenlediği Türkiye’nin en “Taze”müzik festivali Miller Freshtival de bu doğrultudaönemli bir yol kat ediyor.Efes Dark markası ise Türkiye’de rock müziğingelişmesine yardımcı olmayı amaçlıyor. Marka, ilkkez 2006 yılında düzenlenen ve çok büyük birilgiyle karşılanan Rock’n Dark Müzik Yarışması ileTürkiye’nin dört bir yanındaki genç yetenekleringün ışığına çıkmasını destekliyor.Efes Pilsen denildiğinde akla ilk gelen alanlardanbiri ise spor. 30 yılı aşkın bir süredir spor alanınaverdiği destek ve yaptığı yatırımlarla Türk sporunungelişmesine ve dünya çapında başarılar kazanmasınaöncülük eden marka, bu alandaki faaliyetleriile,sporun bir yaşam tarzı olarak hayata geçerekgeniş kitlelere ulaşabilmesini hedefliyor.Bu amaçla başarılarını en üst düzeyde sürdürenEfes Pilsen Spor Kulübü,Türkiye’de basketbolsporunu küçük yaştan başlayarak sevdirmeyi vegeleceğin yıldızlarını yetiştirmeyi hedefliyor.Gençlerin fiziki ve zihinsel gelişimlerinde,sosyalleşmelerinde sporun büyük bir katkısı olduğu
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inancıyla, yarının sporcularını desteklemek için çeşitlifaaliyetlerde bulunan kulüp,Türk basketbolunungelişimi için bir sosyal sorumluluk projesi olarak“Efes ile İlk Adım Basketbol Okulları” projesini2004 yılında başlattı. 2002 yılından bu yana aralıksızolarak organize edilen “Efes Pilsen World Cup’’turnuvası kısa sürede dünyanın en itibarlı basketbolturnuvalarından biri konumuna erişmenin ötesinde,saygınlığı yüksek bir markaya dönüştü.Efes Pilsen, basketbolun yanı sıra, uzun yıllardırfutbola verdiği destek ile de diğer şirketlere örnekolmaya devam ediyor. 2002 yılından beri Türk MilliFutbol Takımları’nın ana sponsoru olan kuruluş,Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerininresmi sponsorluğunun yanı sıra 10’dan fazlaAnadolu kulübüne de destek veriyor. Anadolu Efes,salon futbolu olan Futsal Ligi’nin de dört sezonboyunca destekçisi olacak.Marka,Türk sporunun uluslararası platformda,organizasyonel ve yönetsel açıdan etkin birbiçimde temsil edilmesi ve uluslararası yarışmalardaTürk sporcuların daha büyük başarılar elde etmesiiçin de çalışmalar yürütüyor. Bu amaçla geliştirilen“Olimpik Hareket”i ve Türkiye Milli OlimpiyatKomitesi’ni 2005 yılından bu yana resmi sponsorolarak destekliyor. Anadolu Efes, bunun bir uzantısıolarak, 2008 yılında düzenlenen Pekin OlimpiyatOyunları’na katılan Türk Olimpiyat Takımı’na dadestek verdi.
En Son Geliflmeler
Efes Pilsen, kurulmasından bu yana geçen 41 yılarağmen halen ilk günkü gibi koruduğu gençliği vedinamizminin yanı sıra uluslararası alanda elde ettiğibaşarıları da yansıtmak amacıyla, 2009 yılındaambleminde yenilemeye gitti.Yeni amblemtasarımı dünyaca ünlü Londra merkezli tasarımajansı SiebertHead tarafından bir senelik sıkı birçalışma sonucunda geliştirildi.Yoğun tüketicitestleri doğrultusunda oluşturulan yeni Efesambleminde yatay mavi beyaz renk geçişi yerini,Efes Pilsen’in uluslararası arenada her geçen günyükselen başarılarını ve dinamizmini simgeleyen birdiyagonal geçişe bıraktı. Efes logosunu saran klasikçizgilere sahip çerçeve ise yine daha hareketli vegenç bir forma büründü.Yeni amblemin altın renkli çerçevesi, biranın altınrengi ile özdeşleşirken aynı zamanda kalite vebaşarı duygusunu da simgeliyor. Altın çerçeveiçerisinde yer alan kırmızı çizgiler ise Efes Pilsen’inTürkiye’nin markası olduğunu vurgularken,ambleme sıcaklık ve samimiyet katıyor.Efes Pilsen’in yıllar içinde uluslararası önemliyarışmalarda aldığı ödüller, tüketicilerinden gelentalep doğrultusunda daha modern bir halegetirilerek etiket üzerinde daha görünür bir şekildeyerlerini alıyor.

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Türkiye’de ilk defa bir marka, hacklenenkurumsal web sitesi(www.sevdimdeneoldu.com) ile ilgili internetkampanyası kurguladı.
Sektördeki ilk kurumsal blog(blog.efespilsen.com.tr) Efes Pilsen tarafındanaçıldı.
Efes Pilsen Spor Kulübü, 13 şampiyonluk ileTürkiye Basketbol Ligi’nin en çok şampiyonolan takımı.
Efes Pilsen Spor Kulübü, Koraç Kupası’nıkazanan ilk ve tek Türk takımı.

Efes
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Marka De¤eri
37 yıldır sporu, 22 yıldır sinemayı ve müziği,18 yıldır tiyatroyu ve 15 yıldır turizmi aralıksızdesteklemekten,Türkiye’nin kültür mirasınınkorunması ve geliştirilmesine katkı vermektengurur duyan marka, her anlamda hayatıdolduruyor.
www.efespilsen.com.tr


