
Pazar
Yeme-içme kültüründe önemli bir yere sahip olanşarap,Türkiye’de yaklaşık 70 milyon litrelik birpazar oluşturuyor. Alkollü içkiler pazarındabiradan sonra hacim olarak en çok tüketileniçecek olan şarap sektöründe 50’den fazla yerli ve yabancı marka faaliyet gösteriyor. Dünyadakipazarlara paralel olarak şarap pazarı Türkiye’deoldukça parçalı bir yapıya sahip. Bu nedenle, enbüyük üreticiler dahi çok yüksek bir pazar payınasahip değil. Kayra bu parçalı pazarda yaklaşık%15’lik pazar payı ile ilk üç marka arasında yeralıyor.Şarap içecek olarak tüketicilere son dönemlerdeçok çekici geliyor. Gerek geçmişe dayanan ritüelleri,gerek dünyanın farklı ülkelerinde bulunan şarapüretimi ile ünlü bölgelere yapılan turistik geziler,gerekse de Türk şarapçılığının özellikle son 10yıllık dönemde kalite şarapçılığı konusunda katettiği önemli mesafe ve bunların etkileyiciliğisayesinde, şarapla Türk tüketicisi arasındaki ilişkide gelişmeye başladı.Şarap, alkollü içecekler sektöründe kadıntüketicisi en yüksek oranda olan kategori olmaözelliğini de taşıyor. Bunun yanı sıra, kutlamalardave dışarıda yenilen akşam yemeklerinde de sıklıklatercih ediliyor. Beyaz ve köpüklü şaraplar daha çoküst segment tüketici grubu tarafından tercihedilirken, toplam tüketimin %80’ini oluşturankırmızı şarap, orta ve alt segment içinde dahayüksek bir paya sahip. Kadınlar daha yumuşak vetatlı şarapları tercih ederken, erkeklerin tercihiise tanenli ve buruk şaraplardan yana oluyor.Şarabın yapıldığı üzümler de tüketicilerintercihlerinde belirleyici bir rol oynuyor. En çoktercih edilenler arasında Öküzgözü, Kalecik

Karası, Merlot ve Shiraz üzümleriyer alıyor.Kayra, şarap pazarına 2005yılında katılmış çok yeni bir marka.Şarapçılık gibi, gelenekselliğin,geçmişin ve köklülüğün ön plandaolduğu bir sektöre farklı bir bakışaçısı ile giren Kayra, en başındanitibaren dinamik deneyimselpazarlama araçlarının kullanıldığı biryaklaşıma sahip oldu. Kısıtlı iletişimiolan bir sektörde faaliyetgöstermenin getirdiği standartlar,şirketin yaratıcılık, sınırları zorlamave kullanılan pazarlama araçlarındanazami etkinlik alma anlamında çokdaha dikkatli çalışmasına yol açıyor.Kayra markası lansmanı yapıldığıdönemden bu yana portföyündekiçeşitliliği ile farklı kesimlereulaşmayı hedefliyor.Şarabın alkollü içecek pazarındaaldığı payı büyütmeyi hedefleyengenç yetişkinler ve arkadaşlararasında tüketim için oldukçauygun olarak değerlendirilenCumartesi, Kayra’nın bağımsızmarka kimliği ile konumlandırdığı“mass ürünü” olarak pazarda birfarklılık yarattı. Kayra Şarapları’nınürün portföyünde Elazığ veŞarköy’deki tesislerinde üretilen vefarklı tüketici beklentilerine cevap verebilecek 11 farklı yerli ve İtalyan, Fransız, Kaliforniya, Şilişaraplarından oluşan ithal markalar yer alıyor.
Baflar›lar
Kayra Şarapları Haziran 2005’de kuruluşundan buyana geçen sürede tüketici tercihi, bilinirlik vebulunurluk gibi temel başarı faktörlerinde gelişiminisürdürürken uluslararası alanlarda aldığı ödüllerile de başarılarına her geçen yıl yenilerini ekliyor.Kayra; Imperial Shiraz 2005 ile “Decanter WorldWine Awards 2009”da Bronz, “The ChallengeInternational du Vin 2009”da ise Gümüş Madalyaaldı. “San Francisco Wine & Spirits Competition2009”da Kayra Vintage Shiraz-Petit Verdot 2007ile Gümüş, Kayra Vintage Cabernet Sauvignon-Merlot 2008 ile Bronz Madalya’ya layık görüldü.“Critics Challenge International Wine Competition2009”da Kayra Vintage Shiraz-Petit Verdot 2007Altın Madalya alırken, Kayra Vintage Chardonnay2008 Gümüş Madalya ile ödüllendirildi. “LosAngeles International Wine & Spirits Competition2009”da Terra Kalecik Karası Roze 2008 GümüşMadalya ile ödüllendirildi.Terra Shiraz 2005ile “Concours Mondial de Bruxelles 2008”denAltın Madalya, “Grand Harvest Award 2008”denGümüş Madalya, “ The Challenge International duVin 2008”den Bronz Madalya, “The InternationalWine & Spirits Competition 2008”den yineBronz Madalya ile ayrıldı.Kayra, 2005 yılındaki lansmanından bu yanapazarlama iletişiminde gerçekleştirdiği çalışmalarlada ödüllendirildi. Buzbağ iletişimi ile basındaKırmızı ve Kıpkırmızı ödüllerini aldı. Ayrıca, mecrakullanımındaki kısıtlamalara rağmen marka bilinirliğive satışlarda yarattığı artış ile Cumartesi markasıiçecek kategorisinde 2009 Effie ödüllerinde 

Bronz Effie almaya hak kazandı. Bunun yanı sıra,yürütülen reklam kampanyası ile Cumartesi 2009yılı Kırmızı Basında En İyiler Reklam Ödülleri’ndeBasında En İyi Yan Yayın Kullanımı ödülünü aldı.
Tarihçe
Kayra, şarabın anavatanı Anadolu topraklarınınbağcılık ve şarapçılıktaki gerçek potansiyeliniortaya çıkarmak üzere yola çıktı. Şirketin şarapuzmanlarından, Önolog Daniel O’Donnell’ınşarap yapımı konusundaki rehberliğinde,toprağından üzüm çeşidine, bağbozumundanşişelemeye kadar şarap yapımının incelikleri tümKayra ailesinde bulunuyor. Anadolu’nun zenginkültürel geçmişi ve paylaşımcı ruhu Kayra ailesi ileşarapseverlerle buluşuyor. Kayra Şarapları,“Yerinde Üretim” felsefesiyle, Anadolu’nun öndegelen bağ bölgelerinde yetiştirilen üzümlerin yinebağlarla aynı bölgelerde bulunan, Elazığ ve Şarköyşarap üretim tesislerinde tazeliklerini yitirmedenişlenmesiyle üretiliyor. Bu toprakların en iyişarabını üretme vizyonu ile 2005 yılında dörtmarka ile yola çıkan Kayra bugün 11 marka ve81 farklı ürün ile büyümeye devam ediyor.1996 yılında kurulan Şarköy Şarap Üretimtesisi, sahip olduğu yıllık 4,5 milyon litreye yakınüretim ve şişeleme kapasitesi ile yurt dışındakipek çok şarap üretim tesisinden daha moderndonanımda, mikrovinifikasyon (küçük ölçekli kaliteşaraba yönelik üretim sistemleri)  çalışmalarınamüsait, fıçı kavı olan bir tesistir. 1944’de kurulanTürkiye’nin en eski şarap üretim tesislerindenKayra Elazığ Şarap Üretim tesisi ise yıllık 4 milyonlitre üretim kapasitesine sahip olan Türkiye’nin endoğusundaki şarap üretim tesisi.Kayra Imperial, Kayra Vintage, Kayra Maderia,Cameo d’oro, Buzbağ Rezerv,Terra, Leona,Buzbağ, Nevzade,Tılsım ve Cumartesi markalarıylatüketicilerle buluşan Kayra şarapları, geniş biryelpaze içinde hemen her an ve yemekle uyum
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sağlayan şarap alternatifleri sunuyor. Kayra şarapları,lezzetlerinin ve içim özelliklerinin yanı sıra farklıAnadolu medeniyetlerine ait simgelerin modernyorumlarını içeren şık etiket ve şişe tasarımlarıylada dikkat çekiyor. Meraklılarına farklı tatlar, farklıortamlar için geniş bir yelpazede ürün portföyügeliştiren Kayra, şaraplarının kalite/fiyat dengesi ilede farklılık yaratmayı amaçlıyor.
En Son Geliflmeler
Kayra şehir kültürünün gelişimine katkıdabulunacak projelere destek veriyor. Bu çerçevede,New York, Washington, Boston gibi dünyametropollerinde gastronomik buluşmayı sağlamakamacıyla düzenlenen,Türkiye’de de ilk olarakNişantaşı'nda gerçekleşen “Restoran Haftası”nınikincisi ise Kayra ana sponsorluğunda 1-19 Nisantarihleri arasında Bağdat Caddesi’nde düzenlendi.Katılımcı restoranlar kendi konseptlerine uygunolarak hazırladıkları rafine menüleri, şarapeşlemesiyle sabit bir fiyattan sundular.Tümetkinlik süresince devam eden bu lezzet şöleni,şarap tadımları, yemek sohbetleri, happy hourlar,partiler, tematik sohbetler, VIP loungelar, sanatperformansları ile yemek-şarap uyumuseminerleri sayesinde Bağdat Caddesi festivalneşesi ile buluştu.
Promosyon
Ürünlerin marka stratejileri, Kayra ana markaçatısı altında her bir alt markanın ana markayıbeslemesi yaklaşımı doğrultusunda belirleniyor.Bundan sonraki evrede ise markanın nihaitüketiciye sunduğu fonksiyonel ve duygusal faydalar üzerinden iletişim stratejisi ortaya çıkıyor.Kayra Şarapları tüm tüketici segmentlerinehitap eden geniş ürün portföyünüşarapseverlerin beğenisine sunuyor. AralarındaÖküzgözü, Kalecik Karası, Merlot, Boğazkere,Shiraz ve Cabernet Sauvignon’un da yer aldığı14 farklı üzüm çeşidinden üretilmiş şarapalternatifleri ile Kayra Şarapları tüketicilerinearadıkları her tada ulaşma fırsatını veriyor.Terra Kalecik Karası Roze2009, Kayra Vintage Merlot2008 ve Imperial ÖküzgözüBlend 2006, dünya çapındaotorite kabul edilen şarapeleştirmenleri ve yazarlarındanoluşan “Master of Wines”tarafından 2010 yılında enmükemmel şaraplar arasındaseçildi.2007 yılında aileye katılan, 15yıla kadar yıllandırılabilecek birrezerv şarap olarak BuzbağRezerv ve Kayra’nın prestijli,zengin ve seçkin doğal köpüren

şarabı Cameo d’oro da raflardaki yerini aldı.Bu çok özel doğal köpüklü şarap, dengeli veferahlatıcı aromasını, özenle işlenen bir inceliklesunuyor. 2008 yılında aileye katılan Türkiye’nin ilkÖküzgözü roze köpüren şarabı olan CameoRose de Elazığ’ın özenle seçilmiş Öküzgözüüzümlerinden üretiliyor.Şirketin portföyüne 2008 yılında katılan Kayra Imperial ürünleri ise Londra’nın en ünlürestoranlarının ve Michelin Yıldızlı Parisrestoranlarının menülerinde de yer almayıbaşardı. Kayra Imperial serisi,Türkiye’de satılan en pahalı yerli şarap olarak yılın en iyi rekoltesiolan üzümü şaraba dönüştürerek şarapseverlerinbeğenisine sunuyor.Şarap dünyasını yeniliklerle tanıştırmaya devameden Kayra, 2008’de yelpazesine “Yeni Dünya”stiliyle ürettiği Leona’yı da dahil etti. 2009 yılındaise Leona Blush, Leona Bubble, Leona CabernetSauvignon, Leona Merlot ve Leona SauvignonBlanc lansmanları gerçekleştirildi. Kırmızı, roze,beyaz ve köpüren şarap çeşitleriyle de Leona,her an şarap içmenin zevkini yaşatıyor. LeonaBubble da genç, modern, eğlenceli, kutlamalaraeşlik eden canlı ve içimi kolay bir şarap olmaözelliğini taşıyor.2009 yılında kavda uzun yıllar saklanabilecekbir koleksiyon serisinin başlangıcı gerçekleşti.Kayra Vintage Koleksiyon serisi rekolteninniteliklerine duyulan saygının bir ifadesi. Altıkırmızı ve bir beyaz şaraptan oluşan bu seri içinyılın en iyi kupajları özenle oluşturularak birkonsept yaratıldı. Kayra Vintage’ın ürünözelliklerinin arkasında özellikle ChardonnayShiraz, Öküzgözü ve Boğazkere üzümlerininişleyiş biçimlerindeki farklılıklar yatıyor. Bu da,Kayra şarap yapım uzmanlığının imzasını taşıyor.Kayra’nın yüksek alkollü kırmızı Öküzgözülikör şarabı Kayra Madeira ise yoğun gövdeli,belirgin asitli, oldukça tatlı ve damakta uzun sürekalıcı bir şarap olma özelliği taşıyor. Her türlütatlı çeşidi ve yıllanmış peynir gibi aperatiflerle demükemmel uyum sağlayan Kayra Madeira, kışaylarında değişik tatlar arayanlarıngözdesi.Üst segmentte konumlananTerra serisi ise 2005 yılındalansmanı yapıldığından bu yanagelişimini sürdürüyor. Hem yerli hem de İtalya, Fransa veKaliforniya’dan ithal 19 çeşitzengin seçenek ile,Terra serisi üzümlerin gerçek yansımalarını sunduğu birdeneyim yaşatıyor. Yerli üretimTerra Anadolu ve ithal şaraplarTerra de France,Terra Italia,TerraCalifornia başlıkları altında terroir

felsefesi gözetilerek üretilen şaraplar Mey İçkitarafından ithal ediliyor. Kayra Şarap ailesininbüyülü temsilcisi Tılsım, şarapseverlerin keyiflianlarına eşlik ederek, içeriğindeki kırmızı, beyaz,roze ve yarı tatlı şarap seçenekleri ile kalite fiyatdengesi çok yüksek, özel, ferahlatıcı ve zarif birlezzet sunuyor.Kayra markasının çatısından bağımsız olarakkonumlandırılan Cumartesi ise farklı hacimdekiambalaj seçenekleri ile tüketicilere farklıortamlara yönelik alternatifler sunuyor.
Marka De¤erleri
Kuruluş, şarap sektöründe uzun yıllara dayananuygulamalarının bir sonucu olarak, tüm deneyimlerive tutkusunu, geçmişindeki ürün gücünü geleceğetaşıyacak bir ürüne yatırdı. Şarabın doğasındayatan iyiliğe olan inançlarına dayanarak, şarapailesine “Kayra” ismini verdi. Kayra Şarap ailesi,bağların gerçek potansiyelini ortaya çıkararak,Türkiye’deki şarapçılık standartlarını iyileştirmeyihedefleyen uzun vadeli projelerin önemli biradımı. 2005 yılında lanse edilen Kayra markası,beş yıl gibi şarap dünyası için çok kısa sayılabilecekbir sürede marka değeri ve pazardaki konumuylatüketicilerin tercih ettikleri marka haline geldi.Kayra, tüketicilerin bilinçli tercihlerinde en çoktercih edilen marka haline gelmeyi ve şarappazarında bir numara olmayı hedefliyor.
www.kayrasaraplari.com

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Kayra’nın portföyünde 11 farklı marka ve 81farklı ürün bulunuyor. Üretiminde 14 farklıüzüm çeşidi kullanılıyor.
Kayra, 2008-2010 arasındaki dönemde toplam17 adet uluslararası ödül aldı.
Kayra Restoran Haftası I ve II ile,Türkiye’degastronomik anlamda oluşan en büyük lezzetfestivali gerçekleşti.
Kayra Imperial ile Buzbağ Rezerv; Londra veParis’te Michelin Yıldızlı restaurantlardasunuluyor.
Kendine özgü dili, eğlenceli tavrı ve marjinalduruşu ile Cumartesi şarapları ilk çıktığıgünden beri gençlerin tercihi olmaya devamediyor.

Kayra
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