
tüketicisine kaynağının hikayesini anlatırken bir 
yandan da “Eve servis” konusundaki özenini aktardı 
ve bu kampanyalarla akıllarda yer etti. 
 2011 yılına gelindiğinde lezzeti ön plana çıkaran 
kampanyalarıyla iletişim çalışmalarına devam 
eden Erikli, lezzetini Uludağ sakinleri aracılığıyla 
tüketicilerine aktardı. Uludağ ve sakinlerinin 
özenle sakladıkları sır Erikli’nin gönüllerde yer 
eden lezzetiydi. Bu kampanyayla Erikli, sektörde 
görülmüş en yüksek sadakat oranına ulaştı. 
 
Ürün                                                                                                            
Uludağ’ın 2 bin 300 metre yüksekliğinde bulunan 
kaynağından alınarak, el değmeden şişelenen Erikli, 
dolumun her aşamasında özenle yapılan analizlerle 
güvenli şekilde tüketicilerine sunuluyor. 
 Erikli’ye lezzet katan mineraller, Uludağ’ın 
binlerce yıl önce oluşmuş jeolojik katmanlarından 
geliyor. Erikli’nin eşsiz tadını ve yumuşak içimini 
deneyenler bu lezzetten vazgeçemiyor.
 Ambalajlı su pazarının lider markası Erikli, 
damacana pazarında ev ve işyerlerine servis 
edilen 19 litrelik polikarbonat ambalajının yanısıra 
perakende sektöründe de 0,225 lt, 0,33 lt, 
0,5 lt, 1lt, 1.5 lt, 5, lt, 8 lt ve 10 litrelik ürünleriyle 
tüketicilerine geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. 
Ailenin en yeni ürünü 1 litre premium şişe ise 
gerek otel, cafe, restoran zincirinde gerekse 
evlerdeki şık sofralarda yerini aldı.
 Erikli, geniş bir dağıtım ağıyla tüketicilerine ürün 
ve hizmetlerini kaliteli bir şekilde sunmaya devam 
ediyor. Ürünler, yüzlerce bayi ve hizmet noktasıyla, 
onbinlerce damacana ve perakende satış noktasına 
sistemli bir şekilde dağıtılıyor. Erikli, Türkiye’nin yedi 
farklı noktasında kurduğu dağıtım merkezleriyle, ana 
bayi ve bayilerinin satış ve dağıtım mekanizmalarına 
etkin ve verimli hizmet veriyor.
 Pet ürün grubundaki ana bayi ve bayiler, 
bölgelerinde oluşturdukları yetkili dağıtım 
mekanizmasıyla Erikli ürünlerini perakende 
noktalarına ulaştırıyor. 19 litre ürün grubu ise 
Türkiye çapında 400’e yakın hizmet noktası ile 
ev ve ofislere hizmet veriyor. 
 Erikli, uluslararası platformda Almanya başta 
olmak üzere, İngiltere, Hollanda, Belçika, 
Danimarka, Avusturya, İsviçre ve Birleşik Arap 
Emirlikleri gibi ülkelere yurt dışı dağıtım kanalları 
aracılığıyla ihracat yapıyor.
 
En Son Gelişmeler                                                                                               
Erikli 2011 yılında sadık ev tüketicileriyle 
‘’Gökyüzünde Yemek’’ etkinliğinde bir araya geldi 
ve onlara benzersiz bir lezzet deneyimi sundu. 
Sosyal medyada yürüttüğü kampanyalarla da 
kendinden söz ettiren Erikli için 2012 yılı çok yoğun 
geçti. Facebook ve Twitter gibi sosyal medya 
hesaplarını yılın başında açmış olmasına rağmen 
çok kısa sürede yüksek takipçi sayısına ulaştı. EKS 
Mutfak Akademisi’yle yürütülen ortak projelerde 
Erikli takipçileri Erikli ile özel lezzetler yaratma 
şansı yakaladı. Yemek eğitimlerinde Türk ve dünya 
mutfaklarının lezzetleri Erikli ile hazırlandı ve 
Erikli’nin lezzetine vurgu yapıldı. 
 Bunun yanı sıra gerçekleştirilen “Erikli ile Çay 
Saati’’ etkinliği sosyal medyada büyük ilgiyle 
karşılandı. Erikli takipçileri Ceyda Düvenci eşliğinde 
Erikli ile en lezzetli çayı demlemenin sırlarını 
öğrendiler. 
 Erikli, 2011 yılında çıkardığı yeni 1 litrelik özel 
şişesiyle hem seçkin cafe ve restoranlarda hem de 
evlerdeki sofralarda yerini aldı. Bu şık ambalaj 2012 
yılında Brand Spark platformunun önderliğinde, 
tüketicilerin tercihiyle “En İyi Yeni Ürün Ödülü”nü 
aldı.
 Yaptığı etkinliklerle hem marka bağlılığını 
yükselten hem de kategoriyi büyüten Erikli için 
2012 yılı verimli geçti. 
 
Promosyon                                                                                                   
Tüketicisi tarafından Türkiye’nin en lezzetli 
suyu kabul edilen Erikli son yıllarda bu lezzet 
algısı üzerinden hareket ederek, gerek mevcut 

tüketicilerine gerekse, bu lezzeti deneyimlemek 
isteyen tüketicilere özel avantajlar uyguladı. 
19 litrelik ambalajındaki Erikli suyu eve servis 
avantajıyla, yeni aboneliklerde depozitosuz ve ilk 
suyu ücretsiz gibi fırsatlarla sundu. Tüketiciye bu 
hizmetler TV reklam filmleri, basın ilanları, açıkhava 
ve hanelere yönelik tanıtım malzemeleriyle 
duyuruldu. 
 2012 Nisan ayında Çaykur’la yapılan iş birliği 
doğrultusunda Erikli, Çaykur’un en kaliteli çayı olan 
Altınbaş Çayı’nı tüketicilerine hediye etti.
 Erikli, tüketicilerini yıl boyunca Migros ile 
sürdürdüğü “Anadolu ve Mutluluk Kampanyaları”nda 
çeşitli sürprizlerle memnun etmeye devam etti.
 
Marka Değeri                                                                                                     
Erikli, 1960’lı yıllardan beri piyasada varlığını 
sürdüren köklü, güvenilir bir marka. Erikli geliştirdiği 
yeniliklerle ve yaptığı iletişim kampanyalarıyla her 
zaman geleneksel değerlere bağlı ancak yenilikleri 
de izleyen, tüketicisinin ihtiyaçlarını gözönünde 
bulunduran bir marka olarak rakiplerinden ayrılıyor. 
Erikli, Uludağ’ın el değmemiş doğasından gelen 
lezzetiyle tüketiciler tarafından tadı en çok sevilen 
su markası. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki 
Uludağ denilince ilk akla gelen su markası Erikli. 
Bunda “Erikli lezzetinin sırrı Uludağ’ın zirvesinde 
saklı” iletişim mesajının payı büyük. Üstelik Erikli 

sektöründe ilk akla gelen marka olmakla kalmıyor, 
tekrar satın alınan ve pazarda düşük seviyelerde 
seyreden sadakat oranlarını da her geçen gün 
artıran, tüketicisinin vazgeçmediği bir su markası.
 Erikli, Uludağ’daki en yüksek kaynaktan çıkıyor. 
Bu zirvedeki kaynak, en bakir ve en el değmemiş 
doğanın lezzetini getiriyor. Erikli de bu lezzeti saf 
ve el değmemiş olarak tüketiciye sunuyor. Hem 
köklü bir geçmişe sahip olmasıyla hem de ayrıştırıcı 
lezzetiyle tüketicilerinin bağlılığını kazanan Erikli 
ayrıca çağrı merkezi ve eve servis kalitesiyle de 
markasına değer katmaya devam ediyor.

www.erikli.com.tr

Pazar
Türkiye’de 60’lı yıllarda şekillenmeye başlayan 
ambalajlı su pazarı kısa sürede genel içecek pazarı 
içerisinde önemli yer aldı. Özellikle 90’lı yıllarda 
musluk suyuna güvensizliğin başlamasıyla birlikte 
büyük şehirlerde çok sayıda su istasyonu açıldı. 
2000’lerden başlayarak 19 litre damacana ürünleri 
de tüketim hızını artırdı. 
 Bugün Türkiye ambalajlı içecek pazarına 
bakıldığında en büyük payı alan kategorinin su 
olduğu görülüyor. Özellikle büyük şehirlerde 
musluk suyuna duyulan güvensizlik, şehirleşme 
ve kişi başına düşen gelirin artması gibi faktörler 

son yıllarda Türkiye’de pazarın düzenli olarak 
büyümesine neden oluyor. Türkiye ambalajlı su 
pazarında yarattığı tonajla gerek kişi başı tüketim 
gerekse toplam tüketim miktarlarında dünyanın 
sayılı ülkeleri arasında yer alıyor. Damacana 
pazarında ise toplam tüketim oranları ile dünyanın 
en büyük dördüncü ülkesi konumunda bulunuyor.
 Su pazarı 10 milyar litre büyüklüğünde, 300 
oyunculu önemli bir pazar. Büyük markaların 
yanında çok sayıda yerel marka da bulunuyor. 
Çok oyunculu bu pazarda rekabet her geçen 
gün artıyor ve sektör her gün yeniliklere sahne 
oluyor. Böylesine çok oyunculu bir rekabet içinde 
Erikli, yaptığı düzenli iletişim kampanyalarıyla 
tüketicileriyle olan bağını güçlendirerek farkını, 
lezzetinin eşsizliğiyle ortaya koyuyor. Araştırma 
raporlarına göre hem perakende hem de 
damacana pazarlarında artan pazar paylarıyla 
tartışmasız liderliğini sürdürüyor. Erikli ayrıca 
sektörde ulaşılması güç sadakat oranına da erişmiş 
bulunuyor. 
 
Başarılar                                                                                                             
Erikli, gerek çok oyunculu damacana pazarı, gerekse 
rekabetin yüksek olduğu perakende pazarında en 

yakın rakibinin 2.5 kat üzerinde pazar payıyla lider 
konumda ve bu liderliğini uzun yıllardır istikrarlı 
bir şekilde sürdürüyor. Ayrıca yapılan tüketici 
araştırmalarına göre Erikli hatırlatma olmadan akla 
gelen ilk su markası olma başarısını da koruyor. 
Sadakatın çok düşük olduğu ambalajlı su pazarında 
Erikli yine rakiplerinden ayrışacak şekilde yüksek 
sadakat başarısını sürdürmeye devam ediyor.
 Ekonomi dergisi Capital’in gerçekleştirdiği 
araştırma sonuçlarına göre Erikli, 2001’den 
itibaren dokuz yıldır üst üste ulusal su sektörünün 
en beğenilen şirketi seçiliyor.
 Erikli, Kalder tarafından organize edilen, Türkiye 
Müşteri Memnuniyeti Endeksi ölçüm sonuçlarına 
göre su sektöründe müşteri memnuniyeti 
şampiyonluğunu son beş yıldır elden bırakmıyor.
Erikli, 2008 yılındaki “Eve Servis” kampanyasıyla 
Reklamcılar Derneği, “Kristal Elma” ikincilik 
ödülünü, 2011 yılındaki “Lezzet” kampanyasıyla 
da Reklamcılar Derneği, “Kristal Elma” üçüncülük 
ödülünü aldı. Erikli aynı yıl kampanyanın basın 
ayağındaki başarısıyla da “Kırmızı Ödülü”ne layık 
görüldü. 
 2011 yılında lanse edilen 1 litrelik premium 
şişeyle Erikli, yenilikçi ve şık ambalajıyla sektöre 
yeni bir soluk getirdi. Erikli ailesinin bu yeni üyesi 
özellikle ev dışı tüketim kanalında çok başarılı 
oldu. 1 litrelik premium şık tasarımı ve kullanım 
kolaylığıyla 2012 yılında “Brand Spark” tarafından  
“En İyi Yeni Ürün” seçildi. 
 
Tarihçe                                                                                                            
Suyun Türk kültüründe yüzyıllardır süregelen 
oldukça önemli bir yeri var. İslam öncesi dönemde 
su doğaya şükran ve saflığı temsil ediyordu. 
İslamiyetle birlikte su, yaratım sürecini başlatan bir 
öğe niteliğinde Allah’ın bir armağanı olarak kabul 
ediliyor. Osmanlı İmparatorluğu’nda en önemli 
yapılar hamamlar ve çeşmeler oldu. Günümüzde 
de su, yine yaşam kaynağı olarak büyük önemini 
koruyor. 
 Ulusal su sektörünün duayenlerinden Nuri Nihat 
Aslanoba 60’lı yılların ortasında Erikli’nin temellerini 
attı. Nihat Aslanoba, Erikli’yi kurduğunda suyunun 
ve şişeleme tesisinin ismine sık rastlanan bir 
meyvenin adını vermeyi tercih etti: Erikli ya da “erik”. 
12 kilometre uzunluğundaki borularla Uludağ’ın 

tepelerinden getirdiği suyu eskiden bir meyve 
fidanlığı olan bir alanda topluyor sonra tüketiciye 
ulaştırıyordu. 
 O dönemlerde ambalaja girmiş suya ancak seçkin 
lokantalarda, küçük cam şişelerde ve şehrin önde 
gelenlerinin hanelerinde galvanizli damacanalarda 
rastlanıyordu. Bu damacanaların yerini 70’lerin 
sonunda hasırla sarılı cam damacanalar aldı. Artık 
su ticareti büyümüş, evlere servis yapılan 3 litre 
cam şişeler yaygınlaşmıştı.
 Musluk suyunun sağlıksızlığı gittikçe dikkat 
çekmeye başladıkça alışkanlıklar değişti, su pet 
ambalajlarda içilmeye başlandı. Bu dönemde Hasan 
Aslanoba’nın yönetiminde atılım yapan şirket, 
yeni tesisleri ve yatırımlarıyla kısa süre içerisinde 
Türkiye’nin en saygın su işletmelerinden biri haline 
geldi.
 Büyük şehirlerde başlayan sağlıklı su sıkıntısı 
90’lı yılların ortalarında önce su istasyonlarının 
çoğalmasına ve sonrasında polikarbonat damacana 
döneminin başlamasına neden oldu. Gelişmeleri 
çok yakından takip eden ve yatırımlarını aralıksız 
sürdüren şirket, yeni bin yılla birlikte ulusal su 
sektörünün liderliğini yakaladı ve bir daha 
hiç bırakmadı.
 Erikli, hafif, meyve kokulu, susuzluğu giderici ve 
ferahlatıcı özellikleriyle Türkiye’nin “ulusal suyu” 
olarak kendini kabul ettirdi. İnsanlar içtikleri bu 
suyun tadını o kadar beğendiler ki çay demlemek 
ve kahve yapmak için de kullandılar. Erikli yarım 
asırdır tadını ilk günkü gibi korumayı sürdürüyor.  
 Bugün ülkemizin su sektöründe en çok beğenilen 
ve takdir gören şirketi Erikli, dünyanın güçlü su 
uzmanı Nestlé ile birleşerek liderliğini pekiştirdi ve 
uluslararası bir yapıya ulaştı.
 Erikli’nin hikâyesini 2008 iletişim kampanyalarında 
kullandığı şu cümlerlerle anlatmak mümkün: 
‘’O ulu bir dağın, Uludağ’ın zirvesinde doğdu. 
Poyrazın, karayelin ninnisini dinleyerek büyüdü. 
Yağmurlarla beslenip, mis gibi dağ havasını içine 
sindirdi. Karaçamların, kayınların, yabani güllerin, 
erguvanların ve daha nicelerinin ona çok ama çok 
emeği geçti. Koşullar ne kadar sert olursa olsun o 
hep yumuşak kalmayı bildi. Böylece hepimize güzel 
bir tat bıraktı. Erikli, Uludağ’ın tüm tatları içinde.’’
 Erikli 2008 itibarıyla iletişim çalışmalarına daha da 
ağırlık verdi. 2008 yılındaki “Uludağ” kampanyasıyla 
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Erikli
›	Erikli hem damacana hem de perakende
	 pazarında	çok	oyuncu	ve	yoğun	rekabete
	 rağmen	en	yakın	rakibinin	2.5	kat	uzerinde
	 pazar	payıyla	liderliğini	2000’li	yılların
	 başından	bu	yana	sürdürüyor.	Erikli	1	milyar
	 litreyi	aşkın	yıllık	tonajıyla	Türk	tüketicileri		
	 tarafından	en	çok	tüketilen	içecek	markaları		
	 arasında	yer	alıyor.

›	IPSOS	2012	Omnibus	araştırması		 	
	 sonuçlarına	göre	tüketiciler,	Erikli’nin	en		
	 lezzetli	su	olduğunu	düşünüyor.		

›	Erikli,	müşteri	hizmetlerindeki	tecrübesi	ve
	 geniş	servis	ağıyla	tüketicisine	en	iyi	hizmeti
	 vermek	için	çalışıyor.	Beş	yıldır	“Müşteri
	 Memnuniyeti	Şampiyonluğu”nu	kimselere		
	 bırakmıyor.	

›	Erikli	ürünleri,	yüzlerce	bayi	ve	hizmet
	 noktasıyla,	onbinlerce	perakende	noktasına
	 sistemli	bir	dağıtım	yapısı	içinde	teslim
	 ediliyor.	19	litre	ürün	grubunda	ise	Türkiye
	 çapında	400’e	yakın	hizmet	noktası	ile	ev	ve
	 ofislere	hizmet	sunuyor.

/eriklilezzeti /eriklilezzeti


