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Sevgili Arzum Severler,

Sizlerin de desteği ile 2018’e birçok ödül ve birinciliklerle başlamıştık. 
Yeniliklerimize yenilik, başarılarımıza başarı katmaya devam ediyoruz. 
Sadece gıda kategorisinde değil, diğer kategorilerde de iddiamızı ortaya 
koyduğumuz ve karşılığını almaya başladığımız başarılı bir yıl içerisindeyiz. 
En büyük hedefimiz, "Sen dokunursun, değişir dünya" mottomuzla sizlerin 
hayatında en büyük yardımcınız olmak ve tüm dünyaya Arzum’u en iyi 
şekilde tanıtmak.

Technoart El Blender’ımız ve Olimpia Plus elektirikli süpürgemiz ile Plus X 
Award 2018’de yeni ödüllerimizin sahibi olduk. Çok yakında sizlerle buluşa-
cak olan OKKA Ailesi’nin yeni üyeleri OKKA Grandio Türk Kahvesi Makinası 
ve OKKA BeanGourmet Türk Kahvesi Öğütücüsü ürünlerimiz ile Plus X 
Award 2018’de ödül aldık.

Çırağan Kempinski İstanbul’da Türkiye’nin her yerinden iş ortaklarımızın 
katılımı ile gerçekleştirdiğimiz davette ‘Çifte Heyecan’ yaşadık. Kendi 
AR-GE’miz ile tasarladığımız yeni “Arzum Olimpia Plus” ve “Arzum OKKA 
Grandio” ürünlerimizin heyecanını davetlilerimizle paylaştık. 

9-13 Şubat 2018 tarihleri arasında, Dünyanın önde gelen uluslararası 
züccaciye, ev dekorasyonu ve hediyelik eşya fuarı Ambiente 2018’e bu yıl 
15.kez katıldık. 

Tadıyla, kültürüyle, sunumuyla 500 yıldır hayatımızda olan Türk kahvesini 
sizlerin de desteğiyle, makineleşme anlamındaki bariyeri aşarak her 
kültürün mutfağına sokmayı ve dünyaya yayılımını hızlandırmayı 
amaçlıyoruz.

Yarıyılı, üreterek başarı ile geride bırakmanın mutluluğu ve gururunu 
yaşıyoruz. 

Sizlere hep daha iyisini sunabilmek dileği ile.
Sevgilerimle, S. Mete Zadil
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Olimpia Prime & Olimpia Plus

Mutfakta Arzum Dreamline Serisi Var

Müşterilerimizin merakla beklediği yeni renk serimizi baharla birlikte raflara taşıdık. Rüya gibi bir renk serisi olan Dreamline,  
rengi ile şık bir görünüm sunduğu kadar performansı ile de kendinden söz ettiriyor. Dreamline serisi ürünleri ile içecek hazır-
lamak, doğramak, karıştırmak, pişirmek ve çırpmak çok kolay. Yeni evleneceklerin, evini yenilemek isteyenlerin, tasarım ve 
renk tutkunlarının vazgeçilmezi olacak Dreamline serisi; Tostçu Delux Izgara ve Tost Makinesi, Çaycı Lux Çay Makinesi, OKKA 
Minio Türk Kahvesi makinesi ve Prostick 1500 Blender ürünlerinden oluşuyor. 

Yüksek performansı ve mono-cyclone teknolojisi ile uzun süreli temizliğin anahtarını sunan Olimpia’larımız evlerin en büyük 
yardımcıları arasındaki yerini aldı. Yeni Olimpia Prime ve Olimpia Plus elektrik süpürgemiz ile tertemiz evlerin vazgeçilmezi 
olmaya devam ediyoruz. Yeni Olimpia’larımız yüzde 99.9’luk yüksek toz toplama performansına, 65 DB’lik* düşük ses düzeyine, 
cyclone extreme teknolojisiyle ve HEPA 13 filtresine sahip. Sert yüzey temizliğindeki halı performansıyla da şaşırtan yeni 
Olimpia’larımız, 2.2 litrelik toz haznesi özelliklerine sahip. Pratik, kolay kullanımlı ve şık tasarımıyla temizlikte performans 
arayan kadınların vazgeçilmezi olmaya aday. 
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Yüksek perfermansı ve teknolojisi ile
ARZUM OLIMPIA var,

size zaman var.

OLIMPIA
PLUS

OLIMPIA
PRIME

*Minimum hız ayarında çalıştırıldığında oluşan ses seviyesi 65db,
  Maximum hız ayarında çalıştırıldığında oluşan ses seviyesi 74db.
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Windream Power ve Windart Eco Vantilatörlerimizle Yaza Meydan Okumaya Hazırız!

Arzum Metalium Tost Makinesi Arzum Grandio Tost Makinesi
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WINDART
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WINDART
POWER

Bu yaz ferahlığı Windream Power ve Windart Eco vanti-
latörlerimizle sunuyoruz. Windream Power uzaktan kuman-
dalı ayaklı vantilatörümüz, evin hangi köşesinde nerede 
olursanız olun tek komutla kumanda edilebilir, pervane 
hızını ve yönünü değiştirilebilirsiniz. Çift pervane sistemi 
sayesinde daha güçlü hava akışı ve daha geniş alana etki 
eden ürünümüz, 3 kademeli hız ayarına sahip. “Normal”, 
“Doğal” ve “Uyku” olmak üzere 3 farklı rüzgar modundan 
birini seçerek dilediğiniz şekilde serinleyebilirsiniz. 7,5 
saate kadar zaman ayarlamalı özelliği ile gece uykusuna 
dalmanın en keyifli halinin sunan Windream Power, siz ne 
zaman isterseniz o zaman kapanıyor. %100 bakır motoru 
sayesinde daha uzun ömürlü kullanım sağlayan Windart 
Eco vantilatörümüz ise, azalmayan performansıyla serin 
bir yazın anahtarını sunuyor. 3 kademeli hız ayarı, sol-sağ 
salınım özelliği olan vantilatör 2 saate kadar zaman ayarla-
ma özelliğine de sahip. Her iki vantilatörümüz de, parmak 
girmesini engelleyen 150 telli koruma ızgarası ile çocuklu 
aileler için daha güvenli kullanım sağlıyor.

Tek seferde 4 adet tostu en lezzetli haliyle masalara 
taşıyan Arzum Metalium Izgara ve Tost Makinası, yiyecek 
kalınlığına göre ayarlanabilen üst gövde sistemi ile 
istenilen yumuşaklıkta tost sunuyor. Yağ damlama tepsisi, 
çıkarılabilir yapışmaz alüminyum döküm ısıtıcı plakalar ve 
spatula ile kullanım kolaylığı sunan makina, termostat 
ayarı ile farklı pişirme seçenekleri sağlıyor.

Kalabalık ailelerin kurtarıcısı olacak Arzum Grandia Izgara 
ve Tost Makinası, tek seferde 6 adet lezzetli tostu masalara 
taşıyor. 180 derece açılabilir üst gövdesi, yağ damlama 
tepsisi, çıkarılabilir yapışmaz alüminyum döküm ısıtıcı 
plakalar ve spatula ile kullanım kolaylığı sunan makina, 
kademeli ısı ayar düğmesi ile her damak zevkine uygun 
tostu pişiriyor. Arzum Grandia Izgara ve Tost Makinası, 
kilitleme mandalıyla da çocuklu ailelerin gözdesi olmaya 
aday.



Anneler Günü özelinde Arzum Dreamline setimizin ön planda 
olduğu bir kurgu hazırladık, kurguyu Facebook ve Instagram 
sayfalarımızdan paylaştık. Kullanıcılarımızdan hazır-
ladığımız görseli paylaşmalarını ve yorumda 3 arkadaşını 
etiketlemelerini istedik. Facebook’ta 24.000'den fazla 
beğeni, 11.000'den fazla yorum ve Instagram’da 5.000'den 
fazla beğeni, 13.000'den fazla yorum alan yarışmamız her iki 
mecrada da son dönemlerde  en yüksek etkileşim alan 
kurgularımızdan oldu.

SOSYAL MEDYADA BİZ
Sosyal Medya Kurguları

Sosyal medyada bizi takip edin.

Anneler Günü özelinde Arzum OKKA Facebook ve Instagram 
sayfalarımızdan bir yarışma kurgusu başlattık. Kurgumuzda 
takipçilerimizden bizi sosyal medya hesabımızdan takip 
etmelerini ve 3 arkadaşlarını yorumda etiketlemelerini istedik.
Yarışmamız Facebook’ta organik olarak 24.067 kişiye erişti, 
1.309 beğeni, 1.389 yorum, 617 paylaşım aldı. Instagram’da 
ise yine organik olarak ilerleyen kampanyamız 26.918 kişiye 
erişti, 2.400 beğeni, 9.300 yorum ve 225 kaydetme aldı. 

Arzum Technoart El Blender’ ının özelliklerini anlattığımız 
kurguda takipçilerimizden kendi detoks çorbalarının tarifini 
yorumda yazmalarını istedik. Instagram'da 500, Face-
book'ta da 200'den fazla yorum alan yarışmamız Nisan 
ayının en yüksek etkileşim alan paylaşımlarından oldu. 
Ayrıca bu kurgumuzla birlikte hem Instagram'da hem de 
Facebook'ta yeni takipçiler kazandık.

YouTuber Simla Canpolat ile Anneler Günü için Arzum Bellissima 
Beach Waves Wag Maşası özelinde bir video çalışması yaptık. 
Videomuzda Simla, annesine hediye olarak aldığı Arzum 
Bellissima Beach Waves Wag Maşası ile sürpriz yaptı. Ayrıca 
videoda Simla’nın ''Anneler Günü''ne dair keyifli sohbetine ve 
sürpriz açıklamasına da şahit olduk. Simla Canpolat'ın Insta-
gram sayfasında 73.000'den fazla görüntülenme alan bu 
videoyu biz de kendi hesaplarımızdan paylaştık. Video Insta-
gram sayfamızda organik olarak 3.000'dan fazla seyredildi. 
Yine bu video Facebook tarafında da 13.000 dan fazla kişiye 
erişti.
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Türkiye’ nin yaratıcılık odaklı ilk çoçuk kültür ve sanat festivali olan “Yaratıcı Çoçuk Festivali‘ nde”  Shake’N Take ile çocuklar 
için sağlıklı lezzetler hazırladık.

ETKİNLİKLERİMİZDEN
Yaratıcı Çoçuk Festivali

Son 3 ayda 20 farklı etkinlikte Arzum OKKA standımız ile tüketicilerimize OKKALI bir Türk kahvesi deneyimi yaşattık.

Uluslararası AR-GE İnovasyon ve 
Teknoloji Yönetimi Kongresi

Üsküdar Amerikan Lisesi 97. May Day Galatasaray Pilav Günü

OKKA Tadım Etkinliği
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SAHANIN SESİ
Anneler Günü Saha Çalışmaları 

Ramazan Ayı Saha Çalışmaları

Anneler günü döneminde sahada “Mutfakta Arzum Var. Annelere Mutluluk, Kolaylık Keyif Dolu Zaman Var.” dedik.

Ramazan ayı boyunca sahada “Mutfakta Arzum Var” iletişimine devam ettik.

SAYI 2 
TEMMUZ I 2018




