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Biz’den Haberler
Değerli İş Ortaklarımız,
Teknolojisiyle olduğu kadar tasarımıyla da göz dolduran ürünleriyle 49 yıldır “küçük dokunuşlarla
büyük farklar yaratan” Arzum, kadınların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. 1966 yılında bu
topraklardan doğan bir marka olarak ülkemizde hemen hemen her eve misafir olduk.
Bugün, 6 farklı kategoride 250’den fazla ürünümüzle yılda 4 milyona yakın satış gerçekleştiriyoruz.
Ve dünyanın dört kıtasındaki 30’a yakın ülkedeki milyonlarca insan Arzum ürünlerini kullanıyor. Son
dönemde Türk Kahvesi’nde okkalı bir fark yaratan ve doğrudan fincana servis yapan ilk Türk Kahve
Makinesi Arzum OKKA sayesinde, markamızın bayrağı hem yurt içinde hem de yurt dışında daha
coşkulu dalgalanmaya başladı. Arzum, Kolbaşı ailesine ait bir aile şirketi hüviyetinden kurumsal ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmayı
hedeflemiştir. 2008 yılından itibaren Arzum hisselerinin %49’unu bünyesinde bulunduran Ashmore Group, 2013 yılında hisselerini
Mediterra Capital Partners iştiraki olan SDA International’a devretti.Halen Mediterra Capital Partners ile ortaklığı bulunan Arzum, bu
ortaklıklar ile tarihinde iki başarı hikayesi yazdı.
Şimdi, kurumsallaşma ve global markalaşma stratejimiz kapsamında önemli bir gelişmeyi daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugüne kadar
Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın yanı sıra sürdürmekte olduğum CEO görevini 1 Eylül 2015 tarihi itibariyle Arzum Elektrikli Ev Aletleri’nin
yeni CEO’su olan Sn. Mete Zadil’e devrediyorum. Ulusal ve uluslararası birçok şirkette başarılı bir kariyere sahip olan Mete Zadil’in, CEO’luk
bayrağını en başarılı şekilde taşıyacağına ve Arzum’un kurumsal yapısını güçlendirerek global markalaşma yolculuğuna önemli katkılar
sunacağına inancım tam. Mete Zadil’e yeni görevinde başarılar dilerken; başta bizi tercih eden tüm tüketicilerimize, müşterilerimize,
yetkili servislerimize ve Arzum markasına emeği geçen herkese en içten teşekkürlerimi sunarım.
Saygılarımla,
T. Murat Kolbaşı
Arzum Elektrikli Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı

Ayın Ürünleri
Hem yenilikçi, hem çok çekici!
Tasarımıyla fark yaratan Arzum Grande Cylclone Elektrikli Süpürge, 2400 W motor gücü ve 400
W emiş gücüyle mükemmel bir temizlik deneyimi sunuyor. Sahip olduğu çelik filtre teknolojisi
sayesinde çekiş gücünde hiçbir kayıp yaşanmıyor. 4 kademeli filtreleme sistemi, %99,97 filtreleme
performansı sağlarken bir yandan da odanın havasını temizliyor.
Toz ve saç gibi daha küçük parçacıkları kolaylıkla filtreleyen ultra yoğun çelik ızgara filtre, tıkanmaları
engelleyerek motoru koruyor; böylece süpürgenin emiş performansında azalma olmuyor ve
motor ömrü uzuyor.

Vitamini bıçağında!

Arzum Grande Turbo
Cyclone Filtreli Elektrikli Süpürge

Gıda hazırlamada pazar lideri Arzum’un yeni ürünü Provita Max Blender Seti, vitamin dostu bıçak teknolojisiyle
sebze ve meyveleri en sağlıklı haliyle sunuyor. Provita Max Blender Seti; uluslararası laboratuvarlar tarafından
yapılan test sonuçlarına göre, özel tasarlanmış tırtıklı Zirkonyum bıçağı sayesinde standart bıçaklara göre
besinlerin vitaminlerini %47 daha fazla koruyor. Üstelik sertleştirilmiş malzemeden üretilen dayanıklı bıçağıyla
keskinliğini kaybetmeden mutfağınızın başköşesinde uzun süre yer alıyor. Blender ve çırpıcı başlığı, doğrayıcı
haznesi, rendeleme ve dilimleme özelliğiyle 5 fonksiyonu 1 arada sunuyor. Turbo fonksiyonu bulunan Arzum
Provita Max, yüksek performansıyla her türlü işlemi kısa sürede hallediyor.
Dar tezgahlarda Provita Max keyfini yaşamak isteyenler içinse Provita Mini set alternatifi bulunuyor. Arzum
Provita Mini; blender, çırpıcı başlığı ve 700ml kapasiteli doğrayıcı haznesiyle 3 ürünü 1 arada sunuyor.
Arzum Provita Max Blender Seti

Arzum Etkinlik Köşesi
Arzum OKKA mobil araç etkinliği
Arzum OKKA ile okkalı bir Türk Kahvesi deneyimi
yaşamayan kalmasın diye Cevahir AVM, Palladium
AVM, Capitol AVM ve Metro Market - Güneşli olmak
üzere dört noktada yüzlerce kişiyle buluşarak kahve
ikramında bulunduk.
Gittiği her yerde yoğun ilgi gören aracımız, Arzum
OKKA’nın tanıtımında ve satışlarının artmasında rol
oynadı. İkram edilen kahveler sayesinde Türk Kahvesi
hazırlama teknolojisinde ve tadımında yarattığımız farkı
yüzlerce kişiye anlatma imkanı bulduk.

Arzum OKKA & Twigy marka işbirliği
Arzum OKKA Türk Kahvesi makinesini yazlık mekanlarda
kahve severler ile buluşturmak için Twigy ile yapılan iş
birliği çerçevesinde Bodrum, Marmaris ve Alaçatı’da
olmak üzere toplam üç noktada ikramda bulunuyoruz.
Hafta sonları tüm ziyaretçilere Türk Kahvesi’nde
yarattığımız farkı anlatmak ve onlara okkalı bir Türk
Kahvesi deneyimi yaşatmak için yaz boyunca Twigy
mağazalarında yer alacağız.

Deniz Şef’ten Lezzetli Tarifler
Büyük Kurabiye
Malzemeler:
200 gr tereyağ, 280 gr şeker, 2 tutam vanilya, 400 gr un, 1 yumurta, 1 tatlı kaşığı tarçın
Süsleme için malzemeler:
150 gr pudra şekeri, 1 yumurta akı, renk vermesi için zerdeçal
Yapılışı:
Arzum Blendart Mutfak Robotunuzu alın. Tereyağ, şeker, vanilya koyup karıştırın. Krem
gibi olunca unu, yumurtayı ekleyin ve iyice karıştırın. Tarçını ekleyin ve robotunuzu bir
daha çalıştırın. Robottan hamuru çıkarın, kaseye alın ve elle yoğurun. Fırın tepsinizin içine
yanmaz kâğıt koyun. Kurabiye hamurlarınızı küçük küçük yaparak tepsiye dizin, kalan
hamurunuzu oklava ile açın, ister görseldeki gibi kelebek kalıbı ile ister başka bir kalıp
ile hamuru kesin. Kestiğiniz hamurları bozmadan tepsiye alın, 180 derece fırına verin.
Süsleme:
Arzum Dublex Mutfak Robotunuzu alın, yumurta akı ve pudra şekeri koyun. Bir pır yapın
ve kremanız hazır! Sarı rengi verebilmek için zerdeçalı kremaya ekleyin ve karıştırın.
Kurabiye kenarlarını süslemek için kâğıttan külah yapın, kremayı doldurun ve külahın
sivri ucunu kesin. Ardından kurabiyelerin kenarlarına sıkarak süsleyin.

Bayilerimizle Röportaj
Mira Züccaciye’den Turgay Altun’la keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.
Arzum markası deyince aklınıza ilk ne geliyor?
Arzum demek, aile demek. Senelerdir iç içe olduğum ve ailem gibi
hissettiğim şirket demek. Arzum; mutfaktaki küçük kahramanların
ailesidir. Benim gönlümde de böyledir. Bu markayı nasıl daha da
derin yaşarız dersek; işte Arzum OKKA gibi yeniliklerle, tasarımlarla
yaşarız derim. Arzum halkın markasıdır. Arzum, Okka ile de 50 yıllık
prestijine prestij kattı ve yine kendine yakışan bir duruş sergiledi.
Kaç yıldır Arzum markası ile çalışıyorsunuz?
Mira olarak 11 yıldır çalışıyoruz. Fakat ben Arzum ailesi ile 17
yıldır tanışıyorum. Satış ekibinde bulundum ve Arzum’u çok iyi
biliyorum. Zaten şirketime girdiğiniz andan itibaren de Arzum
ürünleri dikkat çekiyor. Şu anda da toptan kanalda sizi en iyi
şekilde temsil ettiğimize inanıyoruz. Arzum’u Arzum gibi yaşarız.
Mira’yı Arzum’un bir parçası gibi düşünebilirsiniz. Bundan gurur
duyarız.
En sevdiğiniz Arzum ürünü nedir?
Benim gerçekten en sevdiğim ürün Arzum Çaycı. Esasen
mutfakta pek başarılı değilimdir. Arzum Çaycı sayesinde çaylar
evde benden soruluyor. Arzum OKKA’m da var, onunla da lezzetli
ve közde Türk Kahvesi yapabiliyorum artık. Afiyetle, keyifle
içiyoruz okkalı kahvelerimizi.
Arzum markası ile bir anınız & hatıranız varsa anlatır mısınız?
2001-2002 senesinde Arzum’da satış ekibindeydim. Biga’da,
çok küçük bir ilçede, bir ay içerisinde ‘‘Eskiyi getir yeniyi götür!’’
kampanyasıyla bin küsür adet Arzum ütü sattık. O günleri
unutamam. Küçücük bir ilçede, bir ayda gerçekleşen o satışa biz
de o dönem inanamadık. Bu olay o ilçedeki küçük bir perakende
mağazasında gerçekleşti, işte Arzum’un gücü burada gizli.
Mutfakla aranız nasıl? Bir yemek tarifi paylaşmak ister misiniz?
Çok seyahatler yaptım, çok hızlı ve yoğun bir tempoyla çalıştım. Bu şekilde yaşayan biri de ancak Arzum Tostçu’yla tost yapar, Arzum
Çaycı’yla tavşan kanı çayını demler.

Sosyal Medya’da Arzum
Arzum Tostçu Lux Granite ile en leziz tostlar yarıştı!
Küçük ev aletleri sektörünün lider markası Arzum, sosyal
medyada birbirinden güzel kampanyalara imza atıyor.
En güzel lezzetlerin sofralarda yerini aldığı, en samimi
sohbetlerin yaşandığı Ramazan ayında, sahur ve iftar
yemeklerinin en büyük yardımcısı “Arzum Tostçu Lux
Granite Izgara ve Tost Makinesi” Arzum Facebook
sayfasında yapılan bir kampanya ile yerini aldı.
Arzum Facebook sayfasında takipçilerden “En Yaratıcı
Tost” tariflerini paylaşmaları istendi. Kimi zaman kahvaltı,
kimi zaman tüm ailenin toplandığı kalabalık yemekler, kimi
zaman da en sevilen dizinin karşısında atıştırmalık olarak
yenen “tost”un birbirinden farklı ve leziz tarifleri takipçiler
tarafından paylaşıldı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen
yüzlerce tariften anlaşıldığı üzere Türk halkı, tostu
sucuksuz düşünemiyor ve kaşarı tosta çok yakıştırıyor.
Binlerce kişi tarafından beğenilen kampanyada 854 adet yorum yapıldı ve kampanyamız 710 kere paylaşıldı. Çok sayıda tüketici ile
etkileşime geçilen Arzum Facebook kampanyasına gelen bütün tarifler birbirinden lezizdi. Ama biz sizler için birkaç tanesini seçtik.

arzumevaletleri

Hande Güler
İzmir’in meşhur Kumru ekmeği
arasında kızarmış hellim peyniri,
kurutulmuş domates ve Ege’nin
dağlarından toplanmış dağ kekiği
üzerine biraz zeytinyağıyla
#arzumtostçu da buluşunca,
tadına doyulmaz tostumuz hazır.

Tuğba Yakut Dinçman

#arzumtostçu Ekmek margarinle yağlanır,
ince ince kesilmiş sucuklar ve çok az da
mantarlar ekmeğe dizilir, tost makinesi
kapatılıp biraz kızartılır, üzerine biber ve
domates eklenip biraz daha basılıp kızartılır;
sonra maydanozlu lor peyniri, zeytin ve
biraz rendelenmiş kaşar ilave edilir ve ekmeğin
üzeri diğer margarinle yağlanmış ekmek
dilimiyle kapatılıp biraz daha kızartılır.
Bir de bunu #arzumtostçuluxgranite ile
yaparsanız eminim lezzetine doyum olmaz.
Bu benim pizza tadında enfes tost tarifim :)

arzum.com.tr arzumokka.com felix.com.tr T +90 (212) 467 80 80 F +90 (212) 467 80 00

Çiçek Çelik
Tahin helvasını 1 çay kaşığı bal ve
birkaç damla limon suyuyla
karıştırıp tost ekmeğinin içine
sürüyorum, üzerine çekilmiş ceviz
serpiyorum. Bu da benim bulduğum
lezzetli tost tarifim.

