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Değerli Arzum severler,
Öncelikle sizlerin, ailelerinizin ve dostlarınızın sağlıklı olduğunu umuyorum.
Evlerimizde kaldığımız bu dönemde hep yanınızda olabilmek, ihtiyaçlarınızı karşılayabilmek adına hepimiz, büyük emek, yüksek performans ve sorumlu iş anlayışı
içerisinde için çalıştık. Bu süreçte hem iç piyasada hem de global piyasada
olağanüstü bir başarı gösterdik.
Önlemlerimizi işler iyi iken aldığımız için bu dönemde rotamızdan sapmadan
yolumuza devam ettik.
Covid-19 pandemisine karşı aldığımız tedbirleri her fırsatta sizlere aktardık. E-ticaret
kanalımızda ve açık olan noktalarda satışlarımıza devam ettik.
Mart ayının ilk yarısından sonra e-ticaret kanalında yoğun ziyaretinizi gözlemledik.
Bugüne dek gerçekleştirmiş olduğumuz yatırımlar sayesinde bu dönemi oldukça verimli
geçirdik. Yine daha önce yapmış olduğumuz yatırımlarla bu dönemde Arzum APP'i de sizlerle
buluşturmanın mutluluğunu yaşadık.
İşimize odaklanırken sosyal sorumluluğumuzu da ihmal etmedik ve bizler için hayatlarını ortaya koyarak
görev yapan sağlık çalışanlarımız, görevlerini sürdürmekte olan saha arkadaşlarımız ve iş ortaklarımız için toplam
30.000 adet yüz siperliği maske üretip hiçbir bedel almadan ulaştırdık. Hastanelerden, sağlık kurumlarından, üreticilerden, sizlerden bol bol teşekkür aldık.

S. Mete ZADİL
İcra Kurulu Başkanı

Pandemi halen bitmiş değil, ancak hepimiz belli bir bilinç seviyesi ile yeni normale başlamış bulunmaktayız. Tıpkı
geçirdiğimiz bu süre zarfında olduğu gibi, içerisinde bulunduğumuz yeni normalde de önceliğimizin sizler ve Arzum
çalışanlarının olduğunu tekrar hatırlatmak isterim.
Sağlıkla, mutlulukla kalmanız dileğiyle.

Sevgilerimle,
S. Mete Zadil
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Yeni Ürünler
EN YENİ SERİMİZ OLAN ARZUM NATURA İLE DOĞANIN ENERJİSİNİ EVLERE TAŞIDIK...

Yüksek perfermansı ve teknolojisi ile
ARZUM OLIMPIA var,
size zaman var.

OLIMPIA
PRIME

OLIMPIA
PLUS

Doğadan aldığımız ilhamla teknolojiyi bir araya getirdik ve en yeni Natura serimizi tüketicilerimizle buluşturduk. Şık ve modern
tasarımıyla fark yaratacak Arzum Natura serisi; topraktan okyanusa uzanan, masal gibi bir gün batımına davet eden hikayesi
ile yaz ruhunu yaşam alanlarına taşıyor. #ötesinegeç sloganıyla tüketicilerimizi farklı ve iddialı bir yeniliğe davet eden seri,
güneşin sıcaklığını ve enerjisini yansıtan “Günbatımı”, mavinin özgür ruhunu taşıyan “Okyanus” ve doğanın tutkusunu
hissettiren “Toprak” renkleri ile mutfaklara zarif bir dokunuş yapıyor. Mat dokusuyla renkleri masalsılaştıran Arzum Natura,
Arzum Çay Sefası, Arzum OKKA Minio, Arzum Natura Tostçu Delux ve Arzum Natura Hestia Multi Blender Seti'nden oluşuyor.

SAĞLIKLI LEZZETLERE ARZUM VACUUMIX İLE DEVAM EDİYORUZ
Teknoloji ve tasarımı birleştirerek pratik çözümler sunmaya devam
ediyoruz. Ailenin en yeni üyesi olan Vacuumix Vakumlu Power
Blender, dilediğiniz sağlıklı tarifi kolayca yapma imkanı sunuyor.
Arzum Vacuumix Vakumlu Power Blender, sahip olduğu vakum
aparatı sayesinde karışımı yapılan sebze ve meyvelerin hava ile
temasını en aza indirerek daha pürüzsüz, besin değeri yüksek, rengi
daha doğal ve gün boyu lezzet ve tazeliğini koruyan içecekler
hazırlanmasına imkan sunuyor. Önceden programlanmış 6 menü
özelliği sayesinde tek tuşla pratik kullanım imkanı sunan Vacuumix
ile sağlıklı beslenmek artık çok kolay. 1500 Watt motor gücü,
dakikada 28.000 devir hızı, özel tasarlanmış 8 adet keskin sivri
bıçağı ile tüketiciler mutfakta harikalar yaratmaya devam ediyor.
BPA içermeyen karıştırma sürahisi ve taşınabilir spor şişesiyle
sağlıklı ve pratik bir kullanıcı deneyimi sağlıyor.
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ARZUM SHAKE'N TAKE AİLESİ'NİN EN YENİ ÜYESİ: ARZUM SHAKE’N TAKE JOY
Arzum Shake'N Take Ailesi'nin en yeni üyesi Shake'N Take Joy'u tüketicilerimizle buluşturduk. Shake'N Take Joy, 600 watt
motor gücüyle sağlıklı meyve kokteyllerinden, renkli smoothie'lere ve buzlu kahvelere kadar birçok farklı lezzetin tek tuşla
hazırlanmasını sağlıyor. Evin küçüklerini de unutmayan Arzum Shake’N Take Joy, onlar için en lezzetli mamaları kısa sürede
hazırlamaya imkan sunarak işleri kolaylaştırıyor. Ayrıca; kahve ve baharat öğütme özelliği ile de kahvenin ve baharatın en
taze halini karışımlara eklenmesine yardımcı oluyor. 570 ve 400 ml kapasiteli BPA içermeyen karıştırma şişelerine içme
kapağını ekleyerek, içecekler kolayca istenen her yere taşınabiliyor. Özel paslanmaz çelik bıçakları ile buz kırabilme imkanı
da sunan kişisel blender, bu yazın gözdelerinden olmaya aday.

ARZUM PROSTICK MULTISPEED 2000 EL BLENDER SETİ İLE
MUTFAKTA HARİKALAR YARATMAYA DEVAM EDİYORUZ

Blender setlerimize bir yenisini daha ekledik.
Arzum Prostick Multispeed 2000 El Blender Seti, 2000 W
motor gücü ve çift taraflı paslanmaz çelik 6 bıçağı ile en zor
tariflerin bile kolayca hazırlanmasına yardımcı oluyor.
Tarifteki içeriklere göre ihtiyaç duyulan hız, ayarlanabilir;
turbo fonksiyonu ile mükemmel sonuca saniyeler içinde
ulaşılabiliyor. El blender’ının yanında sunduğu doğrayıcı ve
çırpıcı aparatları; kek, krema, humus gibi bir çok farklı tarifi
hazırlama olanağı sağlıyor.
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PROSTICK MYFIT SMOOTHIE EL BLENDER'I ŞİMDİDEN ÇOK SEVİLDİ
Prostick Myfit ile el blender'ı ve kişisel blender özelliklerini tek bir
üründe topladık. Arzum Prostick Myfit Smoothie El Blender'ın
ısıya dayanıklı paslanmaz çelik ayağı ve bıçakları sayesinde
çorbadan püreye birçok tarif kolayca hazırlanabiliyor. Kişisel
blender aparatı ve şişesiyle de smoothie hazırlanabiliyor.
Ergonomik tasarımı ve sessiz çalışma özellikleriyle dikkat çeken
ürünümüz tüketicilerimizin oldukça beğenisini kazandı.

ARZUM VOLUME PRO HAVA ÜFLEMELİ SAÇ ŞEKİLLENDİRİCİ İLE TEKNOLOJİ VE BAKIMI BİR ARAYA GETİRDİK
Kişisel Bakım kategorimizdeki yeniliklerimizden biri iyon teknolojisi sayesinde elektriklenmeyi önleyen
Arzum Volume Pro Hava Üflemeli Saç Şekillendirici oldu. 1200 watt gücüne sahip olan Arzum Volume Pro, saçı hızlıca
kuruturken aynı zamanda şekillendirme imkanı da sunuyor. Seramik şekillendirme fırçaları sayesinde ister düz ister
dalgalı saçlara ulaşılmasını sağlıyor.
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ARZUM BELLISSIMA CREATIVITY GLOSSY SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ İLE PROFESYONEL
BİR BAKIM SUNMAYA DEVAM EDİYORUZ
Arzum ailesinin en çok dikkat çeken ürünlerinden biri de Arzum Bellissima Creativity Glossy Saç Düzleştirici oldu. Aktif
plaka teknolojisi sayesinde saçlara eşit basınç uygulayan ve daha etkin düzleştirme sağlayan düzleştirici, kusursuz
düz saçlara ulaşma imkanı sunuyor. Seramik kaplama plakaları sayesinde zarar vermeden şekillendiren Bellisima
Creativity Glossy Saç Düzleştirici, kuru ve mat saçlarda ışıltı etkisi yaratıyor. Saçları düzleştirmenin yanı sıra doğal ve
kalıcı buklelere de imza atan düzleştirici, 230 derece ayarlanabilir profesyonel sıcaklık ayarına sahip.
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12. YILIMIZDA DA SATRANÇ USTASI KADINLARA DESTEK OLDUK!
Arzum ailesi olarak, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF)
tarafından gerçekleştirilen Türkiye Kadınlar Satranç
Şampiyonası’nın sponsorluğunu üstlendik. Kadına değeri
her zaman odağımızda tutarak, bu anlamlı sponsorluğu 12
yıldır devam ettirmeyi başardık. Ülkenin dört bir yanından ve
KKTC’den yaklaşık 73 sporcunun katıldığı şampiyonanın
finali 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde gerçekleşerek daha
da anlamlı hale geldi.

COVID-19 PANDEMİSİNDE DAYANIŞMANIN ALTINI ÇİZDİK!
Zorlu günleri hep beraber, dayanışma ile aşacağımızın altını çizerek bizler için hayatlarını ortaya koyarak görev yapan sağlık
çalışanları ve görevlerini sürdürmekte olan saha arkadaşlarımız için toplam 30.000 adet yüz siperliği maske üretip kendilerine
ulaştırdık. Yüz koruyucu siper maske üretimi için Güneş Plastik ile bir araya gelerek, kamu hastanelerindeki sağlık çalışanlarına
destek olduk. Sağlık çalışanlarının yanı sıra; sahada, depoda ve üretimde işinin başında olan ekip arkadaşlarımızı da unutmadık.
Bu zorlu süreçte hizmet vermeye devam eden çalışanlarımızın da sağlıklarını koruyarak işlerine devam edebilmesi için yüz
koruyucu siper maske desteği sağladık.

65 YAŞ ÜZERİ BÜYÜKLERİMİZİ UNUTMADIK...
Uzun bir süre 'evde kal'an 65 yaş üzeri büyüklerimiz için Evden Eve
ücretsiz servis hizmetimizi devreye doktuk. Ücretsiz Evden Eve
servis uygulamasını anlatan filmimiz de dijital
mecralarda yayınlandı.
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SEVGİLİLER GÜNÜ İÇİN IGTV ÜZERİNDEN INFLUENCER İLETİŞİMİ YAPTIK
Sevgililer Günü özelinde Alev Karslı ile iş birliği yaptık. Kişisel bakım
ürünlerini entegre ettiğimiz 'Alev Karslı ile Sevgililer Günü’ne Hazırlanın'
adlı IGTV yayınımız ile 140.717 kişiye erişim sağladık.

ONEDIO İLE RAMAZANA ÖZEL TARİF VİDEOLARI ÇEKTİK
Onedio ile yaptığımız işbirliği sonucunda Ramazan özelinde 10 farklı tarif videosu hazırladık. Hem iftar hem de sahur özelindeki
videolar ile farklı tarifleri Arzum ürünleri ile sunduk.
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COVID DÖNEMİNDE DE INFLUENCER İŞBİRLİKLERİMİZE DEVAM ETTİK
Covid-19 pandemisi gündemi özelinde iletişimimize influencer iş birlikleriyle birlikte devam ettik. Evdepisir, Bihter Erol, Bohemother, Melek
İçmeli ve Ece Vahapoğlu ile iş birliği yaptık. Yaptığımız iş birlikleri sonucunda toplamda 414.255 erişim aldık. Shake’N Take, Arzum Waffy
Max, Technoart Maxi Blender ve Ducati By Arzum ürünlerimizi influencer iş birliklerimize entegre ettik. Bu iş birliklerinden oldukça güzel
sonuçlar aldık.

ARZUM’LA SAĞLIKLI YEMEK VE İÇECEK TARFİLERİ SERİSİ
Influencer'larla sağlıklı yemek ve içecek tarifleri serileri başlattık. Shake’n Take özelinde influencerlar tarafından çekilen sağlıklı
detoks içecek veya meyve kokteyl videolarını takipçileri ile paylaştılar. Ek olarak hem influencerlar ve diyetisyenler ile çekilen
Stand Mikser özelindeki videolar ile eğlenceli içerikler yaratıldı. Ürünlerimizle yapılan leziz tarif videolarını sosyal medya
hesaplarımızdan paylaştık.
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SOSYAL MEDYADA CANLI SOHBETLER GERÇEKLEŞTİRDİK
'Evde Kal'dığımız bu dönemde sohbetler bizim için çok değerli oldu. Arzum OKKA sosyal medya hesabımızdan Cenk Girginol ve Keyifliyim ile OKKA’lı Sohbetler canlı yayınları gerçekleştirdik.

Ece Vahapoğlu ile 'evde kal'dığımız dönemde 4 canlı yayın gerçekleştirdik. Bu canlı yayınlarda yoga, bebek yogası, pilates ve diyet gibi
konulara yer verdik. Yaptığımız 4 canlı yayın ile toplamda 11.215 erişim elde ettik.
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DUCATI BY ARZUM ÜRÜNLERİ İLE INFLUENCER İŞBİRLİĞİ
Ducati by Arzum ile evde saç kesimi video serisine de
imza attık. Anlaştığımız influencerlar'dan bazıları
saçlarını, bazıları sakallarını kesti, bazıları tamamen
stilini değiştirirken bazıları ise çocuklarının saçlarını
keserek eğlenceli videolara imza attı.

ARZUM OKKA ANNELER GÜNÜ İÇİN INFLUENCER PROJESİ
Anneler Günü'ne özel çeşitli influencerlar'la Arzum OKKA Minio ve Minio Pro ürünlerimizle birlikte çalışmalar gerçekleştirdik.
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ARZUM OKKA’DAN ‘’BABAMA OKKA’LI BİR KAHVE’’ PROJESİ
Arzum OKKA markamızla lüks dijital içerik platformu Oggusto ile
anlamlı bir projeye imza attık. “Babama OKKA’lı Bir Kahve”
projesi ile babalarımızın hayatımıza yön veren okkalı öğütlerine
vurgu yapıldı. Proje kapsamında Süleyman Orakçıoğlu, Sinan
Kuran, Fatih Recep Saraçoğlu, Levent Erden, Lütfi Arıboğan, Ali
Güreli, Kerim Sabuncuoğlu gibi alanında ünlü
isimlerin çocukları Arzum OKKA Türk kahvesi
makinesi ile onlara bir OKKA’lı bir kahve yaptı, babalar da
çocuklarına yaptıkları kahvenin hatırına hayat tecrübelerine
dayanarak OKKA’lı bir öğüt verdiler.
Bu keyifli anları içeren videoları Babalar Günü’nde sosyal medya
hesaplarımızda paylaştık. Paylaşım yapan ünlü babalar adına
Bir Dilek Tut Derneği’ne zorlu hastalıklarla mücadele eden
çocuklar için bağışta bulunduk.

DUCATI BY ARZUM BABALAR GÜNÜ INFLUENCER ÇALIŞMASI
Babalar Günü özelinde Ducati by Arzum ürünleri ile influencer işbirliği gerçekleştirdik. Seçilen influencerlar Babalar Günü hediyesi
olarak Ducati by Arzum ürünlerini konumlandırarak keyifli içerikler paylaştılar. Yaptığımız işbirliği sonucunda toplamda 418.295
kişiye eriştik.

Sosyal medyada
bizi takip edin.
@arzumevaletleri
@arzumkucukevaletleri
@arzum
@arzumevaletleri

208K

300K

10K

9.1K

@arzumkucukevaletleri
@arzumkucukevaletleri
@arzumkucukevaletleri
@arzumkucukevaletleri
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ARZUM OKKA AİLESİ İLE AMBİENTE 2020 FUARI’NDA YERİMİZİ ALDIK…
Arzum, OKKA Ailesi ile Frankfurt Messe’de gerçekleşen Ambiente 2020
Fuarı'ndaki yerini aldı. Fuarda, tasarım ve teknolojisiyle dikkatleri üzerine çeken
Arzum OKKA Ailesi'nin en yeni üyeleri de kahveseverlerle buluştu. İlk kez
Ambiente 2020 Fuarı'nda lanse edilen Arzum OKKA Grandio Duo, yenilikçi
özellikleriyle fuarda ön plana çıktı. Her geçen gün aileye yeni üyeler ekleyen
marka, en yeni üyelerini de ziyaretçilerle buluşturdu. Kavrulma biçimi, pişirilme
şekli ve sunumuyla 5 asırlık bir hikayenin kahramanı olan Türk kahvesi ile
katılımcılara keyifli bir mola sundu.

'EVDE KAL'DIĞIMIZ GÜNLERDE TÜKETİCİLERİMİZİN YANINDAYDIK...
Covid-19 pandemisi nedeniyle 'evde kal'dığımız günlerde TV ve dijital kanaldaki reklamlarımızla tüketicilerimizin yanında olduk. Bu
dönemde evlerde artan kahve tüketimini düşünerek Arzum OKKA Minio reklam filmimizi ekranlara taşıdık. Shake'N Take ve Olimpia
Control ürünlerimiz içinde #evdekal ve #sağlıklıkal sloganlarımızı ön plana çıkararak vurguladığımız özel filmler hazırlayıp dijitaldeki
yerimizi aldık. Ve tabii ki, berberlerin kapalı olması nedeniyle evde kendi saç ve sakal tıraşını olacak erkek müşterilerimizi unutmadık;
'Ducati By Arzum Evde Seninle' adlı kampanyamız Mart – Nisan döneminde hem TV’de hem dijitalde yayınlandı
Covid-19 pandemi döneminde reklam filmlerimize #EvdeKal söylemini entegre ettik..
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23 NİSAN FİLMİMİZLE HERKESİ BAYRAMI KUTLAMAYA DAVET ETTİK...
Covid-19 pandemisi nedeniyle okullarda ya da sokaklarda kutlayamadığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için herkesi
pencerelere ve balkonlara davet ettiğimiz dijital reklam filmimizi yayınladık. 23 Nisan’ın 100. Yılını evlerden de olsa aynı hisle, yan yana
hissederek coşkuyla kutladık.

ANNELER GÜNÜ'NDE ANNELERİMİZİ UNUTMADIK!
Yönetmen ve senarist Tolga Karaçelik ve oyuncu eşi bizim için kendi evlerinde duygusal bir reklam filmine imza attı. Pandemi döneminden
dolayı çekim ekibi olmadan çiftin kendi evinde gerçekleştirdiği çekimle ortaya çıkan film özellikle #evdekal vurgusunu ön plana çıkardı.
Filmde, sosyal mesafemizi koruduğumuz günlerde bazen bir koku, bazen bir fotoğraf, bazen de OKKA’lı bir Türk kahvesinin içimizdeki anne
özlemini uyandırdığı vurgulandı. Dijital reklam filmimiz yaklaşık 20 milyon gösterim aldı ve çok beğenildi.
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PANDEMİ DÖNEMİNDE E-TİCARET KANALIMIZDA REKOR SONUÇLAR ELDE ETTİK
E-ticaret kanalımız, Ocak-Haziran döneminde 2019’un aynı dönemine göre satış cirosunda %237 büyüme gösterdi. Özellikle pandemi
sürecinde insanların harcamalarını online kanallara yöneltmeleriyle beraber e-ticaretin Arzum içindeki cirosal payı pandemi dönemine %37
olarak gerçekleşti.
E-ticaret kanalında özellikle mutfak kategorimiz yükselişi ile dikkat çekti. Sokağa çıkma yasaklarının başlaması ile beraber evlerinde kalan
tüketicilerimiz daha sağlıklı beslenebilmek için Shake’n Take, Panetti, Stand Mikser gibi modellere yoğun ilgi gösterdi. Pandemi sürecinde
özellikle işe gitmek zorunda olan çalışanlar, elektrikli sefer tasımız Foodie ile ofislerinden çıkmaya gerek kalmadan evlerinden getirdikleri
yemekleri güvenle yeme şansını yakaladılar. Aynı şekilde, kahve makinelerimiz ve Ducati by Arzum erkek bakım ürünlerimiz bu dönemde
çok ilgi gören ürünler arasında yerini aldı.
E-ticaret kanalımızın yılın geri kalan 6 ayında da aynı hızla büyümeye devam edeceğini tahmin ediyor ve planlarımızı bu doğrultuda
yapıyoruz.
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ANNELER GÜNÜ İLE BERABER SAHA EKİPLERİMİZ MAĞAZALARDA YERİNİ ALDI
Anneler günü dönemi ile beraber mağazalara giden tüketici sayımız da arttı. Bu dönemde, gerekli sağlık önlemlerini alarak gönüllülük
esasına dayalı bir şekilde saha ekiplerimiz mağazalara döndü. 1 Haziran itibari ile de tüm saha ekiplerimiz mağazalarda
görevlerine başladı.
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ARZUM AİLESİ OLARAK YENİ YILI COŞKUYLA KUTLADIK
Yeni yıla girerken hem ofisteki Noel Baba organizasyonumuz, hem de yılbaşı partimiz ile keyifli anılar biriktirdik. Bu
organizasyonumuzla eğlenceli anlar yaşarken aynı zamanda da senenin tüm yorgunluğunu üstümüzden attık.

•

PERFORMANS SİSTEMİMİZ ARTIK SUCCES FACTORS YAZILIMI İLE YÜRÜTÜLÜYOR
Bireysel hedef ve yetkinlik değerlendirmelerinden oluşan
performans sistemimizi daha etkili hale
getirebilmek için, süreçlerimizi SAP’in Success Factors
yazılımı ile yürütmeye başladık. Böylelikle daha verimli ve
hızlı sonuçlar almayı deneyimledik

GPTW SERTİFİKALI ŞİRKET OLMAYA HAK KAZANDIK!
4 yıldır katıldığımız Great Place To Work anketinde bu yıl,
aldığımız puanla Great Place To Work Sertifikalı Şirket olmayı
başardık. Arzum ailesi olarak birbirimiz için yarattığımız iş
ortamı sayesinde bu başarıyı hep beraber elde ettik.
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8 MART EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ’NDE EKİP ARKADAŞLARIMIZI UNUTMADIK
8 Mart Emekçi Kadınlar Günü’nde özveri ile çalışan ekip arkadaşlarımızı
da unutmadık. Arzum ailesi olarak kadın
çalışanlarımız için özel olarak hazırladığımız hediye kutularıyla
bu özel günlerini en içten dileklerimizle kutladık.

PANDEMİ SÜRECİNDE DESTEĞİMİZİ GÖSTERDİK
Yaşadığımız zorlu pandemi süreci boyunca gayretle
çalışmaya devam eden çalışma arkadaşlarımızı unutmadık.
Bu süreçte ihtiyaçları olabilecek her şeyi bir araya getirerek
desteklerimizi hissettirmeye çalıştık. Pandemi döneminde
eğitimlerimize ara vermeden online olarak devam ettik.
Evden çalıştığımız bu süreçte tüm çalışanlarımız için ruh ve
beden sağlığını pozitif etkileyecek online eğitimlerimize hız
kesmeden devam ettik. Evlerden çalıştığımız bu süreci
keyifli hale getirebilmek için eğitim ve seminerlerimiz ile
çalışanlarımıza destek olduk.

OFİSİMİZDEKİ SAĞLIK VE HİJYENİ SAĞLAMAK İÇİN YENİ DÜZENLEMELER YAPTIK
Pandemi sonrasında ofislere geri dönüş sürecinde tüm çalışanlarımızın sağlığı ve hijyeni için yeni düzenlemeler getirdik. Ofis masalarının
aralarına koyduğumuz pleksi paneller ile teması en aza indirmeye çalıştık. Ek olarak “Toplantıdayım” gibi ibareler bulunan eğlenceli levhalar
ile sosyal mesafeyi koruyarak iletişimi kolaylaştırdık.
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