
Biz’den Haberler
Değerli Arzum Dostları,

Küçük dokunuşlarla büyük farklar yaratan Arzum olarak iletişim, işimiz gereği üzerinde önemle 
durduğumuz bir konu. Sağladığımız güçlü iletişim ağıyla sektörde kazandığımız güçlü duruşu, bugün 
her kesime yaymak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz.

Bu kapsamda, sizlerle her ay düzenli olarak bir bülten paylaşacağımızı müjdelemekten büyük 
bir mutluluk duyuyorum. Arzum dünyasındaki yenilikleri, aktiviteleri ve yeni ürünlerimizi içeren 
paylaşımlarımızı her ay sizlerle buluşturacağız. Böylece Arzum’da yaşanan yeniliklerden ilk sizin 
haberiniz olacak. Keyifle okumanız dileğiyle…

Saygılarımla,
Murat Kolbaşı

Ayın Ürünü

Tasarım performansla buluştu, Arzum Marin ve Arzum Mercan Serileri doğdu!

Arzum Marin ve Arzum Mercan Serileri ile artık mutfaklar da evin salonu kadar şık, alımlı 
ve gösterişli! Üstün performanslı Arzum Marin ve Arzum Mercan Serisi ürünleri özenli 
davetlerin ve keyifli sofraların garantisi!

Türkiye’nin lider elektrikli ev aletleri markası Arzum, bir yeniliğe daha imza attı ve son 
olarak yeni Mercan ve Marin Serileri’ni kullanıcılarının beğenilerine sundu. Tostçu Lux 
Granite Tost Makinesi, Çay Sefası Çay Makinesi, Mırra Kahve Makinesi ve Prostick 1000 
Blender set ürünlerinden oluşan Mercan ve Marin Serileri şıklığı, tasarımı ve performansı 
aynı çatı altında buluşturması ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Pişirici grubu pazar lideri Arzum, 49 yıllık deneyimini Arzum Mercan ve Marin Serisi 
ürünlerinden Arzum Tostçu Lux Granite Izgara ve Tost Makinesi’nde de gösteriyor. 
Yüksek çizilme direncine sahip 5 katmandan oluşan çift taraflı döküm granit plakaları 
sayesinde uzun süre aşınmıyor, yapışmıyor, daha sağlıklı ve ekonomik bir kullanım ömrü 
sağlıyor. Ürün kampanyaya özel olarak 259 TL’ye sunuluyor.

Çay makinelerinin vazgeçilmezi Arzum, Arzum Mercan ve Arzum Marin serilerinde 
yenilenmiş tasarımı ile Çay Sefası’nı sunuyor. Hem çay makinesi hem su ısıtıcısı olarak 
kullanılabilen Çay Sefası, geleneksel çay makinelerinin lezzetinin de ötesine geçecek 
bir demleme performansı sergiliyor, üstelik yüzde 90 enerji tasarrufu sağlıyor. Arzum 
Çay Sefası’nın fiyatı ise 329 TL.

Türk Kahvesi makinesinde gözünü dünya 
pazarına dikmiş, bu konuda inovasyon ve 
tasarımda uç noktalarda işler yapan Arzum, aynı zamanda Türkiye’nin ilk elektrikli cezve 
üreticisi. Marin ve Mercan Serileri’nin parçası olan Arzum Mırra’nın paslanmaz çelik gövdesi; 
sağlamlığın, kalitenin ve performansın garantisi iken hem sağ hem sol el ile kullanım özelliği 
tüketici odaklı tasarımın göstergesi niteliğinde. Fiyatı ise kampanya dahilinde 159 TL.

Gıda hazırlama kategorisinin pazar lideri konumunda olan Arzum, tamamen yeni tasarım 
kimliğinde geliştirdiği Prostick 1000 Çubuk Blender Seti’nin 1000 W’lık üstün motor gücü ile 
çırpıyor, parçalıyor, karıştırıyor ve hepsini saniyeler için de tam da arzu edilen kıvamda yapıyor. 
Fiyatı ise kampanya dahilinde 159 TL’den sunuluyor.
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Arzum Etkinlik Köşesi

Arzum’dan Deniz Şef’li Etkinlik

Küçük ev aletleri sektörünün lider markası Arzum, 
yemekleriyle ve televizyon programlarıyla sevenlerinin 
gönlünde taht kuran Şef Deniz Orhun’u Çiğli Banco 
Çelik AVM’de İzmirlilerle, Aksu Şirinevler Şubesi’nde ise 
İstanbullularla buluşturdu. Gerçekleşen etkinlikte Deniz 
Şef, inovasyonuyla öne çıkan, eşi benzeri bulunmayan 
“Sadece Arzum’da” ürünleriyle nefis tarifler hazırladı ve 
katılımcılara sundu.

Deniz Şef etkinlikte konuklara Arzum Dublex ve Blendart 
ile hazırladığı tatlı topları, Arzum Fırrın ile hazırladığı küçük 
ekmekleri,  Arzum Blendart’la karıştırdığı muz ve portakal 
suyu karışımını ve Arzum Duoterm’le hazırladığı çayları 
ikram etti.

Arzum’un sektörde fark yaratarak tasarladığı “Sadece 
Arzum’da” ürünlerinden Arzum Fırrın Ekmek Kızartma 
Makinesi, taş fırın lezzetini sofralara taşıyor. Türkiye’de 

sınıfında ilk ve tek olan Arzum Dublex Çift Hazneli Doğrayıcı, doğranan yiyeceklerin kokularının birbirine karışmasını önlüyor. Arzum Presto 
El Blender Serisi, uzun süre keskinliğini koruyan bıçaklarıyla öne çıkıyor. Çift hazneli Arzum Duoterm Termos sayesinde çayın dem oranı, 
klasik termosların aksine isteğe göre ayarlanabiliyor. Türkiye’nin ilk ve tek altı bıçaklı blender seti maharetli Arzum Blendart ise rendeliyor, 
dilimliyor, karıştırıyor, buz kırıyor, çırpıyor.

İsmail Acar imzalı “Arzum OKKA Sultan Serisi” görücüye çıktı

Dünyaca ünlü ressam İsmail Acar’ın Arzum OKKA için tasarladığı Türk Kahvesi fincan seti 
“Arzum OKKA Sultan Serisi”nin lansmanı 10 Haziran Çarşamba günü Atelier by İsmail Acar’da 
gerçekleştirildi.

Teknolojisi ve tasarımındaki geleneksel çizgileriyle Türk Kahvesi’nde OKKA’lı bir fark yaratan 
Arzum OKKA’yla hazırlanan tam kıvamında, bol köpüklü Türk Kahveleri çok beğenildi.

Lansmana ressam İsmail Acar, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı ile cemiyet, iş ve 
sanat dünyasının önemli isimleri katıldı.

Arzum OKKA Sultan Serisi, ilk etapta 2 bin adet üretilecek ve Arzum’un kendi web sitesi 
üzerinden kahveseverlerle buluşacak. Daha sonra ise az sayıda premium satış noktalarında 
satışa sunulacak.



Deniz Şef’ten Lezzetli Tarifler

Ballı & Ananaslı Türk Kahvesi

1 fincan (şekerli, orta ya da sade isteğe göre) Türk Kahvesi’ni, 2 dilim ananas, 
½ bardak süt, 2 top vanilyalı dondurma ve bal ile karıştırın.

Karnıbaharlı Cevizli Köfte
 
Malzemeler:
Karnıbahar, Sumak, 250 gr kıyma, 1 su bardağı ekmek kurusu, Kimyon, Sıvı yağ
Az su, 2 avuç ceviz (Blendart mutfak robotunda cevizi unu haline getirin.)
1 yumurta, 3 yemek kaşığı un, 1 adet sarı dolmalık biber, Tuz, Karabiber, Kaşar, Maydanoz.

Yapılışı:
Bir tencereye bol su koyun ve karnıbaharları içine koyun, koku olmaması için sumak atın ve pişirin. 
Bir kase içine kıyma, ekmek kurusu, kimyon, sıvı yağ, az su, ceviz unu, yumurta, un, tuz, karabiber, 
kaşar, maydanoz, haşlanan karnıbaharları ezerek koyun ve karıştırın, köfte haline getirin, önce 
yumurtaya sonra una bulayıp kızartın. Sarı dolmalık biberleri kesin, köfteleri üzerine koyun ve üzerine 
kaşar rendeleyin, kaşarlar kızarana kadar fırınlayın ve fırından çıkınca üzerine maydanoz serpin.

Bayilerimizle Röportaj

İlk bültenimizde Yön AVM’den Mehmet Kama ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik...

“Arzum” markası deyince aklınıza ilk ne geliyor?

Arzum deyince ilk olarak akla gelen şey tabii ki başarılı bir küçük ev aletleri markası. Hatta 
aklıma en başarılı ürün isimleri geliyor; Arzum Blendart, Arzum Çaycı ve tabii yeni gözdemiz 
Arzum Okka. Bunun yanında zihnimde kaliteli ve pratik kelimeleri de beliriyor. Pratiklik 
benim için aynı zamanda daha fazla kazanç demek, tabii ki ev hanımları için de pratiklik 
çok önemli. Mutfakta harcanacak daha az zaman, aileye ve kendilerine ayırabilecekleri 
daha çok zaman demek. Eski komplike ürünler yerine pratik ürünlere tercih yoğunlaştı, 
bu konuda Arzum’un yenilikçilik açısından ön plana çıktığını görebiliyoruz.

Kaç yıldır Arzum markası ile çalışıyorsunuz?

Yaklaşık 20 yıldır Arzum markası ile çalışıyoruz, yani çok eskilere dayanan bir ilişkimiz var bizim. Aramızda daima karşılıklı bir güven ve saygı 
var. Aynı zamanda ticari anlamda da iki yönlü olarak kazancımız söz konusu. Bunu senelerdir yapabilmeleri, her zaman anlayışlı oluşları, 
bizleri de düşünmeleri ve gelişen sevgi bağı sayesinde çalışmayı en sevdiğimiz markalardan biri oldu. Keşke bir 20 yıl daha çalışsak derim.

En sevdiğiniz Arzum ürünü nedir?

Şu aralar Arzum Okka Türk Kahvesi Makinesi’ni zevkle kullanıyoruz. Gayet güzel ve pratik. Pratikliği benim için ayrıca önemli. Arzum Okka’yı 
kendim kullanabiliyorum, kendi Türk Kahvemi kendim yapabiliyorum artık. Arzum Çaycı da her zaman aynı tadı sağlaması ve rahatlığından dolayı 
tercih edilen bir ürün. Evde eşim de Arzum ürünlerini kullanıyor.

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

Sosyal Medya’da Arzum


