
Pazar
Damat Tween’in büyük role sahip olduğu Türkiye 
hazır giyim sektörü, 2011 yılı verilerine göre, tüm 
dünyada yaklaşık 466 milyar USD hacime ulaştı. 
Türkiye, 15.7 milyar USD’lik ihracatı ve 34 bin 
üretici / ihracatçı şirketiyle dünya pazarında beşinci, 
Avrupa pazarında ise üçüncü sırada yer alıyor. 
 Yaklaşık 27 yıldır hazır giyim pazarında faaliyet 
gösteren Orka Group markalarından Damat 
Tween, dünya hazır giyim pazarındaki lider 
ülkelerden Türkiye’nin başlıca erkek giyim markaları 
arasında yer alıyor. Doğduğu toprakların kültürel 
değerleriyle yenilikçiliğin evrensel değerlerini 
koleksiyonlarında harmanlamayı başaran Damat 
Tween, küresel bir marka haline geldi. Erkek 
giyiminin öncü ve yenilikçi markası Damat Tween, 
yurt içinde; 32 Orka Group, 11 bayi mağazası 
olmak üzere 43 mağazada; yurt dışında ise üç 
şirket mağazası, 37 tanesi bayilik ve corner olmak 
üzere 40 mağaza ile toplam 83 mağazada satışa 
sunuluyor.
 
Başarılar 
Damat Tween, 1995 yılında İtalya’nın saygın moda 
dergisi Uomo Collezioni’ye haber olan ilk Türk 
markası oldu.
 1997 yılında Güney Afrika Cape Town’da 
katıldığı fuarda, “En İyi Stand Ödülü”nü alan Damat, 
2002 yılında Dünya Gazetesi tarafından yapılan 
çalışmada, “Yılın En Başarılı Hazır Giyim Şirketi” 
ödülünü aldı.

 Ernst&Young’ın 37 ülkede düzenlediği ve 2004 
yılı itibarıyla Türkiye’nin de dâhil olduğu “World 
Entrepreneur Of The Year - Dünya’da Yılın 
Girişimcisi” yarışmasının 2004 yılı Türkiye birincisi, 
Süleyman Orakçıoğlu seçildi ve dünyada “Yılın 
Girişimcileri Akademisi”ne katılan ilk Türk girişimcisi 
olma unvanına sahip oldu. Pek çok meslek 
kuruluşu ve üniversite tarafından defalarca “yılın 
girişimcisi” ve “en başarılı iş adamı” ödüllerini alan 
Orka Group Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman 
Orakçıoğlu, bu ödülleri almayı sürdürüyor.  
 2004 yılında Orka Group Ar-Ge departmanı, 
uzun süredir yürüttüğü araştırmalarının sonucunu 
geliştirdiği nanoteknolojik ürünler ile aldı ve 
Türkiye, erkek moda dünyasında bir devrim yarattı. 
 2008 yılında dünya erkek modasının en prestijli 
moda fuarı Pitti Immagine Uomo’ya ikinci defa 
katılan Tween, fuarın “İkon markası” seçildi. Aynı yıl 
dünya markası olma yolunda hızla ilerleyen Tween, 
Londra’nın en önemli çok katlı mağazası Harvey 
Nichols’da yerini aldı. 
 2010 yılında Tween, dünya modasının en önemli 
ve bir numaralı moda portalı WGSN’de de 
2010 / 2011 Sonbahar Kış ürünleri ile “Modaya 
yön veren ve modayı belirleyen markalar” arasında 
yer aldı. Bununla beraber “Tween İlkbahar 
Yaz 2010 Koleksiyonu”nun ürünleri; GQ UK, 
Uomo Collezioni, Sports&Street, Drapers, Mens 
Health, Esquire UK gibi modaya yön veren 
dergilerde geniş yer buldu.
 2010 yılında modanın kalbinin attığı Barselona 
El Born’da ilk monobrand Tween mağazasınını 
açan Orka Group, 2010 yılı sonunda da 
Romanya’daki ilk Damat Tween ve D’S Damat 
mağazasını açtı.
 2011 yılında Damat defilesinde podyuma 
çıkan dünyaca ünlü yıldızlar; Irina Shayk ve Dita 
Von Teese, İstanbul Fashion Week’e damgasını 
vururken, aynı yıl hayranları tarafından yoğun 
ilgi gören markanın diğer ünlü davetlisi Matt 
Dillon’ın giydiği takımın satışları ise patlama 
yarattı. 
 Yine 2011 yılında yalnızca İngiliz markalarının 
boy gösterdiği Londra Moda Haftası’nda ilk defa 
bir Türk markası olarak Tween, kapanış defilesini 
yaptı.
 2012 yılını bitirirken yine önemli bir ödüle 
layık görülen Damat Tween, Alışveriş Merkezi 
Yatırımcıları Derneği (AYD) tarafından Gfk 
Türkiye iş birliğiyle, Türkiye çapında tüketicilerin 
bire bir katılımıyla yapılan değerlendirmede, 
erkek giyim kategorisinde “En beğenilen ve 
tercih edilen perakende markası” ödülünü aldı. 
 
Tarihçe 
1986 yılında kurulan Orka Group, erkek 
giyiminde küresel moda ve aksesuar alanlarında 
geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyor. 
Kültürünü, 7 bin 500 yıllık topraklardan alan, 
yapısında doğu ve batı sentezini taşıyan Damat 
Tween, Orka Group tarafından tasarlanmış, 
İstanbul’da doğmuş moda markaları olarak 
dünyada dikkat çekiyor.
 Daha ilk yıllarından itibaren yurt dışındaki 
fuarlara katılmaya ve ilgi görmeye başlayan 
Damat, bugün yakaladığı uluslararası ölçekteki 
başarılarının ilk ipuçlarını verdi. 1997 yılında, 

2.5 milyon USD’lik ihracat gerçekleştiren 
Orka Group, 1998 yılında genel merkezini, 
Okmeydanı’ndaki 5 bin m2’lik kendi binasına taşıdı. 
 2000 yılında yurt dışında 13 farklı ülkede 
mağazalar açan Damat; 2009 yılına kadar pek çok 
ülkede satılan ve tanınan bir marka haline geldi. 
20. yılının coşkuyla kutlandığı 2007 yılında, Orka 
Group’un yurt dışı mağaza sayısı, 35’e ulaştı. Damat 
için adeta bir sıçrama yılı olan 2009’da yurt dışında 
pek çok ünlü şarkıcı, futbolcu ve modacı Damat 
ürünlerini tercih etti.
 
Ürün
Orka Group, Ar-Ge merkezinin yenilikçi 
ürün geliştirme konusunda uzun yıllar süren 
çalışmaları sonucu, radyasyona karşı koruma 
sağlayan kumaştan, bakteri üretmeyen kumaşa 

kadar pek çok özelliğe 
sahip akıllı kumaşları, 

Damat Tween 
koleksiyonlarında 
2004 yılı itibarıyla 
kullandı.

 Özellikle, göğüs 
iç ceplerine 

uygulan tela sayesinde cep telefonunun yaydığı 
elektromanyetik radyasyonu vücuda geçirmeyerek 
olağanüstü bir koruma sağlayan ceketler, leke 
tutmayan beyaz gömlekler, su geçirmeyen 
trençkotlar erkek moda dünyasının öncü 
yeniliklerinden oldu. 
 Kumaş ve işçilik kalitesinin ön planda olduğu 
ürünlerden oluşan koleksiyonların temelini doğal 
elyaftan lüks kumaşlar, oluşturuyor. Ürünlerde; 
süperfine yün, yün - ipek, kaşmir içerikli ve karışımlı 
kumaşlar kullanılıyor. 
 Yine nanoteknolojinin son yıllardaki mükemmel 
buluşu, tüm dünyada ilk olarak Damat 
koleksiyonunun özellikle montlarında kullanıldı. 
Çok hafif, özel bir elyaf çeşidi ile üretilen bu 
montlar, -15 derece sıcaklıkta sadece tişört üzerine 
giyildiğinde bile insanı soğuktan rahatlıkla koruyor. 
Superfine, yün kategorisindeki ham maddeden elde 
edilen kumaşlarla üretilen Damat takım elbiselerinin 
ceketlerinin maksimum ağırlığı ise 250 gr. gömlek 
hafifliğinde olan bu ceketler, erkeklere hafif ceket 
giyme keyfi yaşatıyor. 
 Damat ürünlerinde kullanılan özel dikim 
teknolojisi ile giysiler, çok hafif ve rahat olarak 
üretiliyor. Damat’ın kalite farkı, özellikle kalıplarında 
ve teknoloji kullanımında ön plana çıkıyor. Damat 
koleksiyonları için geliştirilen magic (sihirli) kalıplar, 
kişiyi “iki beden ince” ve “10 yaş genç” gösterirken 
rahatlık ve şıklığı bir arada sunuyor. 
 Damat koleksiyonlarının bir diğer önemli ve 
fonksiyonel özelliği de smart olması; yani her ürün 
grubunun birbiriyle kolaylıkla kombine edilebilir, 
farklı alternatifler meydana getirilebilir olması.
 
En Son Gelişmeler 
Damat Tween’in Tween Koleksiyonları ile 
dünya moda başkentlerindeki etkinliğini 
artırmayı planlayan Orka Group, üst sınıf giyim 
ve aksesuarlarında dünya çapında markalar 
olan Uniqlo ve Jil Sander’in baş tasarımcılığını 
yapmış Pierangelo d’Agostin’i transfer etti. 
Tween kolleksiyonları, ünlü İtalyan tasarımcı 

Pierangelo d’Agostin’in kreatif 
direktörlüğünde baştan 
oluşturuldu.
   İtalyan tasarımcı Tween’in 
logosunu, hem markaya yapılan 
yatırımı kaybetmeden hem de 
tamamen farklı bir bakış açısıyla 
yeniden yorumladı. Tween’in 
logosunu Asya ve Avrupa 
arasında köprü konumunda yer 
alan İstanbul’dan esinlenerek, 
İngilizce’de “Between - 
arasında” anlamını çağrıştıracak 
Tween olarak değiştirdi. 
   Orka Group, Pierangelo 
d’Agostin’in oluşturduğu 
yeni koleksiyonu; Tokyo, 
Milano, Londra gibi moda 
başkentlerinde de pazara 
sunmayı hedefliyor. 
   Orka Group’un dünyaya 
açılımı ve büyüme isteği 
bununla sınırlı kalmıyor. 
Orka Group, yurt içi ve yurt 
dışı hızlı büyüme stratejisi 
doğrultusunda Gucci, 
Tiffany&Co gibi markaların 
büyümesinde katkısı olan 
uluslararası yatırım şirketi 
Investcorp ile azınlık yatırımı 
konusunda anlaşma imzalamış 
bulunuyor.
 
Promosyon
Damat Tween markalarını 
yaratan ve modanın 
uluslararası öncüsü olan Orka 
Group, mağazalarında özel 
müşterilerine loyalty card  
(VIP müşteri kartı) çalışmalarının 

yanı sıra sezonluk, dönemlik; markaların çizgisini, 
imajını koruyan, kuvvetlendiren, kampanya ve 
promosyonlar sunuyor.
 Orka Group müşterilerine stil önerileri veren 
telefon hattının yanı sıra mağazalarında stil 
danışmanlığı ve tailor made (kişiye özel dikim) gibi 
özel hizmetler de veriyor.
 Damat Tween’in her sezon, marka imajı ve 
sezon stratejilerine göre profesyonel fotoğrafçılar 
tarafından dönemin ünlü modelleri ile yapılan 
fotoğraf çekimleri, imaj kampanyaları ve katalogları 
büyük ilgi uyandırıyor ve reklam dünyasına renk 
getiriyor.  
  
Marka Değerleri
Orka Group, reklam kampanyalarının yanı sıra 
sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekiyor. 
Darüşşafaka ile babalar günü dönemlerinde 

gerçekleştirdiği projelerle çocuklara önemli gelir 
sağlıyor. Ayrıca Birleşmiş Markalar Derneği’nin 
gerçekleştirdiği 265 bin çocuğa giyim kampanyasına 
da büyük destekte bulundu. 
 Damat Tween; sürekli, tutarlı, tek sesli, stratejik 
pazarlama anlayışı, konsept bütünlüğü, reklam, 
halkla ilişkiler desteği, üretim ve servis kalitesi, 
tutarlı fiyat politikası, erişilebilir olma özelliği, 
güvene dayalı müşteri sadakati ile bir dünya markası 
olma yolunda başarıyla ilerliyor.
 Damat Tween’in başarısının ardında sadece 
yenilikçi yaklaşımı değil, güçlü kurum kimliği de 
yatıyor. 
 Doğu ve batının sentezi olan kültürel değerleri 
moda bir giyim zevki ile dünyaya tanıtmayı 
amaçlayan Orka Group, üzerinde yaşadığımız 
topraklardan aldığı ilhamı, en iyi kaliteli hizmet 
ile moda severlere ulaşılabilir lüksü yaşatarak 
ulaştırıyor.
 Damat Tween, yenilikçi yaklaşımı ile Ar-Ge’ye ve 
koleksiyonlarının sürekli yenilenmesine son derece 
önem veriyor. 
 İnsan kaynağına değer veren ve Kariyer.net 
tarafından yedinci kez “İnsana Saygı” ödülü ile 
taçlandırılan Orka Group, sosyal sorumluluk 
projelerinin de önemli bir destekçisi olarak dikkat 
çekiyor.
 
www.damat.com.tr
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BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Damat / Tween 
›	Türkiye’de farklı alanlarda öne çıkan ünlü
 isimlerin tercih ettiği Damat Tween’in kalitesi ve 
 çizgisi, yurt dışında da beğeniliyor. Real 
 Madrid’in dünyaca ünlü teknik adamı Jose
 Mourinho, futbol dünyasının diğer ünlü moda
 yaratıcısı David Beckham, ünlü oyuncu Brad Pitt,
 eşi Keith Urban için alışveriş yapan Nicole
 Kidman, Jay-Z’ye Tween’den tişört hediye
 eden Beyonce, True Blood dizisiyle dikkatleri
 çeken Darren Darnborough, modanın çılgın
 dâhisi Valentino ve İngiltere’nin ünlü müzik
 grupları, JLS ve Snow Patrol Damat Tween
 kullanan ünlülerden bazıları.

›	Damat Tween, 2011 yılında bir ilki başardı
 ve sadece İngiliz markalarının yer aldığı Londra
 Moda Haftası’nda 2011 İlkbahar / Yaz defilesini
 gerçekleştirdi.

›	Tween’in marka kimliği doğrultusunda
 “eğlendirici işlevsel tasarımlar” teması uyarınca
 dünyaca ünlü London College of Fashion’ın
 15 tane Uluslararası Moda Teknolojisi master
 öğrencisi, Tween 2011 İlkbahar / Yaz sezonu
 için beşer parçalık koleksiyon tasarladı. Bu
 tasarımlar içerisinden seçilen beş ürün, Tween
 2011 İlkbahar / Yaz Koleksiyonu içerisinde yer
 alırken, bazı parçalar, Londra Moda Haftası’nda
 sergilendi. 

›	2011 yılında Türk Patent Enstitüsü, tescilli marka
 sahiplerinin ülkeleri dışında da markalarının
 tescilini korumasının faydalarını anlatan tanıtım
 filmlerine resmi web sitesinde yer verdi. Dünya
 Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) de resmi web
 sitesinde, ilk Türk markası olarak Orka Group  
 markaları Damat Tween’in, tanıtım filminin yer  
 almasını önerdi 

›	Romanya’nın popüler dergisi Ciao tarafından
 seçilen en şık üç erkeğin üçü de Damat Tween  
 giyiyor. 

›	Bir Damat ürünü giyen enerji alır, cildine bakım  
 yapar, stresine son verir, radyasyondan korunur,  
 sivrisinekleri uzaklaştırır ve doğal klimasını   
 üzerinde taşır. 


