
alanında desteklediği projeler ile yerine getiriyor. 
Öncelikle fırsat eşitliği yönünden bulunduğu coğrafi 
bölge itibarıyla ya da kendi bedensel engelleri 
nedeniyle dezavantajlı olan, eğitim çağındaki 
gençlere destek verilmesi, Arzum’un Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk yaklaşımındaki öncelikli amacıdır. 
Gerçekleştirdiği Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
projeleri ile Arzum, çeşitli ödüllerin de sahibi 
oldu. Young Guru Academy (YGA) iş birliğiyle 
gerçekleştirilen “Kör Liderler Projesi” ile Arzum, 
Avrupa Gönüllülük yılı kapsamında şirketlerin, 
çalışan gönüllülüğü ile istihdam edilebilme 
konusunda yaptıkları çalışmaların değerlendirildiği 
“Avrupa Çalışan Gönüllülüğü Ödülleri”nin, Türkiye 
Kategori Birincisi olarak, Türkiye Finalistleri arasında 
yer aldı. Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Derneği tarafından düzenlenen “KSS Çözümleri 
Pazaryeri” etkinliğinde ise Arzum, 2011 yılında 
“Kör Liderler Projesi ile Paydaş Ödülü” ikinciliğine 
seçilerek, “Fırsat Eşitliği Uygulaması Ödülü”ne layık 
görüldü.
 

Arzum, kurulduğundan beri şirket misyonuna 
uygun olarak tüm müşterilerinin yaşamını 
kolaylaştırmak için yenilikçi ve güvenilir ürünler 
sunuyor. Türkiye’de 15 binin üzerinde satış noktası 
bulunan Arzum’un ürünleri bugün, 10 milyondan 
fazla evde kullanılıyor. 
 
Ürün 
Ev ve aile, kadınlar için önemli. Ev işleri her zaman 
için zaman kaybettiren ve yorucu bir uğraş. 
Arzum’un misyonu da burada devreye giriyor. 
Kullanıcılarına küçük farklarla büyük rahatlık 
yaratmayı ve yaşatmayı amaçlayan Arzum, dayanıklı 
ve kullanıcısı ile dost ürünler üretme stratejisi 
izliyor. Bunu yaparken de her zaman tüketicilerinin 
ihtiyaçlarını dikkate alıyor ve onların ihtiyaçlarını 
karşılamaya yönelik akıllı çözümler üretiyor. 
Arzum, sekiz ürün kategorisinde, 250 farklı model 
ile geniş bir ürün gamına sahip: Gıda Hazırlama 
Grubu (mutfak robotu, doğrayıcı, blender, mikser, 
katı meyve ve narenciye presi), İçecek Hazırlama 

Grubu (Türk kahvesi makinesi, çay 
makinesi, su ısıtıcısı), Kızartma ve 
Pişirme Grubu (Elektrikli pişirici, 
düdüklü tencere, mikrodalga ve mini 
fırın, tost makinesi, fritöz, ekmek 
kızartma makinesi, elektrikli ızgara, 
mısır patlatma makinesi), Ütü Grubu, 
Temizlik Grubu (halı yıkama, şarjlı ve 
normal süpürge, su filtreli süpürge), 
Kişisel Bakım (saç kurutma makinesi, 
saç şekillendirme seti, epilasyon cihazı, 
banyo baskülü, tıraş ve saç kesme 
makinesi, elektrikli şofben), Bebek 
Ürünleri (mama hazırlama, sterilizatör, 
nemlendirici, termometre vb) ve 
Aksesuar (termos, rende, 
çalar saat, vb).
   Arzum’un Aksesuar Grubu’nda 
yer alan ve birçok ödüle layık 
görülen yenilikçi ürünlerinde ise 
kullanıcı odaklı tasarım anlayışı yer 
alıyor. Bu ürünlerin sunduğu patentli 
çözümlerin her biri piyasada bir ilk 
olma özelliğine de sahip. Arzum’un 
patentli tasarım ürünleri tamamen 
kullanıcı odaklı ve en ince ihtiyaçlar 
düşünülerek tasarlanmış; birbirinden 
farklı ve fonksiyonel ürünlerden 
oluşuyor. Ürünler arasında yer alan 
Arzum Rendy, açılabilen gövdesi 
sayesinde farklı büyüklükteki kaplar 
ile rahat kullanım imkan sağlarken 
Arzum Twister Karıştırma Sürahisi, 

tortu bırakan içecekleri kısa sürede zahmetsizce 
karıştırıyor. Kablosuz ısıtıcı keyfini sunan Arzum 
Nihale, şık sofraların vazgeçilmez ürünü olurken, 
Arzum Duoterm Termos ise çift haznesi sayesinde 
istenilen koyulukta çay servis edebilme imkanı 
sağlıyor. Arzum’un ödüllü tasarım ürünleri arasında 
yer alan diğer ürünler arasında ise Arzum Dropy 
Demlik Silme Altlıkları, Arzum Holdy Ütü Altlığı 
ve Askılığı ile Arzum Perfect Mix Çift Hazneli 
Yağ ve Sirke Spreyi yer alıyor. Yenilikçi ürünleri 
ile kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştırmayı 
hedefleyen Arzum, yeni ürünlerini tasarlarken 
tüketici ihtiyaçlarını göz önünde bulunduruyor. 
Yerli ve yabancı birçok tasarımcıyla farklı projelere 
imza atan Arzum; Cezve Türk Kahvesi Robotu, 
Fritella Mini Fritöz, Tostino Izgara ve Tost Makinesi, 
Fırrın Ekmek Kızartma Makinesi gibi ödüllü 
tasarım ürünleri ile de bir yandan tüketicisinin 
hayatını kolaylaştırırken diğer yandan da evlerini 
şıklaştırmaya devam ediyor.

   Arzum’da satış sonrası 
hizmetler de oldukça önem 
taşıyor. Kuruluşundan bu 
yana ana hedefi müşterilerine 
en iyi teknoloji ve ürünleri 
sunmak olan Arzum, satış 
sonrası hizmetlerle bu alandaki 
iddiasının arkasında olduğunu 
gösteriyor.

 Arzum; pazarlama, dağıtım, üretim ve servis 
ağı ile de her geçen gün hızla büyümeye devam 
ediyor. Yurt genelinde toplam 284 servis noktası 
ile tüketicilere, ürünü sadece satın alana kadar 
değil, satın aldıktan sonra da yanlarında olduğunu 
gösteriyor.
 
En Son Gelişmeler
Yenilikçi, tutkulu, samimi ve özenli olmak şeklinde 
sıraladığı değerleriyle Arzum, müşterilerine en iyi 
teknolojiyi ve ürünleri sunuyor. Bu anlayışla yola 
çıkan Arzum, 2012 yılında yenilenen kurumsal 
internet sitesi ile online alışveriş dönemini de 
başlattı. 
 
Promosyon
Reklam ve promosyonlara da önem veren 
Arzum, marka değerini ilerletmek için de bu 
iki pazarlama tekniğine sıkça başvuruyor. 1993 
yılından beri TV reklamları ile markasının imajını 

desteklemeyi sürdürüyor. Üstelik, sadece imaj 
değil, promosyon reklamları ile de tüketicilerine 
cazip kampanyalar sunuyor. Bunun yanı sıra ürün 
satış noktaları da Arzum için büyük önem taşıyor. 
Bu nedenle stand ve baskılı malzemelerle, mağaza 
içerisinde ön plana çıkmaya ve tüketicileri ürünler 
hakkında bilinçlendirmeye çalışıyor. Dönemsel 
olarak belli ürünlere uyguladığı özel kampanyalarla 
mağazalarında hareket yaratarak satış grafiklerini 
yukarı çekiyor. Arzum, tüketici memnuniyetine 
verdiği önem nedeniyle koşulsuz tüketici 
memnuniyeti kavramını yaratan şirketler arasında 
yer alıyor. Yaptığı yeniliklerle sektöründe pek çok 
“ilk”e imza atan Arzum, müşteri memnuniyetini 
ölçmek amacıyla 1 Kasım - 31 Aralık 2012 tarihleri 
arasında satın aldığı üründen memnun kalmayan 
tüketicisi için “90 Günde Para İade Garantisi” 
kampanyasını hayata geçirdi. Kampanya süresince, 
herhangi bir Arzum ürünü alan ve üründen 
memnun kalmadığı takdirde fatura tarihinden 
itibaren 90 gün içinde ürünü iade eden tüketiciler, 
para iadesini aldılar. Bu kapsamda bir kampanyanın 
ilk defa Arzum tarafından hayata geçirilmesi, 
Arzum’un müşterilerine en iyi teknoloji ve ürünleri 
sunmasının yanı sıra bu alandaki iddiasının arkasında 
olduğunu gösteriyor. Arzum reklamları, bu 
kampanyayı vurgularken, ürün çeşitliliğine de dikkat 
çekiyor. 

 

Marka Değerleri
Arzum, tüketicilerinin ev işlerini kolaylaştırmak, 
kendilerine ve ailelerine daha fazla zaman 
ayırmalarını sağlamak, onlara akıllı çözümler 
sunmak için yola çıktı. Bu sebeple, kullanımı son 
derece kolay ve keyifli ürünler tasarlıyor. Arzum, 
dünyadaki tüm trendleri izleyen, sürekli kendini 
yenileyen ve dünya standartlarıyla yarışan bir marka 
olarak kendini konumlandırıyor. 46 yıldır küçük ev 
aletleri sektörünün adet satış rakamlarında lider 
konumunda olan Arzum, hem ürün kalitesi hem de 
satış öncesi ve sonrasındaki hizmet kalitesiyle güven 
veren bir marka kimliği taşıyor. Arzum, sunduğu 
ürünlerle sağlam ve uzun süre kullanılabilirliği temel 
alıyor. Arzum markasının güçlü yanlarından biri 
de “içten” olması ve ürünleriyle kendini “aileden 
biri” gibi hissettirmesi. İlk hedefi, öncelikle Türk 
tüketicilerinin günlük işlerini kolaylaştırılması olan 
Arzum, buradan alacağı güçle de Türk kültürünü 
yabancı ülkelerde de yaşatmayı amaçlıyor. Arzum 
markası, uluslararası bir oyuncu olma yolunda emin 
adımlarla yürüyor.

Pazar
Son yıllarda Türkiye’deki küçük ev aletleri pazarı; 
sürekli yeni markaların lanse edildiği, yeni ürünlerin 
piyasaya sunulduğu ve yoğun rekabetin yaşandığı 
dinamik bir sektör haline geldi. 
 2012 yılının ilk sekiz aylık döneminde küçük 
ev aletleri sektörü, %5 daralırken; cirosal olarak 
büyüme, %15 olarak gerçekleşti. 
 Küçük ev eşyaları sektörü, özellikle Türkiye’de 
büyümeye devam ediyor. Son dönemde pazardaki 
gelişmeler incelendiğinde bireysel ürünlerin evlere 
daha fazla girmeye başladığı gözlemleniyor. 
Bu da kişisel bakım ürünleri pazarını büyütüyor. 
Büyümenin arkasında aslında birkaç önemli faktör 
bulunuyor. Bunların başında Türkiye’nin genç 
nüfusu geliyor. Gelir düzeyinin artıyor olması 
ve şirketlerin düzenlediği cazip kampanyalar da 
sektörü olumlu yönde etkiliyor. Bu alanda son 
yıllarda ortaya çıkan son teknolojik yenilikler 
hem yeni talep yaratıyor hem de ürün yenileme 
alımlarını teşvik ediyor.
 Günümüzde tüketiciler, farklılık yaratacak ve 
hayatı kolaylaştıracak ürünlere önem vermeye 
başladığı için üretici ve ithalatçı şirketler de dünya 
trendlerini yakından takip ederek inovatif ürünlerle 
tüketicilerin karşısına çıkıyor.
 
Başarılar
Arzum, küçük ev aletleri pazarındaki ilk başarısını 
1966 yılında piyasaya sunduğu ütüyle elde etti. 
1968 yılında kendi üretimi olan ilk mekanik 

süpürgeyle sektöre büyük başarı 
getirdi. Ardından 1975 yılında 
lanse edilen portakal presi, o 
yılların en gözde ürünü oldu ve 
birçok haneye girmeyi başardı. 
Bunların dışında Arzum, ilk Türk 
malı komple robot markası olma 
özelliğini de elinde bulunduruyor. 
1991 yılında lanse edilen ilk mutfak 
robotundan sonra Arzum, Gıda 
Hazırlama Grubu’ndaki ürünleriyle 
büyük başarı elde etti. 
   Küçük ev aletleri sektöründe 
bir yeniliğe daha öncülük eden 
Arzum, 2001 yılında üç yıl garanti 
uygulamasını başlattı. 284 servis 
noktasından oluşan yaygın servis 
ağı ile 46 yıldır müşteri sadakati 
yaratmayı başaran Arzum, 2004 
sonu itibarıyla, Türkiye’de mutfak 
robotunda en fazla penetrasyon 
oranına sahip marka oldu.
   Yıllar içinde lanse edilen yeni 
ürünler ve yapılan promosyonlar 
sayesinde bugün 10 milyondan 
fazla evde Arzum ürünleri 
kullanılıyor. 
   Uluslararası araştırma şirketi GfK 
2012 raporlarına göre, “Küçük 
Ev Aletleri Pazarı”nda ürün satış 
adedi açısından birinci sırada 
bulunan Arzum, Türkiye’de en çok 
beğenilen ilk 50 marka arasında 
yer alıyor ve Target Group Index 
(TGI) araştırmasına göre en çok 
kullanılan ilk on markadan biri 
olma özelliğini taşıyor. Hong 

Kong’da ofisi, Erbil ve Makedonya’da ise satış 
ofisleri bulunan Arzum, bugün 24 ülkeye ihracat 
yapıyor. Fortune Dergisi’nin yaptığı Türkiye’nin 
cirosal olarak en büyük şirketleri araştırmasında ilk 
500 arasında yer alan Arzum, aynı verilere göre 
ihracatını en hızlı arttıran ilk 50 şirket arasında da 
yer alıyor. 
 Tüm kullanıcıların yaşamlarını kolaylaştırmak 
için yenilikçi ve güvenilir ürünler üreten Arzum, 
tüm dünyada tasarım alanında gerçekleştirilen en 
önemli yarışmalardan biri olan IF Product Design 
Awards’da 2011 yılında piyasaya sunduğu Fırrın 
Ekmek Kızartma Makinesi ile “En İyi Tasarım” 
Ödülü’nü aldı. Arzum Fırrın ayrıca Türkiye’de 
2008’den bu yana Turquality® Programı etkinliği 
olarak Ekonomi Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek 
Kuruluşu’nun (ETMK) iş birliği ile düzenlenen 
Design Turkey Endüstriyel 
Tasarım Ödülleri’nde 2012 Yılı 
Üstün Tasarım Ödülü’ne de 
layık görüldü. Ayrıca, Arzum 
Twister Karıştırma Sürahisi, 
Arzum Nihale Kablosuz Isıtıcı 
Altlık ve Arzum Dropy Max 
Masaüstü Demlik Silme Altlığı 
ürünleri de Design Turkey 
2012’de “İyi Tasarım” ödülüne 
layık görülen Arzum ürünleri 
oldu. 

Tarihçe
Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.’nin temelleri, küçük ev aletleri, radyo, bisiklet 
ve televizyon gibi geniş bir ürün yelpazesinin 
ithalatçılığını yaparak ticarete atılan Kolbaşı 
ailesinden üç kardeşin, 1953 yılında Güney İthalat 
Kolektif Şirketi’ni kurmasıyla atıldı. Aile üyeleri, 
1966 yılında “Arzum” adıyla kendi markalarını tescil 
ettirdi ve küçük ev aletleri pazarını odak noktası 
olarak belirledi. 
 Arzum markasının penetrasyonunda artış ve 
pazara yeni oyuncuların girmesiyle farklı bir strateji 
olarak ikinci bir markanın lanse edilmesine karar 
verildi ve 1997 yılında Felix markası doğdu. 
 Sürekli başarı kaydeden Arzum markası, 
iç pazarla yetinmeyip 2001 yılından itibaren yurt 
dışına ihracat yapmaya başladı. Başta Almanya, 
Fransa, Arnavutluk, Avustralya, Çad, Bahreyn, 
Bosna Hersek, Bulgaristan, KKTC, Kosova, Libya, 
Makedonya, Moldova, Rusya, Sibirya, Türkmenistan, 
Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna, Ürdün, İran, Irak, 
Kırgızistan ve Mısır olmak üzere Arzum’un ihraç 
yaptığı ülkelerin sayısı 24’ü buldu.
 Günümüzde sektör pazar payı raporlarına göre 
Türkiye’de küçük ev aletleri sektöründe satılan 
ürün adedinde lider olan Arzum, tüm paydaşları 
için en değerli küçük ev aletleri grubu olma 
vizyonuyla hareket ederek dünyada da sektörünün 
ana oyunculardan biri olmayı hedefliyor. 
 2009 yılında kurulan Hong Kong merkezli 
Arzum Asia Pacific, şirketin tüm Uzak Doğu 
operasyonlarını yürütüyor. Şirket; Avrupa, Merkez 
Asya/Kafkaslar, Afrika ve Orta Doğu’ya ihracat 
yapıyor. Arzum bünyesine 2011 yılında katılan 
Makedonya Üsküp merkezli Arzum Adriatic Dooel, 
şirketin ilk perakende mağazası olma özelliğini 
taşıyor. 
 Arzum, 2011 yılında, bir devlet teşviki olan 
Turquality® kapsamında yer alan Marka Destek 
Programı’na alındı. Türkiye’den bir dünya markası 
çıkarmak amacıyla başlatılan ve yurt dışında Türk 
markalarına destek sağlayan Turquality® kapsamına 
alınan Arzum, 2010’dan bu yana ihracatını on kat 
artırdı.
 Arzum, tüm iş ortaklarına kaliteli hizmet 
sunabilmek amacıyla, şirket içi uygulamalarını 
izlenebilir ve ölçülebilir bir şekilde planlıyor. 
Kalitenin bir yaşam biçimi haline getirilmesi, 
kalite felsefesinin tüm çalışanlara benimsetilmesi 
ve hissettirilmesi, kalite yaklaşımının en önemli 
yapı taşlarındandır. Kaliteye verdiği önemin bir 
göstergesi olarak, 2011 Aralık ayında ISO 9001 
Kalite Yönetim Sertifikasyonunu tamamlayan 
Arzum, sistemi yaşama geçirdi. 
 Arzum, topluma olan sorumluluğunu eğitim 
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BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Arzum
›	Arzum markası, 1966 yılında tescil edildi.

›	Arzum markasının satışa sunduğu ilk küçük
 ev aleti ütü oldu.

›	Arzum, 2001 yılında küçük ev aletleri
 sektöründe bir ilki gerçekleştirerek “Üç Yıl  
 Garanti” kampanyasını başlatan ilk marka.

›	Arzum, Türkiye’de ilk komple yerli mutfak  
 robotunu satışa sunan marka.

›	Bugün Türkiye’de on milyondan fazla
 hanede Arzum ürünleri kullanılıyor. 
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