
Pazar
Şişecam Topluluğu düzcam, 

cam ev eşyası, cam ambalaj 
ve kimyasallar ana işkollarında 
uluslararası çapta faaliyet 
gösteren bir sanayi topluluğu. 

13 ülkedeki üretimini 21 bini 
aşan çalışanıyla sürdüren 
Şişecam Topluluğu, 
satışlarının yarısını 
yurtdışına yapıyor ve 

ürünlerini dünyada 150’ye 
yakın ülkeye ihraç ediyor. 

 Şişecam Topluluğu’nun kurduğu 
ilk şirket olan Paşabahçe, güçlü dağıtım kanalı 
yapısı, geniş ürün yelpazesi, alanında örnek teşkil 
eden üretim becerisi ve müşteri odaklı stratejik 
yaklaşımları ile bugün sektöründe Türkiye’de lider, 
dünyada üçüncü, Avrupa’da ise ikinci büyük kuruluş. 
 Ev, ikram ve endüstri olmak üzere üç farklı 
kesime yönelik üretim, tasarım ve pazarlama 
faaliyetleri gerçekleştiren Paşabahçe, sahip olduğu 
geniş ürün yelpazesi ve üretim becerisi ile bu 
pazar kesimlerinde etkinliğini artırmayı öngörüyor. 
Paşabahçe; yüksek pazar potansiyeline sahip yeni 
coğrafyalarda etkinliğini ve Paşabahçe marka 
gücünü artırarak, yaşama değer katan ürünleri ile 
global olarak tanınan ve tercih edilen “lider cam ev 
eşyası şirketi” olmayı hedefliyor.

Başarılar
Dünyanın önde gelen cam ev eşyası şirketlerinden 
Paşabahçe, 2014 yılında daralan global pazarda 
küresel pazar payını %12 seviyesine çıkardı. 
 Paşabahçe 80 yıllık köklü geçmişe sahip pazar 
lideri bir marka olmasının ötesinde, Türkiye’nin 
duygusal bağ kurduğu, kalite ve güvenin simgesi 
olarak değer verdiği, “love mark” olmayı başarmış 
bir marka.
 Paşabahçe, Brand Finance’in hazırladığı 2014 
Türkiye’nin en değerli markaları raporunda ilk 
100’de yer alıyor.

 2014’te 13.’sü düzenlenen “Yılın Starları” 
ödüllerinde, Ekovitrin okurları tarafından “Yılın 
Markası” seçildi.
 Paşabahçe Mağazaları, Alışveriş Merkezi 
Yatırımcıları Derneği (AYD) ve araştırma şirketi 
GFK tarafından gerçekleştirilen “AVM”lerde 
Tüketicilerin Seçtiği Bir Numaralı Markalar 
araştırmasında, ev-dekorasyon kategorisinde, 2013 
ve 2014 yıllarında, iki yıl üstüste tüketicilerin en 
beğendiği marka oldu. 
 2013 yılında “Paşabahçe Sizi Yansıtır” reklam 
kampanyasıyla, MediaCat tarafından düzenlenen 
8. Felis Ödülleri’nde, Ipsos’un ve ThinkNeuro’nun 
araştırma verilerine göre “Yaratıcılık Kategorisi-
Kurumsal İmaj, Strateji, İletişim Başarı Ödülü”nün 
sahibi oldu.

Tarihçe
1935 yılında Beykoz Paşabahçe’de kurulan üretim 
tesisinde el üretimi yöntemiyle soda camı ev 
eşyası üretimine başlamış olan şirket; 1955 yılında 
bugünkü otomatik üretim teknolojisinin ilk aşaması 
olarak kabul edilen makine üretimi, 1974 yılında 
da ısıya dayanıklı cam ev eşyası üretimi ile hızlı 
bir büyüme sergiledi. İlk ihracatını 1961 yılında 
gerçekleştiren Paşabahçe, 1980 - 2000 yılları 
arasında artan yurtiçi talebi karşılamanın yanı sıra 
ihracata yönelik büyüme stratejisini benimseyip, 
portföyüne bir yandan yeni ürün çeşitleri eklerken, 
bir yandan da yeni kapasite ve fabrikaları devreye 
alarak üretim hacmini genişletti. Gelişmiş ve 
rekabetin yoğun olduğu pazarlara yönelmenin 
gereği olarak kalite ve verimlilik artışı sağlayacak 
teknolojik gelişmelere büyük önem veren 
Paşabahçe, yurtdışındaki yatırım hamlelerini 2000’li 
yıllarda başlattı. Bugün 140’dan fazla ülkeye ihracat 
yapan Paşabahçe’nin Kırklareli, Mersin, Eskişehir, 
Denizli, Bulgaristan ve Rusya’da yer alan altı üretim 
tesisi bulunuyor.

Ürün
20 binin üzerinde ürün çeşidiyle bardaktan, 

kavanoza, saklama kabından, fırın kabına birçok 
farklı kategoride çok geniş bir ürün yelpazesine 
sahip olan Paşabahçe, Dünya’nın en parlak camını 
üretiyor. “Hayata değer katan tasarım” anlayışıyla, 
kendi bünyesindeki uzman Paşabahçe tasarım 
ekibinin yanı sıra, 50’nin üzerinde dış tasarımcı ile 
çalışarak ürün çeşitliliğini sürekli artırıyor. Şişecam 
Bilim ve Teknoloji merkezi ile entegre Ar-Ge 
faaliyetleri; sürdürülebilir, enerji tasarruflu, yeni nesil 
cam fırınları ve üretim makineleri ile yeni ve özgün 
ürünlerin, en yüksek nitelikte ve nicelikte pazara 
sunulmasını sağlıyor. 
 Farklı segmentlerin ihtiyaçlarına yönelik olarak 
geliştirilen farklı ürün gamları, Paşabahçe’yi gerek 
son kullanıcı, gerekse profesyonel kesim için 
aranılan marka haline getiriyor. Soda camı ve 
kristalin cam üretimleriyle, global ölçekte, nihai 
tüketicilerin her tür sofra, mutfak ve dekorasyon 
ürünü ihtiyacını karşılayan Paşabahçe, Borcam 
markası altında ısıya dayanıklı, üstün kaliteli 
borosilikat pişirme kapları üretiyor ve mutfakların 
vazgeçilmezi haline geliyor. İkram sektörünün özel 
ihtiyaçları, zorlu koşulları için özenle hazırlanmış 
seri ve ürünler ise yine sektörün ihtiyaçlarına 
yönelik olarak, farklı şekilde ambalajlanarak ikram 
profesyonellerine sunuluyor. Dayanıklı yapısıyla 
otel ve restoranlarda profesyonel kullanıma uygun 
olduğu kadar, zarif tasarımlarıyla ev kesimine 
de hitap eden porselen ürünler yine Paşabahçe 

markası altında müşterilerle buluşuyor. Söz konusu 
geniş ürün gamı sayesinde Paşabahçe; tüm dünyada 
lüks ve katlı mağazalardan alışveriş merkezlerine, 
ulusal ve yerel marketlerden semt pazarlarına, 
züccaciye dükkanlarına kadar akla gelebilecek her 
noktada tüketiciyle buluşabiliyor. Ayrıca global 
bazda endüstriyel sektöre, ikram sektörüne ve 
B2B’ye yönelik tüm ihtiyaçları karşılıyor. 
 Özgün tasarım, kategori ve ürün çeşitliliği 
sayesinde Paşabahçe, Türkiye’de trendleri 
belirleyen lider marka konumunda.

En Son Gelişmeler
Paşabahçe Mağazaları, uluslararası pazarlara 
açılarak büyüme hedefi doğrultusunda ilk yurtdışı 
mağazasını Nisan 2015’de tasarım ve modanın 
şehri Milano’da hizmete açtı.
 Tasarıma değer katan ve genç tasarımcılara 
verdiği önemi öncelikli marka değerlerinden biri 
olarak gören Paşabahçe, 2015 yılında üniversitelerin 
tasarım öğrencilerine yönelik “Cam Küre Tasarım 
Yarışması” gerçekleştiriyor.
 Kuruluşundan itibaren Türk insanının hayat 
kalitesini ve refahını yükseltmeyi misyon edinmiş 
olan Paşabahçe, sosyal sorumluluk alanında da 
üzerine düşen görevleri yerine getirmeye devam 
ediyor. 2014 yılında kadın sağlığı için Meva ile, 
gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için 
Çekül Vakfı’yla başlatılan projelerin benzerlerini, 
uzun vadede de sürdürmeyi hedefliyor. 

Promosyon
2013 yılında çizgi üstü iletişim faaliyetlerinde, 
“Paşabahçe Sizi Yansıtır” imaj kampanyası TV, 
radyo, dergi, internet ve açıkhava mecralarında 
gerçekleştirildi. Bu kampanya büyük beğeni 
topladı ve MediaCat tarafından düzenlenen 8. 
“Felis Ödülleri”nde Ipsos’un ve ThinkNeuro’nun 
araştırma verilerine göre “Yaratıcılık Kategorisi - 
Kurumsal İmaj, Strateji, İletişim Başarı Ödülü”nün 
sahibi oldu. Aynı yıl Paşabahçe’nin ısıya dayanıklı 
fırın kabı kategorisinde Borcam, “Mutfaklara 
Kolaylık, Sofralara Şıklık” reklam kampanyasının TV, 
internet ve dergi uygulamalarıyla yoğun iletişim 
faaliyetlerine devam etti.
   2014 yılı Ramazan ayı boyunca uygulanan 
“Borcam Roadshow” kampanyası, özel outdoor 
etkinlikleri, yarışmaları ve doğrudan ürün 

tanıtımlarının yanı sıra dijital 
ve geleneksel mecra ilanlarıyla 
da desteklenerek 360 derece 
marka iletişimi gerçekleştirildi.
   #cayiminyaninda, Bak+Cam 
Bul+Cam Borcam, Anneler 
ve Sevgililer Günü gibi dijital 
kampanyalar, markanın sosyal 
medya takipçilerini hem 
eğlendirdi, hem de hediyeler 
kazandırdı. Paşabahçe porselen 
kategorisinin özel ürünü 
“Ben Yaptım!” kupalarıyla 
tüketicilerin kendi kendine 
yapılabileceği hediyeler için 
tasarım önerilerinin adım 
adım gösterildiği videolar, 
sosyal medyada büyük beğeni 
topladı. Rekabetin çok yüksek 
olduğu porselen kategorisinde 
Paşabahçe, bu kampanyasıyla 
fark yarattı, yüksek katma değerli 
konseptiyle ses getirdi.

Marka Değerleri
Paşabahçe’nin marka algısındaki 
başarısı her zaman aynı 
tutarlılıkta vaad ettiği ve ödün 
vermediği marka değerlerinden 
kaynaklanıyor.
   Paşabahçe, tüketicilerinin 
yaşam alanlarına değer katan 
ürünler sunuyor. 
    Evlerinin ve ofislerinin her 
köşesinde, her anlarında; 

sağlıklı, çevreci, sürekli yeniliğe dayalı sunduğu özel 
çözümlerle tüketicilerinin hayatlarını kolaylaştırıyor, 
güzelleştiriyor ve onları yansıtıyor.
 Paşabahçe faaliyet gösterdiği tüm coğrafyalarda 
yasalara uyumlu, dürüst ve etik ticareti gözetirken 
odağına insanı alıyor ve tüketici mutluluğunu 
hedefliyor.

www.pasabahce.com.tr

SUPERBRANDS SUPERBRANDS

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Paşabahçe
›	Ülkemizin kültürel sembollerinden biri 
 olmuş ince belli çay bardağı, ilk defa 
 Paşabahçe tarafından tasarlandı ve üretildi.

›	Tasarladığı bardaklarla Türkiye’de çaya 
 şeklini vermeye devam eden Paşabahçe’nin 
 arşivinde, 500’ün üzerinde farklı çay bardağı 
 tasarımı bulunuyor.

›	Kadehten tabağa, saklama kabından vazoya 
 çeşitli ürünleriyle her türlü yaşam alanında 
 çözümler sağlayan Paşabahçe’de, her üç 
 günde bir yeni ürün geliştiriliyor. 

›	Paşabahçe 6 bine yakın çalışanıyla, 
 Türkiye’de Kırklareli, Mersin, Eskişehir ve 
 Denizli fabrikalarında, yurtdışında ise 
 Bulgaristan ve Rusya Federasyonu’ndaki 
 tesislerinde, 365 gün 24 saat gerçekleştirdiği 
 kesintisiz cam üretimi ile çok geniş bir ürün 
 yelpazesine sahip. Bu geniş portföy 
 içerisinde, teknoloji merkezinde kendi 
 geliştirdiği makineleriyle bir günde 300 bin 
 adedin üzerinde üretilen ürünler, yetişmeleri 
 15 yıldan fazla süren cam ustalarının bir 
 adedini bir günde, kendi el ve nefesleriyle 
 ürettikleri ürünler de bulunuyor.

›	Türkiye’de her bir saniyede 50’ye yakın 
 Paşabahçe ürünü sahibini buluyor.

›	Finlandiya’nın Riihimaki kentindeki Fin Cam 
 Müzesi, Paşabahçe’nin 250 farklı cam 
 eserinden oluşan sergiye ev sahipliği yaptı.


