
hassas ciltli yetişkinlerin de ihtiyaçları düşünülerek
geliştirilen ürünler, sağlığına dikkat eden geniş bir 
kitle tarafından kabul görüyor.
 Dalin’in bir diğer yeniliği de bebek odaları ve
diğer ev bölümlerinin temizliğinde kullanılmak
üzere bebekler ve hassas ciltli yetişkinler için
özel olarak geliştirdiği hipoalerjenik Dalin yüzey
temizleyicisi. Deterjan ve yumuşatıcı grubundan
sonra ev temizliği kategorisine giriş yapan Dalin,
%98 doğal içeriğe sahip, dermatolojik olarak
test edilmiş ve hipoalerjenik formülü sayesinde
bebeklerin hassas ciltlerinde alerjiye neden
olabilecek kalıntılar bırakmayan yüzey temizleyici ile
annelerin çok önemli ihtiyaçlarından birini karşılıyor.
Dalin yüzey temizleyici, ayrıca çevre dostu olması
ve doğada kendiliğinden çözülme özellikleri ile de
bu kategoride rakiplerinden ayrışıyor.
 Dalin, 2012 yılında da bebek bakım alanında
yenilikçi ürünleri pazara sunmaya devam etti.
29 yıldır annelerin en güvendiği, bebeklerin en
sevdiği marka olarak hep yeniliklere öncülük eden
Dalin şimdi, organik şampuan, bebek yağı, pişik
kremi ve yoğun bakım kompleksinden oluşan
Ecocert sertifikalı “Dalin Organic” serisi ile organik
bebek bakım segmentine girdi. “Dalin Organic”
ürünlerinin formülleri, bebeğin hassas cildiyle
uyumlu, özel olarak seçilmiş doğal ham maddelerle
geliştirildi ve dermatolojik olarak test edildi. “Dalin
Organic” kategorisindeki ürünler tüm dünyada
tanınan en saygın sertifikalandırma kuruluşlarından
uluslararası Ecocert (France) organik sertifikasına
sahip bulunuyor.
 
Promosyon
Dalin, içerisinde bulunduğu pazarların yoğun
rekabet ortamının bilincinde marka yatırımını sürekli 
kılma stratejisiyle hareket ediyor. Marka karakterini
hedef kitlesiyle iletişimin çeşitli kanallarını kullanarak
sağlıyor. Başta TV reklamları olmak üzere, dergi,
gazete ve internet reklamları ile tüketicilerini
ürünleri ve etkinlikleri hakkında bilgilendiren
Dalin’in sevimli civciv logosu, markasını en iyi
şekilde anlatıyor. Bir nesil tarafından ezberlenmiş
cıngılları ise Dalin reklamlarının en bilindik özelliği
olarak yıllardır hafızalarda yer ediyor.
 Dalin’in internet websitesi www.dalin.com.tr,
annelerin kendileri ve bebekleri için gerekli tüm
bilgileri ve ürünler hakkında detayları içeriyor.
“Dalin Organic” serisi ve organik yaşam hakkında
detaylı bilgiler markanın www.dalinorganic.com
sitesinde tüketicileri ve meraklılarıyla buluşuyor.
Ayrıca www.hassasciltler.com web sayfasında
Dalin deterjan kategorisiyle ve hassas cilt bakımıyla
ilgili bilgiler bulunuyor.
 Dalin, 11 yıldır geleneksel olarak düzenlediği
ödüllü “Dalin Resim Yarışması”nda Türkiye’nin
her bölgesinden okuyan çocuklara kendilerini

renklerle yorumlama olanağı veriyor. “Dalin Resim
Yarışması” 2012 yılında 180 bin farklı eser ile rekor
sayıda katılıma ulaştı. Yarışmanın kazananları yine
geleneksel olarak her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı’nda ulusal basında duyuruluyor.
 Dalin, resim yarışması dışında yıl boyunca çeşitli
platformlarda ve fırsatlarda tüketicileriyle ve
çocuklarla buluşuyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı’nda Türkiye’nin birçok bölgesinde
günün anlam ve önemine paralel düzenlenen
Dalin 23 Nisan etkinlikleri ile bu coşkulu bayram
kutlanıyor. Başta sevimli Dalin Civcivi’nin çocuklarla
bir araya gelmesiyle oynanan oyunlar, dağıtılan
balonlar ve hediyeler sayesinde çocuklar unutulmaz
bir gün yaşıyorlar.

 Dalin, anneleri unutmayarak Anneler Günü’nde
annelerin bu özel gününü kutluyor. Türkiye’nin
dört bir yanında annelerle buluşuyor, hediyelerle
gönüllerini alıyor.
 2012 yılında üçüncüsü düzenlenen “Dalin
Geleneksel Şenlikleri” kapsamında Dalin Türkiye
genelinde bulunan satış noktalarında eğlenceli
aktiviteler düzenliyor. Dalin civcivinin katılımıyla iki
ay süren şenlikler, yapılan çekiliş ile son buluyor.
Talihliler birbirinden değerli ürünlerin sahibi oluyor.
 Her yıl düzenlenen “Pediatri Kongresi”nde
de yer alan Dalin, bu kongrede pediatristler ile
buluşuyor ve pediatristlere Dalin ürünlerinin
özellikleri ile ilgili tanıtımlar yapıyor.
 Farkındalık çalışmaları kapsamında da yıl boyunca 
“Mutlu anneler, mutlu bebekler” kitabını ve ürün 
numunelerini Türkiye’nin farklı bölgelerinde

bulunan hastanelerde yeni doğum yapmış
on binlerce anneye ulaştırıyor.
 
Marka Değeri
Dalin, temizlik ve bakım ürünleri ile annelerin,
bebeklerin ve çocukların tüm ihtiyaçlarını karşılayan
güvenilir bir marka olarak tanınıyor. Dalin, 29 yıldır
oluşturduğu güçlü marka değeri ve “Bebek Bakım
Uzmanı” kimliğiyle çocuklara da hitap ediyor.
Dalin’i başarıya götüren iletişim stratejisi, eğlenceli
ve keyifli bakım vaat eden marka mesajlarını
çocukların ilgisini çeken sevimli “Dalin Civcivi” ile
biliniyor. Şampuan, ana kategori olarak önemini 
devam ettirirken diğer bakım ürünleri de bebek 
bakım gamını tamamlıyor. Dalin’in hedef kitlesi 
0-12 yaş arası bebek ve çocuk sahibi, bebek
bakımına önem veren, bebeği için özel bebek
bakım ürünleri arayan anneler olarak tanımlanıyor.
0-5 yaş arası bebeği olan anneler ise Dalin’in
çekirdek hedef kitlesini oluşturuyor.
 Nielsen’in tüketici araştırmaları ve “Dalin Marka
Vizyonu” doğrultusunda yapılan grup çalışmalarının
gösterdiği üzere Dalin, “güvenilir, bilinir, yakın,
sevimli, dost, sempatik, sıcak, sağlığa uygun,
çocuklara değer veren ve ödenen paranın hakkını
veren marka’’ özellikleri ile anılıyor.
 Ürünlerin fonksiyonel faydalarını iddia ettikleri
biçimde yerine getirmeleri, dünya standartlarında
formül ile ambalaj kalitesine sahip olmaları, Dalin’in
uzun dönemli başarısının anahtarı olarak biliniyor.
Dalin herkesin zihninde güvenilir ve dost marka
olarak yer alıyor ve bu güven marka karakterinin en
önemli kısmını oluşturuyor.
 www.dalin.com.tr
www.dalinorganic.com
www.hassasciltler.com

 

Pazar
Türkiye, genç nüfusu ve yüksek doğum oranları
ile bebek bakım ürünleri için cazip bir pazar
konumunda. Kişi başına düşen milli gelirin, toplam 
satın alma gücünün ve eğitim seviyesinin yıllar 
içerisinde yükselmesi bebek bakımına yönelik özel 
ürünlerin kullanımını her geçen gün artırıyor. 
Bu gelişim Türkiye’yi, uluslararası firmaların yoğun 
olarak yer aldığı, rekabeti yüksek, cazip bir pazar 
haline getiriyor. Başta bebek şampuanı olmak üzere 
bebek yağı, pişik kremi, pudra, losyon, vazelin, 
bebek kolonyası, bebek sabunu ve ıslak mendil gibi 
çok çeşitli ürünler, bebek bakım ürünleri olarak 
tanımlanıyor.
 Türkiye’de bu kategorilerin büyüklüğü, Nielsen’in
2012 yılı verilerine göre yaklaşık 300 milyon TL
seviyesine ulaşmış bulunuyor. 2009-2011
yılları arasında, bebek bakım pazarının önemli
kategorilerinden bebek şampuanı pazarı değer
olarak %44 oranında büyürken, bu pazarın lider
oyuncusu Dalin, artan rekabete rağmen yıllardır
pazardaki liderliğini koruyor.
 
Başarılar
29 yıllık bir marka olan Dalin, birçok bebek bakım
ürünüyle Türkiye pazarında liderliğini sürdürüyor.
Pazarın büyümesi ile yeni rakiplerin oluşmasına
rağmen pazardaki güçlü pozisyonunu korumaya
devam ediyor. Dalin, Nielsen tarafından yapılan
2011 yılı markalar araştırmasına göre lideri olduğu
bebek şampuanı kategorisinde %50’nin üzerinde
bir oranla ilk akla gelen marka olarak anılıyor. 
Yıllardır devam eden bu başarıların arkasında, Dalin 
ürünlerinin yarattığı güven ve markanın tüketicileri ile 
kurmayı başardığı güçlü bir duygusal bağ bulunuyor.
 Dalin; bebeklerin, çocukların ve annelerin bakım
ihtiyaçlarını karşılayan kapsamlı ürün portföyü
ve yenilikçi ürünleri ile her zaman pazarda
öncü konumda yer alıyor. Misyonu, bebek bakımı
konusunda annelerin ihtiyaç duyduğu her tür bakım
ürününü tüketicileriyle buluşturmak olan Dalin,
2012 yılında Ecocert sertifikalı “Dalin Organic”

serisini pazara sunarak öncü ve yenilikçi ürünlerine
bir yenisini daha ekledi.
 Bilfar Holding bünyesinde, Dalin’i üreten Kopaş
Kozmetik ile aynı çatı altında faaliyet gösteren Bilim
İlaç ise 2006 yılında “Türkiye Büyük Kalite Ödülü”nü 
kazanarak önemli bir başarıya imza attı. 2001 
yılında girdiği Romanya pazarında da Türkiye 
pazarındakine benzer bir başarı elde eden Dalin, 
2007 yılı itibarıyla, dünyanın devlet destekli ilk ve 
tek markalaşma programı olan ve Türkiye’den 
dünya markaları yaratmayı amaçlayan Turquality® 
kapsamına dahil markalar arasında yer almayı 
başardı.
 
Tarihçe
Dalin markası, 1974 yılından beri Türk tüketicisine
kaliteli ürünler sunan Kopaş Kozmetik Pazarlama
A.Ş. tarafından 1983 yılında yaratıldı. Kopaş Kozmetik
Pazarlama ve Sanayi A.Ş., pazarlama faaliyetlerine
öncelik veren anlayışı ve yaygın satış dağıtım
kabiliyeti sayesinde lider markalar yaratan, ulusal bir
kişisel bakım ve kozmetik şirketi olarak tanınıyor.
Dalin, son 29 yıldır bebek bakımı konusunda çeşitli
kategorilerde genişleyerek; bebek ve çocuk saç
bakım, bebek cilt bakım, bebek temizlik mendilleri,
bebek deterjanı ürünlerinden, Ecocert sertifikalı
Dalin Organic serisine kadar pek çok yenilikçi ürünü
tüketiciyle buluşturdu. 1983 yılından bugüne kadar
bebek bakım uzmanlığı ile adını duyuran Dalin
markası, gün geçtikçe yeni tüketicilerin katılımı ile
büyüyen pazarda sürekli en iyiyi, en kaliteliyi ve en
yeniyi tüketiciye ulaştırmaya devam ediyor.
 
Ürün
Yetişkinlerin cildine göre farklı ve narin olan
bebeklerin hassas ciltlerine uygun yumuşak bakım
yapması için özel tasarlanmış, kaliteli Dalin ürünleri
bebek bakımına önem veren annelerin ihtiyaçları
doğrultusunda piyasada yerini almış bulunuyor.
 Dalin markası, 29 yıldır bebeklerin doğumdan
itibaren ihtiyaç duydukları tüm ürünleri en yüksek
kalitede sunuyor. 2000 yılına kadar ağırlıklı
bebek şampuanı pazarında bulunan Dalin, bu
dönemden itibaren bakım ürünleri ve ıslak mendil
gibi bebeklerin ihtiyacı olan diğer temel bakım
ürünlerinde de ihtiyacı karşılamaya ve “Bebek
Bakım Uzmanı” olarak anılmaya başladı.
 Tüketicilerin yıllardır büyük güvenle kullandığı
Dalin ürünleri, Kopaş Kozmetik ve Bilim İlaç’ı da
bünyesinde bulunduran Bilfar Holding’in Çerkezköy
tesislerinde üretiliyor. Üretim, 24 bin m2’ye yayılan
tesislerde, teknolojinin tüm olanakları kullanılarak
büyük bir dikkat ve titizlikle yapılıyor.
 Her biri konusunda uzman çalışanlar, ham 
madde seçiminden paketlemeye, ürün kalite
testlerinden dağıtıma kadar üretimin her
aşamasında aynı özeni ve yetkinliği gösteriyorlar.
Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş.’de
üstün üretim standartlarından günlük işler yürütme
biçimine kadar tüketicilere sunulan kalite ve bunun
sonucu olarak elde edilen güvenin temelinde QAS
(Quality Assurance System) yatıyor. Bünyesinde
nitelikli ve iyi eğitimli personel çalıştıran Dalin,
GLP (Good Laboratory Practice) normlarına
uyan araştırma laboratuvarlarında güçlü lojistik
sistemi ve etkin ham madde akışıyla kapsamlı bilgi
birikimi ve dökümantasyon sistemi kullanıyor.

Dalin’in tüm üretim işlemleri GMP (Good
Manufacturing Practice) normlarına tam bir uyum
içinde gerçekleşiyor. Buna paralel olarak üretimin
bilimsel boyutunu oluşturan Ar-Ge çalışmaları,
teknik analizler ve testler gibi konular, uluslararası
GLP normlarına uyan Formül Geliştirme
Departmanı’nda yapılıyor.
 Türkiye’nin en geniş, dünyanın sayılı bebek
bakım ürün gamına sahip olan Dalin markasının,
bebek bakımı ile ilgili çok sayıda ve çeşitte ürünü
bulunuyor. Göz yakmayan bebek şampuanı,
saç kremi, saç ve vücut şampuanı, erkek ve kız
çocuklarına özel tasarlanmış “Dalin Kids” şampuan
ve sıvı sabun çeşitleri, çok sayıda ve çeşitte ıslak
mendil ürünleri, bebek sabunu, çeşitli özelliklerde
bebek yağları, pudra ürünlerinin yanı sıra pişik
kremi, bebek losyonu, bebek kolonyası, vazelin,
kulak çubukları, alt değiştirme örtüsü, banyo
köpüğü, kolay tarama spreyi, anneler için göğüs
pedi, bebeklere özel sıvı deterjan ve yumuşatıcı,
bebek odalarına özel yüzey temizleyici, Ecocert
sertifikalı “Dalin Organic” serisinden oluşan geniş
ürün gamı ile annelerin her ihtiyacına cevap veriyor.
Dalin ürünleri yalnızca Türkiye’de değil 40’ı aşkın
ülkede satılıyor.
 
En Son Gelişmeler
Dalin, bebek bakımı pazarında elde ettiği
başarılardan sonra 2006 yılında çıkardığı
hipoalerjenik bebek deterjanı ve yumuşatıcı
ürünlerinin ardından yine bir ilke imza atarak
2011 yılında üç farklı varyantta Dalin hipoalerjenik
konsantre yumuşatıcısını pazarda tüketicileriyle
buluşturdu. Dalin sıvı çamaşır deterjanı ve
yumuşatıcısının yenilikçi formülü bebeklere
ve hassas ciltlere özel olarak geliştirildi. Diğer
deterjanlardan farklı olarak hipoalerjenik formülü
ile bebeklerin hassas ciltlerinde alerjiye neden
olabilecek kıyafetlerde kalıntılar bırakmayan bu
özel ürünler, annelerin güvenle bu ürünleri tercih
etmelerini sağlıyor. Yalnızca bebeklerin değil
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Dalin
›	Dalin markası, bebek şampuanından, bebek
 deterjanı ve ıslak mendiline kadar Türkiye’nin
 en geniş ve dünyanın sayılı bebek bakım
 ürün gamına sahip bulunuyor.

›	Dalin ürünleri sadece Türkiye’de değil,
 40’ı aşkın ülkede satılıyor.

›	Dalin, bebek şampuanı kategorisinde %50’nin  
 üzerinde bir oranla en yüksek hatırlanma  
 oranına sahip marka konumunda bulunuyor.

›	Dalin’in gerçekleştirdiği resim yarışmasına
 2012 yılında 180 bin çocuk resim gönderdi.

/dalinbebekbakim


