
sakız Vivident Meyve Suyu ile tanıştı. 2003 yılında 
şekersiz sakızların en çok tercih edilen aroması 
Damla Sakızı ilk kez draje formuyla tüketici ile 
buluştu. 
 2005 yılında Vivident, Comfort Pack alt 
markasıyla 50 draje içeren şişe ambalajında sakızda 
yeni bir çığır açtı. Aynı yıl içerisinde Vivident, Full 
Fresh ve Full Fruit ürün serileriyle ilk sıvı dolgulu 
sakız konseptini yarattı ve bu kategoriyi sahiplendi. 
 2008 yılında Extra alt markasıyla pazarda bir 
fenomen haline gelen Vivident Extra, mikro draje 
Delete Vivident’in de içinde bulunduğu “nefes 
ferahlığı” kategorisinde liderlik konumunu yakaladı. 
 Türk tüketicileri sakız çiğneme keyfinin yanı sıra 
paket tasarımları ile aksesuar görünümü yaratan 
ambalajları tercih ediyor. Şerit sakızların piyasaya 
yenilenmiş form ve ambalajlarıyla girmesi, pazarda 
ciddi bir hareketlenme yarattı. İlk cüzdan ambalaj 
şeklinde ve şerit sakız formunda Vivident Cult 
tüketici ile tanıştı. Arkasından dünyada bir ilk olan 
iki katlı sakız Vivident Fruit Swing Karpuz&Asai 
Üzümü, Vivident Fruit Swing Çilek&Mandalina, 
kendi kategorisinde lider Vivident Extra ve Vivident 
Damla Sakızı şerit formuna ve cüzdan ambalajına 
girdi. 
 Vivident markası, teknolojik altyapı üstünlüğünü 
yaratıcı yaklaşımlarla birleştirmeyi esas alan bir 
vizyona sahip olduğunu her yıl farklı ürünlerle 
sergiliyor. 2010 yılında Vivident, üç farklı aromayı 
üç ayrı şerit katında birleştiren ve ortasında özel bir 
meyve tabakası bulunan Vivident 3D Çilek& Yeşil 
Elma&Frambuaz’ı sakız severlerin beğenisine sundu. 
 Yenilikçiliğini ön plana çıkaran denenmemiş 
ambalaj ve ürün konseptleriyle Vivident markası 
Storming ve Storming Two ürünlerinde hem 
ferahlık hem de lezzet temalarını işledi. Uzun şerit 
sakızlarıyla “Büyük Tutkunuz” sloganını sahiplenen 
Vivident Storming, beş farklı çeşit ile piyasaya çıktı. 
Vivident Storming’in başarılı performansından sonra 
uzun şerit sakızlar daha önceden denenmemiş 

aromalarla iki kat olarak tüketici ile buluştu. ‘’İki Kat 
Büyük Tutkunuz’’ mottosuyla Vivident Storming 
Two lezzet konsepti içerisinde konumlandı. 
 Son dönemde Vivident portföyü içerisinde yer 
alan Vivident Active, hem ferahlık hem de ağız 
ve diş sağlığı bakımı sağlayan, farklı bir üretim 
teknolojisi ile üretiliyor. “Yüksek Etkili Sakız” 
sloganıyla Vivident Active, içeriğinde bulunan 
mikro kristaller, kalıcı ve yoğun bir ferahlık verirken, 
özel formülü dişlerinizin sağlığını koruyarak temiz 
bir ağız sağlıyor.   
 
En Son Gelişmeler 
Vivident, uzun dönemde reklam filmleriyle marka 
konumlandırmasını pekiştirip, tüketiciler arasında 
fark yaratmayı başardı. Aynı zamanda televizyon 
mecrasının yanı sıra daha geniş kitlelere ulaşmak 
için birçok çizgi altı ve çizgi üstü mecrada adından 
söz ettirecek yatırımlara imza attı. Vivident, iletişim 
stratejisi kapsamında açıkhava, dergi, internet, radyo 
sponsorlukları, özel tadım çalışmaları ve aktivite 
sponsorluklarıyla mecra çeşitliliğini ön plana çıkardı. 
 Son dönemde hem ferahlık hem de 
fonksiyonelliği bir arada bulunduran Vivident 
Active’in reklam filmi, teknolojik araştırmaların 
yapıldığı bir uzay üssü laboratuarında, yepyeni bir 
sakızın geliştirilmesiyle başlıyor. İleri teknolojiye 
sahip bir dünyanın yansıtıldığı filmin görsel açıdan 

çok güçlü sahnelerinde özel bilgisayar animasyonları 
kullanıldı. Vivident Active’in ortasında yer alan 
özel katman ve içeriğinde bulunan mikro kristaller 
ise ilgi çekici demolar ile anlatılarak, “Yüksek Etkili 
Sakızınız” sloganının altı çizildi.

Promosyon
Vivident lansmanından bu yana ürünlerin 
özelliklerinin anlatıldığı 34 tane reklam filmi, 
televizyon ekranlarında yer aldı. İlk reklam filmi 
1998 yılında Vivident Xylit için hazırlanan reklam 
filmi oldu. 1998 - 2008 yılları arasında gösterimde 
olan reklam filmleri ürünün sunduğu fonksiyonel 

özelliklerin vurgulandığı senaryolardan oluşuyordu. 
 2009 yılında şerit tipindeki sakızların Vivident 
markası altında lansmanının başlamasından sonra ilk 
şerit sakız formunda ve cüzdan ambalajda yer alan 
Vivident Cult’ın özellikle genç kitleyi hedefleyen 
reklam filmi ekranlarda yerini aldı.  
 Türkiye’nin ilk iki katlı ürünü Vivident Fruit Swing 
Karpuz&Asai Üzümü’nün reklam filminde, ürünün 
mor ve yeşil katmandan oluştuğunun görsel olarak 
basit ama farklı bir dille ifade edilmesi hedeflendi. 
 Vivident Full Fresh lansmanından bu zamana 
kadar geçen sürede birbirinden farklı reklam filmleri 
hazırlandı.  “Araba Yıkama“, “Su Tabancası”, 
“Kızılderili” reklam filmlerinden sonra ”Ferahlık 
Patlaması” adı altında eğlendiren bir kampanya ile 
Vivident yenilikçi duruşunu devam ettirdi. 
 Vivident Xylit reklamları, ”ağız ve diş sağlığı” 
konumlandırmasını birbirinden farklı ve yaratıcı 
reklam filmi senaryolarıyla yıllar içerisinde pekiştirdi. 
1998 sonrasında ’’Animatik”, ”Finli”, ”Postacı” 
olmak üzere farklı reklam filmleri yayınlandı. Bir 
sonraki kampanyada “Gün boyunca ne istersen 
ye, ne istersen iç, ferah ve tertemiz bir nefes 
için Vivident her zaman seninle” diyen Vivident, 
bu kampanyasıyla yıllardır sahiplendiği “Çiğne 
ve Gülümse” konseptini bir kez daha pekiştirdi. 
Vivident, iletişim stratejisi kapsamında her zaman 

herkesin yanında ve hayatında olduğunu hatırlattı. 
 Üç katlı şerit sakız Vivident 3D için çekilen 
reklam filminde özel bir teknoloji ve animasyon 
çalışmasıyla hazırlanan farklı model ve farklı 
renklerdeki arabaların, Vivident 3D’nin üç katmanını 
temsil etmesi amaçlandı.
 Vivident Extra’nın çok ses getiren reklam 
filminde özellikle gençler hedeflendi. Görsel olarak 
esprili bir dille anlatılan reklam filmi birçok farklı 
mecrada ses getirip, ürünün konumlandırmasının 
pekiştirilmesinde büyük rol oynadı.  
 Uzun şerit sakızın anlatıldığı Vivident Storming 
reklam filminde, Vivident Storming okları ile 
insanları vurarak “Büyük Tutku” yaratan Eros 
karakterinin hoş bir bayanı kendisine de tutkuyla 
bağlamasının hikayesi anlatıldı. Vivident Storming 
serisinde kullanılan muzip Eros karakteri bu sefer 
de Vivident Storming Two reklam filminin başrol 
oyuncusu oldu. İki katında da farklı meyvelerin yer 
aldığı Vivident Storming Two reklam filminde ürün 
özellikleri güçlü animatik demolarla vurgulandı. 

Marka Değeri
%27’lik ciro payıyla tüm sakız kategorisinin lideri 
olan Vivident, sakız sektörünün uzmanlaşmasına 
ve kalite çıtasının yükselmesine büyük katkıda 
bulundu. Vivident, klinik testlerde ağız ve diş sağlığı 
alanında olumlu faydaları olduğu kanıtlanan Ksilitol 
maddesini içeren tatlandırıcılı sakız çeşitleriyle 
“Dişler Koruma Altında” mottosunu sahiplendi 
ve bu konseptle marka bütünleşti. 1998 yılında 
lansmanı yapılan ilk “akıllı kapaklı kutuda draje” 
formundaki Vivident Xylit, Türkiye’de sakız 
pazarının en büyük devrimlerinden birisi olarak 
görülüyor. Ayrıca Vivident Xylit’in ambalajı da hızlı 
tüketim ürünleri içinde en işlevsel ambalajlardan biri 
olarak kabul ediliyor. Akıllı kapaklı kutu ambalajının 
yanı sıra çeşitli zaman dilimlerinde farklı işlev ve 
aromalarla piyasaya verilen plastik şişe, cüzdan, tekli 
ve teneke ambalaj formatlı ürünler, marka değerini 
her aşamada güçlendiren onlarca yeni çeşit olarak 
tüketicilerin beğenisine sunuluyor.
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Pazar
Dünyada sakız ve şekerleme sektörünün, başta 
çocuk, genç olmak üzere çok geniş bir yaş grubu 
ve geniş bir sosyo ekonomik yapıda, hane içi, hane 
dışı tüketiminin yaklaşık 80 milyar USD’yi aşan yıllık 
ciroya ulaştığı tahmin ediliyor. Nielsen araştırma 
verilerine göre bu sektörün Türkiye pazarının 
900 milyon TL’ye ulaştığı, bayramlık ve dökme 
şekerler de gözönüne alındığında, bu pazarın 
cirosunun 1.2 milyar TL olduğu 
öngörülüyor. Yaklaşık 30 ülkede, üretim, 
Ar-Ge, satış, pazarlama ve diğer idari 
kadrolarıyla doğrudan faaliyet gösteren 
Perfetti Van Melle, sakız ve şekerleme 
sektöründe dünyada 18 bini aşan 
çalışan sayısıyla üçüncü sırada yer alıyor. 
Perfetti Van Melle Türkiye, İstanbul’da 
Esenyurt’taki üretim tesislerinde 1990 
yılından bu yana faaliyet gösteriyor.
 Ana hatlarıyla sakız kategorisi; şekersiz, 
şekerli ve tatlandırıcılı sakızlar segmenti 
olarak üçe bölünüyor. Mevcut yıl 
itibarıyla ciro bazında, tatlandırıcılı sakızlar 
segmenti, pazarın %65’lik bölümünü 
oluşturuyor. %65’lik tatlandırıcılı sakız 
segmentinin %70’ine yakın bölümünde 
ise şerit, geri kalan bölümünde draje 
formundaki ürünler yer alıyor. %35’i 
aşan toplam pazar payı ve tatlandırıcılı 
ürünlerde %47’i aşan segment payıyla Perfetti Van 
Melle, sektörün en önde gelen oyuncularından 
biri. Vivident markası da kategorinin lider markası 
konumunda bulunuyor.
 
Başarılar
Perfetti Van Melle Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., 
İstanbul Sanayi Odası son verilerine göre özel 
sektör firmaları arasında 151. sırada yer alıyor ve 
500 milyon TL’yi aşan cirosuyla dikkat çekiyor. 
Ayrıca son beş yılda iç piyasadaki net satışlarını 
%130 ve üretim tonajını da %50 oranında artırarak, 
grubun en yüksek kapasiteli sakız üretim merkezi 
konumuna yükseldi.  
 Perfetti Van Melle’nin hijyen ve kalite odaklı 
üretim prensipleri, grubun evrensel değerleri olarak 

sadece Türkiye’de değil, dünyadaki tüm Perfetti Van 
Melle üretim tesislerinde tavizsiz olarak geçerliliğini 
koruyor. Perfetti Van Melle, 2003 yılından beri 
ISO 9001: Kalite Sertifikası’na ve 2006 yılından bu 
yana da ISO 22000: Gıda Güvenliği ve Hijyen 
Sertifikası’na sahip. Firma, 2012 yılına gelindiğinde 
OHSAS 18001 İş Güvenliği ve Sağlığı, ISO 14001 
Çevre Yönetim Sistemleri sertifikalarını almaya 
hak kazanırken; İnsana Yatırım Programı  

(IIP Investors in People) süreçlerinde de son 
aşamaya gelerek, sosyal, operasyonel ve çevresel 
konularda duyarlılığını ispat etti.
 Öte yandan, Vivident markası sadece sakız 
piyasasında değil, tüm hızlı tüketim malları piyasasında 
en güçlü markalar arasında yer aldığını ispatlarken 
Türk Patent Enstitüsü tarafından da “Tanınmış 
Marka” (maruf marka) tescili aldı. 
  2012 yılı içerisinde Vivident, kendi kategorisinde 
“En İyi Yeni Ürün”, “Entegre Projeler Doğrudan 
Pazarlama” ve “Digital Age Yaratıcılık” ödüllerini 
aldı. Hem ürün özellikleri, kalitesi hem de satış ve 
pazarlama alanındaki başarılarının yanı sıra pozitif 
tüketici algısıyla marka değerini her geçen gün daha 
da artırıyor.  
 Vivident markalı ürünler, Türkiye genelinde 

süpermarket, bakkal, büfe, kuruyemişçi, benzin 
istasyonu gibi yaklaşık 115 bin satış noktasındaki 
raflarda yerini alıyor.   
 
Tarihçe
1946 yılında İtalya’nın Milano kentinde kurulan 
Perfetti Grubu, 2001 yılında Hollanda menşeili Van 
Melle Grubu’nu, 2006 yılında da İspanyol menşeili 
Chupa Chups’u alarak gerçek anlamda küresel 

bir nitelik kazandı. Vivident, Türkiye’de 
1990 yılından beri bini aşkın personeliyle 
faaliyet gösteren Perfetti Van Melle 
Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 
üretiliyor. Vivident markalı ürünlerin satış 
ve pazarlama faaliyetleri ise yurt çapında 
120 kişiyi aşkın genç ama deneyimli bir 
ekiple yürütülüyor.
   Başta İtalya olmak üzere dünyanın 
birçok ülkesinde 1970’li yıllardan bu 
yana tüketicilerin yanında olan Vivident 
markası, şerit sakız formuyla Türkiye’de 
1991 yılında sakız pazarında yerini aldı. 
Hem ağız sağlığına yararlı hem de düşük 
kalorili olma özelliğiyle ön plana çıkan 
Vivident, Dişhekimleri Birliği ile yapmış 
olduğu ortak çalışmalarda, kongrelere ve 
üniversitelerde yürütülen araştırmalara 
destek verdi. 
   1995 yılında lansmanı yapılan “İlk 

kalsiyum florürlü sakız”, Vivident’in yeniliklerinden 
biri oldu. 1998 yılında Vivident Xylit Draje 
lansmanıyla beraber, onlarca aroma ve ambalajda 
farklı draje varyantları, geniş tüketici kitlelerine 
sunuldu. 1998 ile 2005 yılları arasında farklı 
işlevlerdeki draje ürünler, Vivident marka çatısı 
altında ağırlıklı olarak kutu ve blister ambalajında 
yer aldı. 2005 yılı ile beraber çeşitlenme hız 
kazandı; mini kutu, stick, plastik şişe, mega plastik 
şişe ve plastik kapaklı kutuda Vivident ürünleri, 
gerek geleneksel kanalda gerekse süpermarket 
kanalında penetrasyonunu ciddi oranda artırdı. 
 2009 yılına gelindiğinde ise Vivident 14’lü şerit 
cüzdan ambalajıyla, büyüyen tatlandırıcılı şerit sakız 
segmentinde söz sahibi olmaya başladı. Vivident 
Fruit Swing ile dünyanın ilk iki katlı şerit sakızı 
üretilirken; Vivident 3D, üç kat teknolojisini pazarda 
tüketicilerle buluşturdu. 2011 yılındaki Vivident 
Storming lansmanı ise Vivident markasının, tüm 
sektör markalarının önüne geçip liderliğe uzanması 
için önemli bir adım oldu.   
  
Ürün   
Vivident’in alt markası olan Xylit, bütün ürün 
gruplarında kullanılıyor ve Vivident Xylit markası 
altında yer alan ürünlerin hepsi doğal bir tatlandırıcı 
olan Ksilitol maddesi içeriyor. Bu bağlamda Vivident 
markası “ağız ve diş sağlığına” önem veren aynı 
zamanda farklı ambalajları ve farklı tatları tüketici ile 
buluşturan bir marka olarak dikkat çekiyor. 
 Tatlandırıcılı sakız pazarında Vivident; draje ve 
şerit olmak üzere iki farklı ürün tipiyle pazarda 
bulunuyor. Draje sakız segmentinde akıllı kapaklı 
kutusuyla, ağız ve diş sağlığı bakımı sağlayan ilk 
ürün Vivident Xylit oldu. Türk tüketicisi, 2001 
yılında karbonatlı sakız konseptiyle dişlerin doğal 
beyazlığını korumaya yardımcı olan Vivident 
White, arkasından gerçek meyve suyu kullanılan ilk 
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BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Vivident
›	Vivident, farklı ambalaj ve çeşitleriyle 
 10 kuruş ile 10 TL fiyat aralığında   
 raflarda yer alıyor.

›	Sakız piyasasında 48 farklı ambalaj ve  
 aromada Vivident ürünü bulunuyor.


