
Pazar
2014 yılında tüketici elektroniği ve beyaz eşya 
sektörleri büyümeye devam etti. Televizyon pazarı 
%15 büyüyerek 2014 sonu itibarıyla 3 milyon 400 
bin seviyesine ulaştı. Bağımsız araştırma şirketinin 
raporuna göre Zorlu Grubu markaları ise %25 
pazar payı aldı. Bir başka deyişle, Türkiye’de satılan 
her dört televizyondan biri Zorlu Grubu markasına 
ait. Vestel ise 2014’de %35 büyüyerek, pazarın 
üstünde bir performans gösterdi. Şubat 2014 
verilerine göre Vestel Türkiye %18’lik payla, Vestel 
Türkiye televizyon pazarının lideri oldu.
 Televizyon sektörüne göre daha stabil olan beyaz 
eşya sektörü 2014 yılında, 2013’e göre %4 büyüdü. 
Vestel ise 2014 yılında %6’dan fazla büyüyerek 
sektörün üzerinde bir performans sergiledi. 
 Vestel, Eylül 2014 verilerine göre klima pazarında 
%21’lik payla tarihi bir rekora imza attı.
 Türkiye’nin dijital devriminin öncüsü olmayı 
hedefleyen Vestel, son 17 yıldır dayanıklı tüketimde 
(elektronik) “Türkiye’nin ihracat şampiyonu” 
unvanını elinde bulunduruyor. Bugün Avrupa 
televizyon pazarında %21 payla iki büyük 
oyuncudan biri olan Vestel, Manisa’daki üretim 
üssü Vestel City’de dünya çapında 500’ün 
üzerinde markaya her yıl 4 binden fazla televizyon 
çeşidi üretiyor. 150 ülkeye ihracat yapan Vestel, 
Türkiye televizyon ihracatının yaklaşık %90’ını, 
Türkiye beyaz eşya ihracatının yaklaşık %30’unu 
gerçekleştiriyor. 
 2015 yılında Dünya Bankası’nın Türkiye 
için büyüme tahmini %3 seviyesinde. Beyaz 
eşya sektörünün son 10 yıllık büyüme trendi 
incelendiğinde, sektörün büyüme oranının Türkiye 
büyümesinin 1,5 - 2 katı üzerinde olduğu görülüyor. 
Buna dayanarak beyaz eşya sektörünün 2015 
yılında %3-4 oranında büyümeye devam edeceği 
tahmin ediliyor. 2015 yılında televizyon sektöründe 
ise, çift haneli bir büyüme oranına ulaşılacağı 
öngörülüyor. Akıllı telefon sektörünün ise %15 

büyüme oranıyla yaklaşık 13 milyon adet seviyesine 
ulaşması bekleniyor.

Başarılar 
Başarılı çalışmalarını ödüllerle taçlandıran Vestel, 
son beş yılda tasarımdan Ar-Ge’ye, müşteri 
memnuniyetinden insan kaynaklarına, 
perakendeden pazarlamaya kadar toplam 350 adet 
uluslararası ve ulusal ödülün sahibi oldu.  
 Vestel, dünyanın en prestijli uluslararası ve ulusal 
tasarım yarışmaları Good Design Award, Plus X 
Award, A Design Award, Design Turkey, German 
Design Award, Red Dot Design Award ve IF 
Product Design Award’dan tasarım ödülleri 
kazandı.   
 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Özel 
Sektör Ar-Ge Merkezi Ödülleri’nde elektronik 
ve dayanıklı tüketim malları sektöründe Vestel, 
En İyi Ar-Ge Merkezi Ödülü’ne layık görüldü. 
Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında TİM 
tarafından verilen İnovaLig Ödülleri’nde İnovasyon 
Döngüsü Birincilik Ödülü de Vestel’in oldu. Vestel 
Elektronik ise 2012 yılında Japan Institute of Plant 
Maintenance’dan Mükemmel Fabrika Ödülü 
alarak, büyük bir başarıya imza attı. 2015 yılında da 
“Mükemmel Fabrika Süreklilik” ödülünü hanesine 
yazdırdı. Vestel, beyaz eşya sektöründe beş ayrı 
fabrikayla bu ödüle aynı anda layık görülen ilk firma 
olarak, dünya çapında bir başarıya imza attı.
 sikayetvar.com’un Şikayetendeks verilerine göre 
Vestel 2013 ve 2014’te televizyon (elektronik), 
bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, buzdolabı 
ve beyaz eşya genel kategorilerinde müşteri 
memnuniyeti sağlamada lider oldu. sikayetvar.
com’un Şikayetendeks’te, iki yıl üst üste 
müşterilerden en çok teşekkür alan marka da 
yine Vestel’di. Vestel, ALFA Ödülleri’nde de satış 
sonrası hizmetlerde müşterilerin taleplerini en iyi 
şekilde yöneten beyaz eşya markası seçildi.
 Vestel, Türkiye’nin en büyük insan kaynakları 
platformu kariyer.net 14. İnsana Saygı Ödülleri’nde 
ise üç ödül birden aldı. Vestel, “En Beğenilen 
Firma” ve “Anadolu’nun En Çok Başvuru Alan 
Firması” seçilirken, “İnsana Saygı Ödülü”nün de 
sahibi oldu. 
 Vestel, Perakende Güneşi Ödülleri’nde aldığı 
En İyi İK Uygulaması Ödülü’ne mağazalarındaki 
çalışanları eğitmek, desteklemek ve güçlendirmek 
için hayata geçirdiği V-Asist projesiyle layık görüldü. 
Bu ödül “Türkiye’nin en iyi perakendecisi” olma 
hedefiyle yola çıkan Vestel için önemli bir başarıydı. 
 Görsel ve dijital medyadaki iletişim çalışmalarıyla 
özellikle Kristal Elma’ya beş ödülle damgasını 
vuran Vestel, dört Felis, bir Effie, bir  Mixx ve bir  
Doğrudan Pazarlama ödülünün de sahibi oldu.  

Tarihçe
Faaliyetlerine 1984 yılında başlayan Vestel, 1994’te 
Zorlu Holding bünyesine katıldı. Vestel, Zorlu 
Grubu’ndan aldığı güçle 1994 yılından beri 
Ar-Ge, tasarım, üretim, ihracat, pazar payı, 
marka itibarı açısından gelişim ve büyümesini 
aralıksız sürdürüyor.
 Çalışanları, bayileri, yetkili servisleri ile Türkiye’nin 
en büyük markalarından biri olan Vestel, 15’i 
yurtdışında olmak üzere toplam 22 şirketten 
oluşuyor. Vestel, yaklaşık 16 bin çalışanıyla 

dünya ve Türkiye için teknoloji üretirken, yerli 
üretim teknolojisini Türkiye çapındaki bin 250 
satış noktasında tüketiciyle buluşturuyor. Vestel, 
müşterilerine satış sonrası hizmetlerde kendi 
bünyesindeki çağrı merkezi, 15 merkez servisi ve 
318 yetkili servisiyle hizmet veriyor. Yurtdışında da 
Vestel markalı ürün satışı yapılan 2 bin 750 nokta 
bulunuyor.

Ürünler
Vestel, Manisa’daki üretim üssü Vestel City’de 
Türk mühendisler tarafından hayata geçirilen 
yerli tasarım ve üretim Venus’u, Eylül 2014’te 
tüketiciyle buluşturdu. Vestel, Venus’le hem yerli 
üretim sayesinde yabancı markalı telefon ithalatını 
azaltmayı, hem de akıllı telefon ihracatıyla birlikte 
ülkenin ihracat kapasitesini artırmayı hedefliyor. 
X ve V olmak üzere iki farklı modeli bulunan 
Venus’un her iki modelde de 5” ve 5,5” ekran 
seçenekleri bulunuyor. 
 Vestel, 2015 yılında piyasaya sunacağı Venus’un 
yeni modelleriyle akıllı telefondaki iddiasını daha 
da güçlendirecek. Vestel’in 2015 yılında tüketiciyle 
buluşturacağı geliştirilmiş modeli olan Venus farklı 
renk seçenekleri, 2 MP ön /13 MP arka kamera, 4 
çekirdekli Qualcomm Snapdragon işlemcisi ve HD 
IPS ekranıyla öne çıkıyor.
 Vestel, mobil teknoloji alanındaki çalışmalarına 
devam ederken televizyon teknolojisini de her 
geçen gün geliştiriyor. En son teknolojiye sahip 
Vestel UHD TV, full HD görüntü kalitesinden dört 
kat daha canlı, dört kat daha net ve dört kat daha 
gerçek görüntü sunuyor. Vestel Curved UHD TV, 
Türkiye’nin ilk yerli üretim kavisli TV’si olarak, UHD 
görüntü teknolojisini kavisli tasarımla bir araya 
getirerek gerçeğe en yakın görüntüyü sağlıyor. 
Türkiye’nin ilk, dünyanın üçüncü 4K yayıncılık 
projesi TRT ve Türksat işbirliğiyle hayata geçirildi. 
Proje kapsamında Türkiye ilk kez hibrit yayıncılıkla 

da buluşuyor. Ar-Ge ve yerli teknoloji üretimindeki 
gücüyle projeye dâhil olan Vestel, 4K yayıncılıkla 
uyumlu Ultra HD 4K televizyon modellerinin yanı 
sıra ilk kez bu proje için 4K setüstü kutu üretti. 
Gelecek iki yıl içinde izleyicilerin en az %30’unun 
4K yayınla uyumlu televizyonlar kullanmaya 
başlaması bekleniyor. 
 Vestel V TAB ailesi, yüksek performanslı 
işlemcileriyle kullanım kolaylığı sağlayan, şık 
tasarımlarıyla da göz dolduran tabletlerden 
oluşuyor. Bu ailenin üyelerinden V TAB 9.7” 
PRO ve V TAB 7” PRO profesyonel ihtiyaçlardan 
temelleniyor.  
 Pyrojet teknolojili rekortmen çamaşır makinesi, 
A+++ enerji sınıfındaki 8 kg kapasiteli ürünlerden 
%70 daha az enerji tüketiyor. Sunduğu enerji 
verimliliği ile Alman Elektrik, Elektronik ve Bilişim 
Teknolojileri Kurumu VDE’den onay alan Vestel 
Pyrojet teknolojili çamaşır makinesi, su ve elektrik 
tüketiminde sağladığı rekor tasarrufla öne çıkıyor. 
yedi alerjen ve dört bakteriye karşı etkili dünyadaki 
ilk makine olarak İngiltere’de dokuz yaşındaki bir kız 
çocuğunun egzama döngüsünü kırmaya yardımcı 
olduğu ve rekor tasarruf sağladığı için çok büyük ilgi 
görüyor. 
 Enerji verimliliği ile Alman Elektrik, Elektronik ve 
Bilişim Teknolojileri Kurumu’ndan VDE onayı alan 
Vestel Ekomaks Bulaşık Makinesi, sahip olduğu özel 
programlarla A+++ ürünlere oranla %20 daha 
az enerji ve yalnızca 9 litre su tüketimiyle “dünya 
rekortmeni” sıfatını elinde bulunduruyor. Eco 5,5 
Litre Programı’nda ise 14 kişilik bulaşığı yalnızca 
5,5 litre su tüketimiyle yıkayan Vestel Ekomaks, 
kullanıcılarına maksimum verimlilik sunuyor.  
 Soğutucu ürün gamında bulunan Vestel Çok 
Bölmeli Entegre Soğutucu, bin 600 litreye varan 
geniş iç hacme ve 95 şişelik şarap soğutucusuna 
sahip. Vestel’in VitaStore akıllı soğutma 
teknolojisine sahip buzdolapları optimum nem ve 
sıcaklık ile meyveler ve sebzeler için ideal soğutma 
sağlıyor. Türkiye’de ilk ve tek olan VitaStore 
teknolojisi sayesinde sebze ve meyvelerin ömrü 
iki kat uzuyor. %60 daha taze kalan sebze ve 
meyvelerin C vitamini değer kaybı %20 azalıyor. 
 A enerji sınıfı ürünlere göre %50 daha az enerji 
harcayan Vestel Akıllı Ankastre Fırın, akıllı ev 
ailesinin en dikkat çekici üyelerinden biri. Uzaktan 
kumanda edilebilen Vestel Akıllı Ankastre Fırın’da 
11 farklı kategoride toplam 150 hazır pişirme 
fonksiyonu bulunuyor. 
 Avrupa’nın en büyük aydınlatma sektörü derneği 
Lighting Industry Association’a (LIA) üye ilk ve 
tek Türk şirket olan Vestel LED Aydınlatma’nın 
Panel Light ve Vestel Power Supply LED ürünleri, 
LIA’dan uluslararası standartlarda kalite onayına da 
sahip. 

En Son Gelişmeler
Vestel markası milyonlarca insanın evlerine ve 
yaşamlarına ilham vermek için çalışıyor. Markanın 
özünde yatan bu dinamizm, çalışanlarını her gün 
daha iyisini yapma konusunda motive ediyor. 
Vestel’in prensibi teknoloji tasarlama konusunda 
dünyanın ulaştığı seviyeye gelmek ve hatta ötesine 
geçerek milyonlarca insanın hayatını kolaylaştırmak. 
Bu prensip, markanın sahip olduğu geniş ürün 
gamından, Ar-Ge’ye, mağaza yayılmasından 
tasarımına kadar her alana sirayet ediyor. 
Tüketicilere sunulan Vestel hizmetinin kusursuz 
olması, markanın tüketici dostu olmasındaki en 
önemli unsur...
 Türkiye Vestelleniyor platformu da yukarıdaki 
amaçların yüksek sesle ilan edildiği bir kavram 
olarak lanse edildi. Manisa’daki Vestel City’den güç 
alarak, geliştirilen teknolojileri ve bu teknolojilerin 
net ürün faydaları üzerinden entegre edilen bir 
strateji uygulandı.
 Türkiye’nin gurur kaynağı olmayı amaçlayan 
Vestel, Vestel City’de üretilen ve tasarlanan 
teknolojilerin rekabetçi dünya ile yarışan Türkiye 
için milli bir vizyon olduğunu büyük bir özgüvenle 
iletişimde vurguluyor.
 Vestel’in 2015 iletişim stratejisi; markanın 
yerli üretimdeki yaratıcı, dinamik ve rekabetçi 
yaklaşımı olan “Gururla Yerli” temasını yansıtıyor. 
2014 yılındaki iletişim stratejisinde “Türkiye 
Vestelleniyor” sloganıyla start veren Vestel, 
2015’te de “Yerli üretimin gururuyla, Türkiye 
Vestellenmeye devam ediyor” diyor. Yeni imaj 
stratejisinde yalnızca kendi üretimi ve teknolojik 
gücünü değil, yerli üretimin önemini de vurguluyor. 
Yeni stratejinin ilk filminde, Avrupa’nın mega 
fabrikalarından Vestel City’nin kapıları yeniden 
açılıyor.
 Vestel’in “Gururla Yerli” temasıyla hazırlanan 
reklam filmlerinde Kenan İmirzalıoğlu yer alıyor. 
Vestel’in reklam filminde kullandığı “Gururla Yerli” 
teması Ar-Ge, tasarım ve üretim alanındaki gücüne 
dayanıyor. Vestel, yerli üretim sayesinde teknolojiyi 
ülkemizin en önemli ihracat kalemi yapmayı ve tüm 
dünyada teknoloji üretmedeki gücüyle anılmayı 
hedefliyor.

Promosyon 
Vestellenmek, farklı segmentlerdeki müşterilerin 
ihtiyaç ve isteklerine cevap veren bir akıllı tercih 
simgesi olarak, tüm pazarlama iletişimi faaliyetlerinin 
ortak duygusu olarak ön plana çıkıyor. Vestel 
teknolojisinin tüm Türkiye’ye yayılması ve 
hayatları zenginleştirmesi, tüketicilere en samimi 
dille anlatılıyor. Yenilikçi ve dünya rekortmeni 
teknolojilerin ulaşılabilir fiyatlarda, servis ve garanti 
hizmetleriyle sunulması tüm iletişim çalışmalarında 
vurgulanıyor.

Marka Değerleri
Vestel, dünya standartlarında teknolojiyi 
Türkiye’de ulaşılabilir kılmak için çalışan, yerli 
üretim teknolojinin gururla üretilip gururla 
tüketilmesi gerektiğine inanan bir marka. “Türkiye 
Vestelleniyor” söyleminin ve stratejisinin en 
temelinde, Vestel’in bu yaklaşımı yatıyor. Vestel, 
“Türkiye Vestelleniyor” iletişimi ve akabinde 
“Gururla Yerli” söylemiyle birlikte iletişimde 
yeni bir döneme girdi. Bu dönemde, “Türkiye 
Vestelleniyor” stratejisi bir yandan Vestel’in marka 
olarak duruşunu Türkiye’de ürettiği teknoloji 
üzerinden anlatırken, bir yandan da varoluş amacını 
tüketiciye aktarabilmek adına çok önemli bir rol 
oynuyor. 
 Bununla birlikte, bu strateji kapsamında markanın 
arkasındaki somut güç olan Vestel City sahneye 
taşınıyor. Böylece tüketici zihnindeki teknolojik 
marka algısına katkı yapılıyor. İletişim çalışmalarının 
ses tonunda ve uygulama kodlarında genç, dinamik 
ve rekabetçi niteliklerin altı çizilirken, Vestel’in 
Türk tüketicisi için en ”akıllı tercih” olduğu da 
hissettiriliyor.

www.vestel.com.tr

SUPERBRANDS SUPERBRANDS

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Vestel

›		1 milyon m2’den geniş alana sahip Vestel City,  
  Avrupa’nın tek lokasyonda üretim yapan en 
  büyük endüstri komplekslerinden biri.

›		National Geographic Mega Fabrikalar belgesel 
  serisinde yer alan dünyanın ilk elektronik ve 
  beyaz eşya firması, Türkiye’nin ise ilk markası 
  Vestel’dir.

›		Discovery Channel “How they do it” serisinde 
  LED TV üretiminin nasıl yapıldığını anlatmak için 
  çekimlerini Vestel City’de yaptı.

›		Vestel, yıllık 30 milyon cihaz üretim kapasitesine 
  sahip.

›		Dünya çapında 500’ün üzerinde markaya her yıl 
  4 binden fazla televizyon çeşidi üretiyor. 

›		Bin kişilik Ar-Ge kadrosuna sahip Vestel, Ar-Ge’ye 
  yıllık cirosunun yaklaşık %2’si kadar yatırım yapıyor. 
  2014 yılında ise 170 milyon TL Ar-Ge yatırımı 
  gerçekleştirdi. Bu çalışmalarını dördü Manisa’daki 
  Vestel City’de, diğerleri İTÜ Teknopark, İngiltere, 
  Şangay ve Tayvan’da bulunan Ar-Ge merkezinden 
  yürütüyor. 


