
Pazar
Türkiye’de yumuşatıcıpazarı, çift haneli büyümerakamları ile dikkat çekiyor. Pazar, 2009 yılınınikinci çeyreğinden itibaren etkili olan ekonomikkriz sürecinde de büyüme ivmesini korudu.Dünyanın önde gelen pazar araştırma şirketiAC Nielsen’in Perakende Paneli 2009 verilerinegöre,Türkiye yumuşatıcı pazarı 2009 yılı itibariyle200 milyon TL büyüklüğe ulaşmış durumda.Araştırma sonuçları Türkiye’de hane halkının%66’sının yumuşatıcı kullandığını gösteriyor.Henkel,Vernel markası ile Türkiye yumuşatıcıpazarının ilk temsilcisi olma özelliğini taşıyor.1976 yılında Türkiye pazarına girdiği tarihten bu yana yenilikçi yaklaşımı ve güçlü teknolojikaltyapısı ile Türkiye pazarında liderliğinikoruyan Vernel, aynı zamandapazardaki yeniliklere de öncülükediyor.
Baflar›lar
Henkel tarafından 1976 yılındaüretimine başlanan Vernel markalıyumuşatıcılar,Türkiye pazarına daaynı yıl girdi.Türkiye’nin ilk yumuşatıcımarkası olmasından ötürü Vernelpazara ismini de verdi.Türkiye’deyumuşatıcının genel adı Vernel olarakkalırken yumuşatma işlemi dilimize“Vernellemek” olarak yerleşti.VernelTürkiye’de kısa zamanda %100marka bilinirliğine ulaştı.Vernel markası 34 yıllık geçmişinde sürekliyenilenerek tüketicilerin değişen, artan beklentilerinien üst düzeyde karşılamayı, böylelikle pazardakilider konumunu korumayı başardı.Vernel’in kalıcıve sürekli yenilenen, çeşitlenen kokuları tüketicilerinhafızasında yer etti. Sadece özel kokuları ile değil,ileri Alman teknolojisinin sağladığı yüksek kalitesiile de Vernel daima tüketici tercihlerinde ilksıralarda yer aldı.

Vernel bugüne kadar Türkiye yumuşatıcıpazarını birçok ilkle tanıştırdı.Türkiye’nin ilkaromaterapik yumuşatıcısı Vernel markası ilesunuldu.Konsantre yumuşatıcı teknolojisi,Vernel’inTürkiye pazarını tanıştırdığı bir diğer yenilik oldu.Vernel, pazarda devrim etkisi yaratan bir yenilikile Türkiye’nin ilk 1 litresi 4 litreye eşityumuşatıcısını sunarak yumuşatıcı pazarında dahaverimli ve çevre dostu tüketimin önünü açtı.Marka, 2010 yılında mikrokapsül teknolojisi ileTürkiye pazarına çok önemli bir yeniliği daha getirdi.Çamaşırlarda parfüm kokusunun çok daha uzunsüre devam etmesini sağlayan bu teknoloji, pazardayeni bir dönemin kapılarını aralıyor.Yenilikçimikrokapsül teknolojisindeyumuşatıcı içindeki kapsüller baskı,sürtünme gibi dış etkenlerle kırılarakiçindeki parfümü açığa çıkarıyor.Giysiler uzun süre dolapta kaldığında,parfüm incileri açılana kadar giysininüzerinde kalıyor.
Tarihçe
Vernel, 1976 yılında “ilk yumuşatıcı”markası olarak Türkiye pazarına girdi.Türkiye’de ilk kez bir yumuşatıcıürününün satılıyor olması başlı başınabir yenilikti. Üstün kalite ve kalıcıhoş koku, yumuşaklık gibi tüketicibeklentilerini karşılaması sayesindehızla benimsenen Vernel, zaman içindekendisini sürekli yenileyerek, ürünlerini yeniözelliklerle geliştirerek pazardaki konumunugüçlendirdi.Vernel markası, geçen 34 yıl içinde Türkiyepazarında yenilikçi ve öncü kimliği ile liderliğiüstlendi. Kısa aralıklarla tüketicilerin karşısınaetkileyici yenilikler ile çıkmayı başaran Vernel,

bunun için en güçlü desteği de sahip olduğuteknoloji altyapısından alıyor. Marka bugüne kadarpazarı aromaterapik yumuşatıcı,Vernel esintili Persilve konsantre yumuşatıcı gibi yeniliklerle tanıştırdı.Tanıtım çalışmalarında uzun yıllardır kullandığı“Vernelleyin yumuşacık olsun,Vernelleyin mis gibikoksun” cıngılı, reklam klasikleri arasına girdi.Bu akılda kalıcı cıngıl zaman içinde Türkiye’deyediden yetmişe herkesin hafızasında yer etti.
Ürün
Yapılan son pazar araştırmalarına göre Türkiye’de,çamaşırlarını makinede yıkayan tüketicilerin %92’siyumuşatıcı kullanıyor.Tüketicilerin ideal biryumuşatıcıdan beklentileri arasında ürünün hoş vekalıcı bir kokuya sahip olması belirleyici bir roloynuyor.Tüketici beklentileri Henkel’in ürüngeliştirme çalışmalarına da yön veriyor.Kuruluş, 34 yıldır Vernel markası ile Türkiyepazarına her biri birbirinden etkileyici vekalıcı kokulara sahip yumuşatıcılarsunuyor.Yüksek kalite standartlarısayesinde güvenle kullanılan Vernelmarka yumuşatıcılar, tüketicibeklentilerine paralel olarak sürekliyenilenerek geliştiriliyor.Vernel’in konsantre yumuşatıcısıVernel Max’ın 1 litresi 4 litre standartyumuşatıcıya eşit performanssağlarken sadece 2 litre standartyumuşatıcı fiyatından sunulmasısayesinde, tüketicilerin %50 oranındatasarruf etmesine de yardımcıoluyor. Markanın konsantreürünlerinin üretiminde daha azambalaj ve su kullanıldığı içinürünler çevre dostu olma özelliğitaşıyor. Aynı zamanda konsantreyumuşatıcılar evlerde daha azyer kaplamasıyla tüketicilereönemli bir kolaylık sağlıyor.Vernel Max serisinin GülünBüyüsü, Deniz Esintisi, Sensitive,
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Aroma Theraphy Relax ve Aroma TheraphySensual çeşitleri bulunuyor.Vernel Max serisindekitüm ürünler, güçlü formülleri sayesinde dört katakadar daha fazla yıkama sağlarken etkili kokularıda çamaşırlarda uzun süre kalıyor.
En Son Geliflmeler
Vernel, en son yeniliğini “Parfüm İncileri” ile sağlıyor.Yeni Parfüm İncili Vernel Max serisi, giysilerdedaha etkili ve kalıcı parfümün formülünü sunuyor.Parfüm İncili Vernel Max’ların içindeki “Parfümİncileri” parfüm içeren mikro kapsüllerdenoluşuyor. Kapsüller baskı, sürtünme gibi dışetkenlerle kırılarak içindeki parfüm açığa çıkarıyor.Giysiler uzun süre dolapta kaldığında, parfümincileri açılana kadar giysinin üzerinde kalıyor.Böylece, yumuşatıcının yeni yıkanmış giysilereverdiği bitmesi istenmeyen o hoş koku bir dahakiyıkamaya kadar kıyafetlerde kalıyor…Parfüm İncili Vernel Max serisi “Gülün Büyüsü”,“Deniz Esintisi”, “Aromatheraphy Sensual” ve“Aromatheraphy Relax” olmak üzere dört farklı,etkileyici kokuya sahip.Yeni yumuşatıcıların uzunsüreli güzel kokuları yumuşaklık ve saflık gibihoş duygular uyandırıyor. Üstelik tüm kokularıdermatolojik olarak testlerden geçirilerek özenlehazırlanıyor.Konsantre özelliği ile daha az yük taşınmasınısağlayan, böylelikle kullanım kolaylığı sunan yeniParfüm İncili Vernel Max, daha az su ve ambalajmalzemesi içeriği ile çevrenin korunmasına dakatkıda bulunuyor.

Promosyon
Türkiye’nin en köklü markalarından biri olanVernel, bugüne kadar marka iletişimine yapılanyatırımlar ile ülkemizin en güçlü markalarındanbiri haline geldi. Uzun yıllardır Türkiye’ye özgü,istikrarlı bir reklam ve tanıtım stratejisi izleyenVernel, tüketici nezdinde güvenilir ve kaliteli birmarka kimliğine sahip. Bugün “Vernelleyin yumuşacıkolsun,Vernelleyin mis gibi koksun” cıngılınınherkesin hafızasında canlı olmasında,Vernel’inyıllara yayılan tanıtım çalışmalarında sergilediğiistikrarlı tutumun önemli rolü bulunuyor.Vernel görsel ve yazılı mecraların tümkanallarını etkili ve hedeflerine uygun olarakdeğerlendirebilmek amacıyla birçok projeyihayata geçiriyor.Televizyondan yazılı basına,internetten radyo kanallarına kadar tümmecraları tanıtım çalışmalarında değerlendiriyor.Ürünlerin tüm Türkiye’ye yaygın dağıtımınısağlayan güçlü satış ağı da Vernel markasınıgüçlendiren önemli etkenler arasında yer alıyor.Bugün Vernel ürünleri,Türkiye’nin dört biryanında, milyonlarca tüketici tarafındankullanılıyor.Sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri iletoplumsal gelişime destek veren Vernel,

böylelikle iyi bir kurumsal vatandaş olarak kurumkimliğini de güçlendiriyor.
Marka De¤erleri
Vernel, vaat ettiği yumuşaklık ve birbirinden özelkokuları ile tüketiciyi, tazelik hissinin doyasıyayaşanacağı bir dünyaya davet ediyor. Avrupa’nınen fazla tercih edilen markası olan Vernel, biryumuşatıcıdan istenen uzun süren hoş koku veyumuşaklık gibi beklentileri karşılıyor. Bu başarıdaVernel’in tüm yeniliklerinde olduğu gibi Parfümİncileri’nin önemli bir rolü bulunuyor.Yumuşatıcı pazarının bu güçlü markası, alışkanlılarıve tarzı ne olursa olsun tüm tüketicilerinkendisine uygun ürünü bulabileceği bir ürün gamısunuyor.Vernel markası tüketicilere, kendileriniçamaşırları ile mutlu olmalarını sağlayacakçözümleri sunmayı hedefliyor.Vernel aynı zamanda çevreye karşısorumluluklarını yerine getiren bir marka olarakda dikkat çekiyor. Ürünlerini daha çevre dostuhale getirmek amacıyla Ar-Ge çalışmalarınıkesintisiz olarak sürdüren Vernel konsantreürünleri ile bu alanda önemli bir adım attı.Daha az su ve ambalaj kullanılmasını sağlayan,böylelikle çevrenin sürdürülebilirliğine önemli

katkıda bulunan konsantre ürünleri,Vernel’inçevreci kimliğinin daha da güçlenmesini sağlıyor.
www.vernel.com.tr 

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

2010 yılında 34. yaşını kutlayan Vernel,üretilmeye başladığı 1976 yılında Türkiyepazarına girdi.Vernel aynı zamanda Türkiye’ninilk yumuşatıcı markası olma özelliği taşıyor.
Vernel %100 oranında marka bilinirliğine sahip.
Vernel’in tüm parfümleri Armani Aqua di Gio,D&G Light Blue gibi dünyanın en tanınmışparfümlerini üreten parfüm evleri tarafındansağlanıyor.
Türkiye’de saatte ortalama 3.800 adet Vernelsatılıyor.
Vernel ürünleri ile yılda 3,5 milyon ton çamaşıryıkanıyor.

Vernel
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