
Lavanta da ise mor Ariel’in mükemmel temizliği ile 
lavantanın ferahlığı ve mis gibi kokusu birleşiyor.
 Ariel Ekstra Ferah Bahar, Ariel’in mükemmel 
temizlik, kalıcı ferahlık ve harika kokuları tek bir 
üründe birleştirdiği bir Ariel deterjanıdır. Ariel’in 
üstün temizlik performansının formülü, kalıcı 
ferahlık ve mis gibi kokular ile zenginleştirildi.
 Ariel Parlak Renkler, müşterilerden gelen üstün 
renk koruması taleplerine cevap vermek, yani 
renkli giysileri bir yandan korurken diğer yandan da 
temizlemek amacıyla geliştirildi. Ariel Parlak Renkler 
ile renkliler, canlılıklarını kaybetmeden mükemmel 
temizliğe kavuşuyor; zorlu lekeler kalıcı olarak 
çıkarılırken, renkli giysiler harika görünmeye 
devam ediyor. 
 Yenilikçi 3D teknolojisi kullanılarak geliştirilen 
yeni “Ariel 3D Aktif”, içeriğindeki 3D aktif 
maddeler sayesinde kumaş dokularının tüm 
katmanlarına inerek en zorlu kirlerde bile 
derinlemesine temizlik sağlıyor. 3D teknolojisi, 
daha kusursuz, daha gerçekçi tecrübeler, daha 
fazla ayrıntı, canlı renkler, daha fazla derinlik ve 
mükemmel form sunduğu için kısa zamanda pek 
çok sektörde yeniliğin altın standardı haline geldi. 
3D’nin diğer sektörleri nasıl geliştirdiğinden ilham 
alan bilim ekibi, patentli 3D araçlarını kullanarak 
kumaşların derinine inmek, lekeleri teşhis etmek ve 
giysilerin katmanlarına inerek derinlemesine temizlik 
sağlamak amacıyla yeni Ariel 3D Aktif’i geliştirdi.
 Ariel toz deterjana göre iki kat daha konsantre 
olan Ariel Jel Deterjan Kapsülleri, üstün temizlik ve 
leke çıkarma performansını garantiliyor. Renklerin 
canlı kalmasına ve giysilerin daha uzun süre ferah 
kokmasına yardımcı oluyor.
 
Yeni Gelişmeler
Başarılı bir marka, aynı zamanda yenilikçi bir 
markadır. Ariel, tüketicilerinin mükemmel temizliğe 
sahip olmalarını sağlamak için birçoğunun patentine 
sahip olduğu en gelişmiş teknolojileri kullanıyor.  
 Ariel sürdürülebilirlik konusunda bilim temelli bir 
yaklaşım benimsiyor. Çamaşır yıkama konusunda 
çevreye verilen zararı azaltan en önemli etkenler, 

çamaşırları düşük ısıda, makine tam doluyken 
yıkamak, konsantre ve doğru miktarda ürün 
kullanmaktır. Çamaşır yıkarken CO2 emisyonlarını 
azaltmak için yapabileceğimiz en önemli şey, 
düşük ısıda yıkamaktır. Çamaşırı 30 derece suda 
yıkamak enerji tasarrufu sağlanmasına ve CO2 
emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olur. Ariel Jel 
Tabletler’in piyasaya sürülmesi, daha az enerji, su 
ve ambalaj kullanılmasını ve daha az atık oluşmasını 
sağlayarak toplam çevresel etkiyi azaltmakta çok 
yardımcı oldu.
 Ariel Ar-Ge bölümleri, sürdürülebilirlik çalışmaları 
sonucunda elde edilen kazanımları, ürünler 
aracılığıyla temizlikten ödün vermeden sunmanın 
yollarını araştırmak için “Küresel Sürdürülebilirlik 
Ekibi” oluşturdu. Ekibin hedefleri arasında piyasaya 
yenilikler ve fikirler sunmak da bulunuyor. Ariel, 
en iyi temizlik performansını ve çevre için de en iyi 
özeni sunmayı hedefliyor. 
 Ariel’in sürdürülebilirlik taahhütleri, ambalaj 
miktarını azaltmak amacıyla daha konsantre ürünler 
sunmayı, düşük yıkama ısılarında daha iyi yıkayan 
ürünler geliştirmeyi, sadece kullanılırken güvenli 
olan ve çevreye zarar vermeyen malzemelerin 
kullanılmasını, enerji ve su kullanımını, atık üretimini 
azaltarak imalat eko - verimliliğini artırmayı ve 
enerjiden tasarruf ederken mükemmel performans 
sağlayan makinelerin geliştirilmesi için çamaşır 
makinesi imalatçılarıyla iş birliği yapılmasını içeriyor.
 
Promosyon
Türkiye’de sektöründeki yeniliklerin ve teknolojinin 
öncüsü olan Ariel, beş yıldızlı mükemmel temizlik 
çözümleri sunmaya devam ediyor. Sadece temizlik 
alanında değil, toplumsal alanda da hep bir adım 
önde gitmeyi amaçlayan Ariel, bugüne kadar birçok 
sosyal sorumluluk kampanyası gerçekleştirdi.
 “Ariel M-zim5 30 derece” kampanyasında 
Türk tüketicilerinin enerji tasarrufuyla ilgili pratik 
yöntemler, bunların çevre üzerindeki olumlu etkileri 
ve ev bütçesine katkıları konusunda bilgilendirilmesi 
amaçlandı. Dünya çapındaki kampanyanın bir 
parçası olarak başlatılan bu kampanyada; giysileri 
30 dereceye kadar düşük ısılarda yıkamanın, 
enerji tüketimini %30 kadar azaltacağını ve Ariel 
teknolojisi ile giysilerin pırıl pırıl olacağı belirtildi. 
 Ariel düşük ısıda çamaşır yıkamanın sağladığı daha 
az enerji ve su tüketimi, daha kısa yıkama süreleri, 
çevreye daha az etki, ev bütçesine katkı, renklerin 
daha fazla korunması ve ipliklerin daha sağlam 
kalması gibi kumaşın kendisine sağlanan faydalar 
gibi avantajlara odaklandı. Kampanya ile tüketicilerin 
çamaşırlarını daha düşük ısıda yıkamaları teşvik 
edilirken; yüksek ısıda yıkamayı gerektirecek kirli 
çamaşırların her zaman olacağı, bununla beraber 

Türkiye’deki hanelerin %57’sinin ön yıkama yaptığı 
göz önüne alınarak, bu davranışın değiştirilmesi ve 
ön yıkama yapılmaması durumunda, hane başına 
37 bin litre su tasarrufu yapılabiliceği vurgulandı.
 “Ariel M-zim5 30 derece” kampanyasında 
düşük ısıda çamaşır yıkamanın faydaları anlatıldı. 
Bunun yıkamayla bağlantılı karbon emisyonlarının 
azaltılmasına yardımcı olmasının yanı sıra enerji ve 
tedarik fiyatlarının arttığı bir dönemde tüketicilerin 
tasarruf etmesini sağlayarak herkesin bu işten 
kazançlı çıkacağının altını çizdi.
 Ariel’in, “Çocuklarımız için Bayramda Tertemiz 
Giysiler 2010”, “Ariel - Tansaş Bebek Giysileri bağış 
kampanyası 2007 - 2008”, “Meslek Atölyelerinin 
Kurulması 2007 - 2008”, “Ariel - Kipa Küçük 
Mucitler Buluş Yarışması 2005 - 2006”, “81 il 81 
Yumuşak Dokunuş 2005” gibi sosyal sorumluluk 
projeleri hakkında ayrıntılı bilgilere web sitesinden 
ulaşılabiliyor.

Marka Değerleri
Ariel bugün ve gelecekte herkes için daha kaliteli 
bir yaşam oluşturmaya odaklanıyor. Ariel, sadece 
temizlik alanında değil, toplumsal alanda da hep bir 
adım önde gitmeyi amaçlıyor. 
 Tüketicilerin beklenti ve ihtiyaçlarını, teknoloji ve 
yenilikçiliğe yaptığı sürekli yatırımlarla karşılamakla 
yetinmeyerek bunları aşmayı hedefleyen 
Ariel, sektöründe mükemmel temizliğin ve 
sürdürülebilirliğin öncülüğünü yapmaya devam 
ediyor.
 
www.ariel.com.tr

Pazar
Türk deterjan pazarı, eskiden beri 
çok sayıda önemli oyuncu arasında 
büyük bir rekabetin yaşandığı bir pazar 
oldu. Her gün televizyonda yayınlanan 
reklamlara veya süpermarketlerde yapılan 
promosyon kampanyalara bakıldığında, 
bu rekabet açıkça görülebiliyor. Büyük 
uluslararası markalar, sektörün bütün 
pazar segmentlerinde mücadele ederken, 
çok sayıda yerel üreticiler tarafından da 
ciddi bir rakip olarak örülüyorlar.
 Nüfusun satın alma gücünde meydana 
gelen artışa karşın Türkiye’deki deterjan 
kullanımı hala Avrupa ortalamasının 
altında. Bunun nedenleri arasında evlerde 
çamaşır makinelerinin az sayıda olması, 
az deterjan kullanılması ve uygun 
olmayan su tesisatlarının neden olduğu 
sorunlar bulunuyor.
 “Leke çıkarma”, “Beyazdan daha 
beyaz”, “İnanılmaz ferahlık”, “Yumuşak 
dokunuş”... Türk deterjan pazarındaki 
tüm markalarını sunacağı birçok şey 
var. Bu kadar sert rekabetin olduğu 
bir ortamda, her marka kendini 
farklılaştırarak tüketicilerin evlerinde 
ve kalplerinde yer kazanıp, en iyisini 
sunmaya çalışıyor.
 
Başarılar 
Ariel, piyasaya sürüldüğü günden beri 
çamaşır yıkama tarzımızda bir devrim 
yarattı. Kısaca söylemek gerekirse Ariel, 
her gün saatlerce süren bütün ekstra 
aşamalara ve ön - yıkama işlemlerine 
son verdi. Bugün Ariel, Türkiye’de yaygın 
bir şekilde kullanılıyor. Procter&Gamble 
(P&G) araştırmacılarının, enzimlerin temizleme 
özelliklerini ve kapsül içindeki beyazlatıcıyı tek 
bir ürün haline getirmeleriyle geliştirilen enzim 
teknolojisini ilk kullanan deterjanlardan biri Ariel. 
Ariel’in üstün ve zaman kazandıran performansı, 
markayı son derece popüler kılıyor. 
 Ariel, kusursuz temizlikte mükemmellik standardı 
olarak biliniyor. Ayrıca, Fresenius veya SGS gibi 
saygın uluslararası araştırma enstitüleri de Ariel 
ürünlerini tekrar tekrar test ederek bu markanın 
üstün kalitesini onayladı. 
 
Tarihçe 
Ariel, P&G şirketi tarafından başarılı bir şekilde 
üretilen ve dünyanın dört bir yanında satılan önemli 
markalardan biridir. P&G, 1926 yılından beri Ariel 
markasının sahibidir. Bu markayı Dayton’daki 

Hewitt Soap Company’den satın aldı. Ariel 
deterjanı P&G’nin Brüksel’deki Avrupa Teknik 
Merkezi’nde, 1960’lı yıllarda geliştirildi. İlk olarak 
1967 yılında Almanya, İtalya ve Meksika’da, daha 
sonra 1968’de Fransa’da ve 1969’da da İngiltere’de 
piyasaya sürüldü. Ariel, o dönemde çığır açan bir 
teknoloji olan enzimleri kullanan ilk deterjanlardan 
biriydi. Bu fikir, Belçika’daki kasapların beyaz 
önlüklerindeki kan lekelerini çıkarmak için 
kullandıkları enzim bazlı bir bileşikten alındı.
 ETC’deki P&G araştırmacıları, bu fikirden yola 
çıkarak enzimleri ve kapsül içindeki beyazlatıcıyı 
tek bir üründe bir araya getirmeyi başardılar. 
Başlangıçta, farklı tüketici tercihlerine cevap vermek 
için farklı ülkelerde farklı formüller kullanıldı. Bazı 
ülkelerde beyazlatıcı kullanılırken diğerlerinde ise 

ürün, bir gece önceden suya yatırmaya 
uygun olarak tasarlandı.
   Ariel logosu, üç “elektron halkası” 
tarafından çevrelenen bir atomu temsil 
ediyordu. Daha en başından beri atom 
imgesi, Ariel’in bir bilimsel devrim olduğu 
fikrini vermeyi amaçlıyordu.
   Ariel, Türkiye’de 1991 yılında piyasaya 
sürüldü ve çok kısa sürede önde gelen 
seçkin bir deterjan markası oldu. Kendi 
kategorisinde beş yıldız standardına sahip 
olan Ariel, çok sevilen bir marka olarak 
tüketicilerin kalplerindeki yerini aldı.
   Teknolojisi ve yeniliğiyle sürekli 
olarak ürün performansına odaklanarak 
büyümeyi başaran Ariel, genel temizlik 
ve leke çıkarma gücü ile beş yıldızlı 
temizlik çözümü imajını oluşturdu. 
İzleyen yıllarda renklerin korunması, 
havlanmanın önlenmesi, düşük ısılarda 
yüksek performans, enerji tasarrufu ile 
ilgili teknolojiler de Türk tüketicilerine 
sunuldu. Ariel Ekstra Yumuşak’ın 
mükemmel temizlikle birlikte ekstra 
yumuşaklık ve ekstra ferahlık sunması, 
yenilik alanında atılan önemli bir adım 
oldu.
   Günümüzde Ariel, teknoloji ve 
yeniliğin son noktası olan “Ariel 
Complete 7” ile beş yıldızlı mükemmel 
temizlik çözümleri sunmaya devam 
ediyor.
 
Ürün
Ariel’in yedi temizlik ve koruma 
teknolojinin bir araya gelmesinden 
oluşan Ariel Complete 7, kir ve lekelere 
göz açtırmadan, giysilerinizi tıpkı ilk 

alındığı gibi yumuşacık ve tertemiz yapıyor. Böylece 
aynı giysiler, güvenle tekrar tekrar yıkanabiliyor.
 Ariel, günlük çamaşırda mükemmellik standardını 
temsil ediyor. En karmaşık yıkamalarda bile 
mümkün olan en basit şekilde mükemmel temizlik 
sağlıyor. Temizlikle ilgili avantajlarına ek olarak, 
devrimci yeni teknolojiler sayesinde günlük 
çamaşırlar için en üstün kumaş bakımı ve çok çeşitli 
kokular da sunuyor.
 Ariel üç farklı kokuyla Türkiye pazarında yer 
alıyor: Ariel Beyaz Çiçekler, Ariel Dağ Esintisi 
ve Ariel Ekstra Ferah Lavanta. Bu deterjanların 
hepsi farklı boylarda ambalajlarda kullanıma 
sunuluyor. Ariel Beyaz Çiçekler, beyaz çiçeklerin 
muhteşem kokusunu size verirken; Ariel Dağ 
Esintisi’nde dağların taptaze havasını, mis kokusunu 
ve ferahlığını hissediyorsunuz. Ariel Ekstra Ferah 
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BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Ariel
›	2010 yılından beri “Çocuklarınız İçin Bayramda
 Tertemiz Giysiler” kampanyası ile 60 bin bebek
 giysisi, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’nın
 iş birliği ile yıkandı, paketlendi ve ihtiyacı olanlara  
 teslim edildi.

›	Türkiye pazarında Ariel’in oteller, çamaşırhaneler,
 restoranlar ve yemek şirketleri gibi profesyonel
 kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış çeşitleri
 bulunuyor - Ariel Profesyonel.  

/ArielTurkiye


