
Pazar
Kuruluşundan bu yana adı her zaman lezzet,kalite ve tazelik kavramlarıyla bütünleşen Tadım,paketli kuruyemiş sektöründe faaliyet gösterenbir marka olarak pazar lideri konumunda yeralıyor.Tadım,Türkiye’nin paketli kuruyemişihtiyacının yarısından fazlasını karşılıyor.Türkiye kuruyemiş pazarında açık kuruyemişgüçlü bir rakip olarak dikkat çekiyor. Paketlikuruyemiş pazarının ölçümlenemeyen açıkkuruyemiş pazarının üçte biri kadar olduğutahmin ediliyor.Tadım, paketli kuruyemiştüketicilerinin düzenli olarak tükettiği markalararasında ilk sırada yer alıyor. Bugün sahip olduğupazar payında ve açık kuruyemiş geleneğininkarşısında paketli kuruyemişi yerleştirebilmişolmasında “samimiyet” ve “güvenilirlik”kavramlarının ciddi payı olduğuna inanıyor.Kuruyemiş sektörü ürün odaklı bir karaktersergiliyor.Tadım’ın hammadde alımından sontüketiciye kadar ulaşan özenli sürecinin içindekuruyemiş pazarında en çok tüketilen ve Tadım’ınadeta jenerik ürünü haline gelen ay çekirdeği büyükyer kaplıyor.Tadım ay çekirdeği, kalitesinin yanısıra ambalajının dikkat çekici, kaliteli ve kolay açılabilirolma özellikleri ile rakipleri arasında fark yaratıyor.Sektördeki ulusal markalar bir elin parmak sayısınıgeçmezken 400’e yakın yerel firmadan söz ediliyor.Tadım, kurulduğu günden itibaren pazarda oldukçabaskın bir liderlik sergiliyor. Pazardaki kaliteçıtasını etkiliyor ve rakiplerine örnek teşkil ediyor.Paketli kuruyemiş pazarı ise yeni ürünler ve yenioyuncular ile büyümeye devam ediyor. Her yılçeşit ve gramaj alternatifi olarak yeni ürünlerpazara giriyor.Yenilikçi ve dinamik yapısıyla sürekliürün gamını yenileyen Tadım ise pazara yön veriyor.
Baflar›lar
Tadım, yaptığı birçok yenilik ile sektöre vizyonaçıyor. 1971’den bu yana açık kuruyemiştenpaketli kuruyemişe geçiş sürecinde tüketicide

şeffaf paketle hijyen bilinci oluşturulurken, ürünlerintazeliğini dış faktörlerden daha uzun surekorumaya yönelik çalışmaları sonucunda, 1999yılında bariyerli tam kapalı paketlerle sektördebir ilke imza attı. Paketlerde sıcaklık, nem ve ışıkbariyerini ilk kez Tadım kullanmaya başladı.2000 yılında Tadım, makine parkurunu yenilerkenyine sektörün ilklerinden olan oturan paketlerinüretimine de başladı. Bu paketler herhangi birdesteğe ihtiyaç duymadan rafta durabilmesininyanında, gelişen zincir mağazacılık konseptinde deşık görünüşüyle sektörün vazgeçilmezi oldu.Makine parkı ve üretim tesisleri, dünyanın enyüksek standartlarına sahip birkaç tesisinden biridurumunda olan Tadım, hem makine hem deüretim tesislerini yenilemek için yeni teknolojilerive gelişmeleri yakından takip ediyor.Yapılan ciddiçalışmalar sonrasında yeni yatırımlar ile kendiniyenilemeye devam ediyor.

Tadım için hatta kuruyemiş sektörü için enbüyük kilometre taşlarından biri olan Tadımca,2007 Ekim ayında piyasaya yepyeni ve muadiliolmayan bir ürün olarak sunuldu. %60’ı kuruyemişve kuru meyveden oluşan bu ürünün Türkiye’deve dünyada birebir muadili bulunmuyor.Lezzeti Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü(ITQI) tarafından da tescillenen Tadımca, üççeşidi ile 2009 yılında “Üstün Lezzet Ödülü”almaya hak kazandı.Tadım’ın kuruyemişipaketleyerek başlayan tüketici davranışı trendiniyakalama başarısı Tadımca ile devam etmiş oldu.İstanbul İhracatçılar Birlikleri’nin 2008 ve 2009yılı ihracat kayıt rakamlarına göre,Tadım paketlikuruyemiş ihracatında ilk sırada yer alıyor.Sadece paketli kuruyemiş ihracatı yaparak, açıkkuruyemişin de dahil olduğu İstanbul Kuru Meyveve Mamulleri İhracatçılar Birliği üyeleri arasındaise ikinci sırada yer alıyor.Tadım’ın son dönemlerde dikkat çeken iletişimçalışmaları basın ilanları ve radyo dalında KristalElma Reklam Ödülleri’nde derece alarakbaşarısını ispatladı.

Tarihçe
Tadım, Mehmet Tekinalp tarafından 1971 yılındaİstanbul’da kuruldu. Gaziantep’li Tekinalp Ailesi,1940’lı yıllardan beri Antep fıstığı ticareti ileuğraşarak Antep fıstığı tanıtımının bugün geldiğinoktaya büyük katkıda bulundu. Mehmet Bey’in“Fıstıkçı Arap” lakabıyla anılan babası İstanbul’aAntep fıstığını ilk tanıtan kişi olarak, devam edençalışmalarıyla 1950’li yıllara geldiğinde Amerika’yabile Antep fıstığı ihracatına başladı.1960’larda Tahtakale’de bir ofiste Mehmet Bey’inde katılımıyla ailenin kuruyemiş ticareti sadeceAntepfıstığı ile sınırlı kalmayarak ay çekirdeği baştaolmak üzere diğer kuruyemiş ürünlerini de kapsarhale geldi. 1971’e kadar açık kuruyemiş geleneğinidevam ettiren Mehmet Tekinalp,Tadım’ı kurarakpaketli kuruyemiş sektörüne adım attı.Şu anda ikinci ve üçüncü kuşak temsilcileringörev aldığı Tadım, 40 yıldır sektördeki öncüpozisyonunu koruyor. Mehmet Tekinalp’in işinebakış açısı bugünkü Tadım marka ağacınınköklerinin sağlamlığının garantisini oluşturuyor.O yıllarda kuruyemiş tamamen açıkta satılan birürün iken, Mehmet Tekinalp ürüne mutlak birkatma değer ekleme gerekliliğine olan inancıylakuruyemişi paketleyerek satmaya karar verdi.Böylelikle hem insan sağlığı için hijyen koşullarınınsağlanması, hem de bayatlamaya çok yatkın olankuruyemiş ürününün ticari hayatının uzatılaraktüketiciye de aynı anda fayda sağlayabilmesiniamaçladı.Tadım’ın marka özü de o dönemde net bir şekilde oluşmuş oldu: “Kuruyemişipaketleyerek en kaliteli ürünü en taze haliyle veen uygun fiyattan tüketiciye sunmak”.O dönemde satılacak ticari ürünü kimliksiz bir“mal”dan, bir ruhu olan markaya dönüştürürkenlezzeti çağrıştıran “Tadım” ismi düşünülüyor.Bu ismin tüketiciye etkili bir şekilde ulaşmasıyolunda ise büyük grafik ustası Mengü Ertel’inbaşarılı çalışması ile Tadım logosu ortaya çıkıyor.Ustalıkla tasarlanan Tadım logosu yaklaşık 40 yılgeçtiği halde çok ufak rötuşlar hariç neredeysebirebir orijinal haliyle kullanılıyor.Türkiye’de kuruyemişin pakete giriş hikâyesi
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Tadım’la başlıyor. O dönemin şartları dikkatealındığında,Tadım’ın bu işte gösterdiği başarınındiğer sektörleri de etkilediği görülüyor
Ürün
Tadım müşterilerine şu anda kuruyemiş grubunda23 ve Tadımca grubunda 3 çeşit olmak üzeretoplam 26 farklı çeşitte ürün sunuyor. Bu ürünlerintoplamı, farklı gramajlarıyla birlikte 80 çeşidibuluyor. Paketli kuruyemiş pazarı gelişen sağlıktrendleriyle birlikte büyümeye devam ediyor.Hem sağlıklı yaşam trendini hem de tüketicitaleplerini takip ederek ürün gamı, arz talepdengeleri doğrultusunda genişletiliyor.Tadım, her yıl çeşit ve gramaj alternatifi olaraktüketicilere ortalama 3 ila 4 farklı yeni ürünsunuyor. Ürünlerinin sağlıklı ve taze olması içinüretim tesislerinde modern laboratuvar cihazlarıyatırımları yapan Tadım, üreticiden aldığı birincikalite hammaddeyi son teknolojiye sahipmakinelerden oluşan üretim hattında, EN ISO22000: 2005 HACCP Gıda Güvenliği Sistemi’nesahip hijyenik bir ortamda el değmeden işliyor ve paketliyor.Tadım belirlediği üstün kalitestandartları doğrultusunda hammadde alımındave üretiminde kaliteden ödün vermiyor.Belirlenen kriterlere uygun bulunmayan ürünlerise tüketiciye satılmıyor.Tadım ürünleri tamamendoğal ve herhangi bir katkı maddesi içermiyor.

En Son Geliflmeler
Bugün Amerika, Avrupa,Türki Cumhuriyetler veKKTC dahil olmak üzere 20 ülkeye ihracat yapanTadım, gıda kalitesi ve güvenliğini temel alarak vemüşteri memnuniyetini ön planda tutarakürünlerini daha fazla tüketiciyle tanıştırmayolunda emin adımlarla ilerliyor.Kuruyemiş pazarında satış, ciro ve üretimbüyük oranda elde edilen mahsüle bağlıbulunuyor.Öte yandan, üründeki en büyük katma değertazelik. Bu nedenle Tadım sadece dört günlük stoklaçalışabileceği bir sistem kurdu.Tadım’ın pazardakilider konumunun temelinde de tedarik gücü ileçok esnek bir üretim ve lojistik yapısına sahipolması yatıyor.Tadım sadece ürün satmayı değilaynı zamanda tüm ürünleri tazeyken tüketiciylebuluşturmayı hedefliyor. Bu yüzden Tadım’dadüşük stoklarla işleyen bir sistem kullanılıyor.Yeni ürün çeşitlerini geliştirmeyi hedefleyenTadım, bu kapsamda yeni tadları müşterilerinesunmaya devam ediyor.Türkiye’nin ilk paketlikuruyemiş markası Tadım; fındıklı, Antep fıstıklı veyer fıstıklı Tadımca ailesini ürün çeşitleri arasınaekledi. Ayrıca kabuklu bademi de rakiplerine fark atarak paketli olarak müşterilerine sundu.Son yıllarda ürün ve markaya yapılanyatırımların yanı sıra satış-pazarlamaorganizasyonuna da yatırım yapan Tadım,organizasyonda yenidenyapılanma ve genişlemesürecine devam ediyor.

Promosyon
Tadım her türlüaktivitesinde, ilk önceliğinher zaman tüketicibeklentilerini karşılamaktangeçmesi gerektiğine inanıyor.Tüketicilerle daha yakıntemas kurabilmek adınailetişim kampanyalarınınyanı sıra düzenli olaraksponsorluk çalışmaları vesaha aktiviteleri organizeediyor.Türkiye BasketbolKupası gibi geniş kitlelere hitap edenorganizasyonların yanı sıraTürkiye’de gelişmekte olanplaj voleybolu, binicilik gibisporlara da destek veriyor.Ayrıca Fanta GençlikFestivali gibi gençlereyönelik birçok festivaldeönemli sponsorlarınarasında yer alıyor.Tadım, iletişimçalışmalarında da hedefkitleye yönelik kurumsalçalışmaları ile farkyaratıyor. Özellikle TV,radyo, internet ve outdoorçalışmaları tercih ediliyor.Yerel mecralarda isegazete ve outdooruygulamaları kullanılıyor.Tüketicilerin gözünde herzaman samimi, mütevazı

bir firma olarak algılanan Tadım, iletişimçalışmalarında bu çizgiye sadık kalarak ilerliyor.Yaklaşık 40 yıldır tüketicisinin hayatında yeraldığını, tüketicisi ile bağını vurguluyor.İletişim araçları arasında da en fazlatelevizyondan yararlanan Tadım’ın 2009 yılıreklam kampanyasında 1970’ler, 1980’ler ve1990’ları betimleyen sahneler de o dönemlerinpaketleri tekrar hayata geçirerek kullanıldı.Yaklaşık 20 yıl evvel belirli bir dönem içinpiyasaya sürülen Japon kız ay çekirdeği kuruyemişdünyasında hala hatırlanan bir efsane.Tadımca iletişim çalışmaları da Tadım’ıngeleneksel yapısından farklı olarak genç, şehirli veçalışan hedef kitlesine uygun dinamik çizgisiylebaşarılı örnekler arasında yerini alıyor.Tadımcailetişim çalışmalarında tüketici ile televizyon,basın, outdoor, internet gibi farklı mecralardabuluşurken saha aktiviteleriyle de tüketicinin üründeneyimini yaşamasını sağlıyor, ürünle ilgilitepkileri birebir takip ediyor.Paketli kuruyemiş sektörüne öncülük edenTadım, tüketicileri hem kuruyemişin faydalarıylailgili hem de paketli kuruyemişin sağladığı hijyenbilincinin geliştirilmesi konusunda bilgilendiriyor.Ayrıca Tadım’ın kurumsal sitesi www.tadim.com.trsağlıklı beslenen ve beslenmek isteyenler içinkuruyemişin faydaları konusunda detaylı bilgiiçeriyor.
Marka De¤erleri
Tadım markası bugüne ürün kalitesi ve standardıile geldi. Sadece kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler ileyakalanan marka istikrarını ve taahhüdünü ileriyetaşımak en önemli hedef.Tadım tüketicileri hayalkırıklığına uğratmayan ürün faydasını, sadecelezzetle sınırlı bırakmayıp duygusal faydaboyutuna da taşıyor.Tadım’ın hitap ettiği atıştırmalık pazarı ikiyebölünmüş durumda; kuruyemiş - cips pazarı vebar ürünleri pazarı. Her iki pazarın dinamikleribirbirinden oldukça farklı olsa da ortak noktasıbüyük.Tadım her iki pazarı da hem büyüklük,hem de tüketici davranış trendleri açısındansürekli takip ediyor. İki farklı markayla farklıtüketici ihtiyaçlarını karşılıyor.
www.tadim.com.tr

Tadım, ürünlerini sürekli geliştirmeye vekorumaya ağırlık verirken 2004 yılında kurumeyveleri de paketleyerek tüketicilerine sundu.
Tadım, 2007 yılında Türkiye ve dünya için birilke imza attı. İçerisinde %60 oranındakuruyemiş ve kuru meyve bulunan Tadımca’yıtüketicilerin beğenisine sundu.
2009 yılında Lezzeti Uluslararası Tat ve KaliteEnstitüsü (ITQI) tarafından da tescillenenTadımcalar “Üstün Lezzet Ödülü” almaya hakkazandı.
Tadım, 2010 yılında yeni ürünü kabuklu bademitüketicinin beğenisine sundu

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Tad›m
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