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Biz’den Haberler
Değerli İş Ortaklarımız,
Güzellikleriyle birlikte zaman zaman zorluklarını da hissettiğimiz bir yıl olan 2015’in artık sonlarına
yaklaşıyoruz. Bu yıl, Eylül ayında CEO’muz Mete Zadil’i sizlerle tanıştırmıştık. Türkiye’nin lider küçük
ev aletleri markası olarak, kurumsallaşma ve global markalaşma stratejimiz kapsamında yeni adımlar
atmaya, başka bir deyişle kan tazelemeye devam ediyoruz. Arzum Ailesi’ne dahil olan yeni CFO’muz
Cemal Tüfekçi, bundan böyle Arzum Elektrikli Ev Aletleri’nde mali işlerden sorumlu olacak. Şirketimiz
adına finansal sorumlulukları en üst düzeyde üstleneceğinden hiç şüphemiz olmayan Cemal Tüfekçi’ye
yeni görevinde başarılar dilerim. Küçük ev aletleri pazarında 2015 yılının ilk 6 ayında elektrikli süpürgeler
adette yüzde 20, ciroda ise yüzde 37,5 paya sahip oldu. Özellikle de Cyclonik filtreli süpürgelerde yüzde 6’lık bir büyüme gerçekleşti.
Pazarı ve yeni teknolojileri yakından izleyen, inovatif ürünleriyle sektörde fark yaratan Arzum’un elektrikli süpürge kategorisindeki yeni
inovasyonunu size duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Tozlara göz açtırmayan Multi-Cyclone teknolojisine sahip Arzum Olimpia Turbo ile
satış kanallarında atılım yaparak, elektrik süpürgesi kategorisinde daha da güçleneceğimize eminim.
Bildiğiniz gibi, bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Coffee Festival, 22-25 Ekim tarihleri arasında, İstanbul’un sembollerinden biri olan, tarihi ve
estetik değere yüksek bir yapı olan Haydarpaşa Garı’nda gerçekleşti. Kahve kokusu, ayrılıkların ve kavuşmaların mekanı Haydarpaşa Garı’ndan
tüm İstanbul’a yayıldı. Elbette ki, Arzum OKKA Türk Kahvesi Makinesi olmadan kahve festivali olmaz, diyerek standımızla beraber festivalde
yerimizi aldık. Bu yıl ziyaretçilerin karşısına Arzum OKKA Kapsül sürpriziyle çıktık; Türk kahvesinde kapsül dönemini resmen başlattık. Bildiğiniz
üzere Arzum OKKA’yla ihracat kanalında büyük bir başarı yakaladık. Ancak Türk kahvesinin zor bulunması ve porsiyonlarının kişiden kişiye
değişmesi, Arzum OKKA’nın tamamlayıcı bir ürün olan Türk kahvesinin de satışa sunulması ihtiyacını doğurdu. Hem kahveyi porsiyonlamayı
sağlamak, hem de uzun süre saklamak için kapsül formunda oksijen bariyerli kapsüller ile yani Arzum OKKA Kapsül Türk Kahvesi ile mümkün
oldu. Arzum OKKA her fincanda eşit köpük ve aynı lezzeti sunarken artık Arzum OKKA Kapsül Türk kahvesi ile kişiden kişiye değişen kahve
porsiyonlamasını standardize edilmiş oluyor. Ayrıca Arzum Okka Kapsül, Geleneksel Kapsül Türk kahvesi ile birlikte, 4 ayrı lezzet alternatifi
sunuyor. Türk kahvesi yapımını Arzum OKKA ile kolaylaştırarak uluslararası piyasada kazandığımız başarının Arzum OKKA Kapsül sayesinde
pekişeceğine inanıyorum.
Saygılarımla,
T. Murat Kolbaşı
Arzum Elektrikli Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı

Ayın Ürünleri
Tozlara göz açtırmayan teknoloji Arzum Olimpia Turbo.
Arzum’un inovatif teknolojiye sahip yeni elektrikli süpürgesi Arzum Olimpia Turbo Multi Cyclone
Elektrikli Süpürgesi, yüksek filtreleme sistemiyle tozlara göz açtırmıyor. Toz torbasız kullanılan
silikon süpürgelerden farklı olarak Multi Cyclone teknolojisine sahip olan Arzum Olimpia Turbo,
geliştirdiği silikon tipi süpürge teknolojisi ile maksimum performans sunuyor. Hepa 13 filtrenin
kirlenmesini önleyerek çekiş gücünün her zaman ilk günkü gibi yüksek olmasını sağlıyor.
İnovatif özelliklerine sessiz çalışma sistemini de ekleyen Arzum Olimpia Turbo, yüksek filtreleme
sistemiyle alerjen ve tozdan rahatsızlık duyanlar için ideal kullanım oluşturuyor.

Arzum OKKA ile Türk kahvesinde yeni bir dönem. Kapsülün sihri!

D ağ Ç ilekli
T ürk K ahvesi

K aKULEli
T ürk K ahvesi

D aMLA S aKIZLI
T ürk K ahvesi

G ELENEKSEL
T ürk K ahvesi

OLIMPIA TURBO

Kahveyi doğrudan fincana servis etme özelliği ile ilk ve tek olan Arzum OKKA, Türk
kahvesinde kapsül dönemini başlattı. Arzum OKKA Kapsül Türk Kahvesi, hava
geçirmeyen oksijen bariyerli yapısı sayesinde Türk kahvesinin ilk günkü tazeliğinde
uzun süre muhafaza eder. Türk Kahvesi ile en uyumlu aromalar ile tatlandırılımış,
geleneksel Türk Kahvesi, Damla Sakızlı Türk Kahvesi, Dağ Çilekli Türk Kahvesi ve
Kakuleli Türk Kahvesi olmak üzere 4 farklı seçenek ile Arzum OKKA Kapsül Türk
Kahvesi sizi sihirli bir lezzete davet ediyor.

Arzum Etkinlik Köşesi
Arzum OKKA Kapsül, İstanbul Coffee Festival’de.
Türk kahvesinde kapsül dönemini başlatan Arzum OKKA,
İstanbul Coffee Festival’de lezzet kapsüllerini Arzum Yönetim
Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı’nın katılımıyla Haydarpaşa Garı
İCF Seminer Alanı’nda tanıttı.
Bol kahve kokulu İstanbul Coffee Festivali’nde Arzum OKKA
kapsül lezzeti herkesi sardı. Etkinlikte hava geçirmeyen
yapısı sayesinde Türk kahvesinin ilk günkü tazeliğini
muhafaza eden lezzet kapsülleri, katılımcılar tarafından
en beğenilen özelliklerden biri oldu. İdeal miktarda kahve
porsiyonlarını paketlenmiş olarak sunan kapsüller, tazeliği ve
eşsiz kokusuyla her fincanda aynı lezzeti yaşatıyor. Arzum
OKKA Lezzet Kapsülleri’nin Türk Kahvesi ile en uyumlu
aromalarla tatlandırılmış, geleneksel Türk Kahvesi, Damla
Sakızlı Türk Kahvesi, Dağ Çilekli Türk Kahvesi ve Kakuleli Türk
Kahvesi olmak üzere 4 farklı seçeneği katılımcılar tarafından
büyük ilgi gördü.

Lezzet Kapsülleri’nin hem Türkiye pazarında hem de dünya pazarındaki
öneminden bahseden Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı;
“Geçen yıl İstanbul Coffee Festival’de kahveyi doğrudan fincana servis
etme özelliği ile ilk ve tek olan Arzum OKKA’yı kahveseverlere tanıtarak
Türk kahvesi kültürünü dünyaya yaymak için attığımız önemli adımları
sizlerle paylaşmıştık. Bu yıl ikincisi düzenlenen festivalde karşınıza Lezzet
Kapsülleri ile çıkmaktan mutluluk duyuyoruz. Arzum OKKA her fincanda
eşit köpük ve aynı lezzeti sunarken artık Türk Kahvesi Kapsülleri ile kişiden
kişiye değişen kahve porsiyonlamasını da standardize etmiş oluyor. Ayrıca
Arzum OKKA, Geleneksel Kapsül Türk Kahvesi ile birlikte 3 ayrı lezzet
alternatifi sunuyor. Türk kahvesi yapımını Arzum OKKA ile kolaylaştırarak
uluslararası piyasada kazandığımız başarının Lezzet Kapsülleri sayesinde
pekişeceğine inanıyorum” dedi.

Deniz Şef’ten Lezzetli Tarifler
Türk Kahveli Limonata

Türk Kahveli Milkshake

Malzemeler:
1 fincan şekerli Türk kahvesi
Başka bir kapta: 10 adet limon, 300 gr şeker

Malzemeler:
1 fincan orta şekerli Türk kahvesi
Vanilyalı maraş dondurması
Az süt

Yapılışı:
Limon kabuklarıyla şekeri ovun, sıkılmış
limonları ekleyin. Bu karışıma 2 litreye
tamamlanacak kadar soğuk su ekleyin.
1 fincan şekerli Türk kahvesini bu karışıma
ekleyin.

Yapılışı:
Tüm malzemeleri blenderla karıştırın.

Türk Kahveli Sahlep

Türk Kahveli Yulaf

Malzemeler:
1 fincan orta şekerli Türk kahvesi
1 paket sahlep
200 ml sıcak su

Malzemeler:
1 fincan orta şekerli Türk kahvesi
2 yemek kaşığı yoğurt
1,5 yemek kaşığı yulaf

Yapılışı:
Tüm malzemeleri karıştırın.

Yapılışı: Tüm malzemeleri
karıştırın ve kahvaltıda afiyetle yiyin!

Bayilerimizle Röportaj
Vatan Bilgisayar’dan Hakan Osman Ünal ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.
Arzum markası deyince aklınıza ilk ne geliyor?
Arzum, hayallerimizi gerçekleştiren sıcacık bir marka. Hepimiz
hayatımızın belirli dönemlerinde somut ve soyut hayaller
kurmuşuzdur, örneğin, telefon, bilgisayar, araba; sevgi, samimiyet,
dostluk, özlem vs. İşte tam da Arzum burada devreye giriyor ve
küçük ev aletlerindeki hayallerimizi, yenilikçi ve sempatik ürünleri
ile gerçekleştirmemize yardım eden, sıcacık bir marka olarak
yıllardır karşımıza çıkıyor.
Kaç yıldır Arzum markası ile çalışıyorsunuz?
Vatan Bilgisayar olarak 10 yıldır güçlü bir işbirliği ile çalışmalarımıza
devam ediyoruz.
En sevdiğiniz Arzum ürünü nedir?
Aslında Arzum markasının birçok ürününü seviyorum, ama
aralarında en çok sevdiğim Arzum Tostçu. Neden dediğinizi duyar
gibiyim. Sabahları hızlı, kolay ve sağlıklı bir şekilde tost yapmama
olanak sağladığı için.
Arzum markası ile bir anınız & hatıranız varsa anlatır mısınız?
Arzum’da anılar bitmez, ama kısaca örnek vermek gerekir ise
Arzum seyahat ütüsünün iyi bir satış grafiği yakalayacağına
inanmamıştım. Çünkü insanlar seyahatte çıktıklarında yanlarında
ütü taşımazlar diye düşünüyordum. Ama ütü o kadar güzel ve
fiyat/performansı açısından iyiydi ki yanılmışım, hala iyi adetlerde
satmaya devam ediyoruz.
Mutfakla aranız nasıl? Bir yemek tarifi paylaşmak ister misiniz?
Mutfakla aram pek iyi değildir, yoğun dönemlerde Arzum ürünleri
imdadıma yetişiyor desem yeridir. Elim pek yemek yapmaya
yatkın değildir, ama çok iyi tost yaparım, daha doğrusu Arzum
Tostçu yardım eder, ben yerim.

Sosyal Medya’da Arzum
Kahve kokulu bir festival, İstanbul Coffee Festivali!
Bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Coffee Festival’inde Arzum Türk kahvesine getirdiği Arzum OKKA Kapsül yeniliğiyle katılımcıların ilgi
ve beğenisini kazandı.

21.6 K takipçili müşterimiz

56.4 K takipçili müşterimiz

Misafirlerimiz tarafından toplam 44 kg 356 gr kahve içildi!

16.1 K takipçili müşterimiz

12 K takipçili Posta Gazetesi Reklam Direktörü Jülide Tiryaki,
Eray Kılıç’ın fotoğrafını paylaştı.

Kahve festivali süresi boyunca; Dağ Çilekli 1764 adet, Kakuleli 1260 adet,
Damla Sakızlı 2000 adet, Geleneksel 1800 adet kahve ikramımız oldu.

Televizyon dünyasından ünlü konuklarımız da oldu.

Arzum OKKA makinamiz çok beğenildi.

Toplamda 6824 kahve ikramında bulunduk.

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

