AGUCUK BABY KURUMSAL TANITIMI
AGUCUK BABY markası 2005 yılında Türkiye Bursa’da doğdu. AGUCUK BABY, markasını
yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı ürün sunan bir marka olarak konumlandırarak Türkiye’de yerel
pazarda yerini almıştır. Kurulduğu tarihten bu yana öncelikli hedefi müşteri memnuniyeti
olmuştur. AGUCUK BABY, markanın başarısının müşterilerine borçlu olduğu bilinciyle, bebek
giyim sektöründe moda, kaliteli, rahat ve sağlıklı ürünler sunmayı temel ilke edinmiştir.
AGUCUK BABY marka konumu gereği birinci sınıf ürünleri müşterilere sunmayı vaat eder. Bu
doğrultuda şirket, yüksek kaliteli ürünlerin üretimi için birinci kalite tedarikçilerle çalışır.
AGUCUK BABY uluslararası alanda etkin bir hizmet sunma adına yönetim, pazarlama ve
üretim birimlerini birbirinden ayırmıştır. Yönetim ve pazarlama departmanı merkez yapıda;
üretim başlangıç aşaması ise kardeş şirket bünyesinde gerçekleştirilir. AGUCUK BABY merkez
ve yapı kardeş şirket bünyesinde 100 kişiye istihdam sağlamaktadır.

ÜRÜNLER
AGUCUK BABY 0-12 ay aralığında geniş modelve renk seçeneğine sahip ürünlerle
müşterilerine hizmet vermektedir. AGUCUK BABY markası ile pazara sunulan ürünler; zıbın
takımları, bebe takımları (ikili, üçlü, beşli), battaniye ve çeşitleri, alt açma ve havlu silgi
grupları, acil bakım seti (5’li) ve iç dış zıbından oluşmaktadır. Ürünlerin tamamı 30/1 interlock
penye %100 pamuk kumaştan üretilmektedir.
Ürün tasarımları, özellikle uluslararası pazarlardaki tercihleri karşılama adına müşterilerin
beklenti ve ihtiyaçlarına göre sürekli güncellenir. Tasarımlar, tasarımcılarımız tarafından
yapılır. Diğer taraftan müşterilerden gelen talep ve isteklere göre yeni ürün tasarımları
yapılmaktadır. Ürünlerimiz örme kumaş üzerine baskılı ve nakışlıdır. Ürün kalitesinde ve
tasarımlarda öncelik anne ve bebekler için sağlık, rahatlık ve kolaylıktır. Bu nedenle ürünler,
annelere bebeğe elbise giydirilmesini kolaylaştıran tasarımlarla ve bebeklere rahatlık
sağlayacak şekilde üretilir.

ÜRETİM
AGUCUK BABY kendi markasıyla üretim yapması nedeniyle, üretimde kaliteden kesinlikle
taviz vermez. Bu nedenle ürünler, bebek sağlığı için gerekli uluslararası standartlara uygun
olarak üretilir. Üretimde kullanılan hiçbir girdi maddesi (toxin-free)toksin içermemektedir.
AGUCUK BABY, Azo boyası ve Phathales gibi sağlık için gerekli laboratuar test sonuçlarını
sağlar. Üretim, merkez şirket ve kardeş şirketler arasında koordineli olarak gerçekleştirilir.
Ütüleme, paketleme, kesim ve çıtçıt merkez bünyede; dikim, baskı ve nakış kardeş şirketler
bünyesinde gerçekleştirilir. Üretimde etiketleme içeriklerine ve kalitesine ayrı bir özen
gösterilir. Üretim temel olarak stok bazlı olarak gerçekleştirilir. AGUCUK BABY, günlük 5000
bin adet üretim yapmaktadır. Üretimde sürecinde üzerinde durulan diğer bir konu ise
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tamzamanında üretimdir. Zamanında üretimi ve teslimi yapılamayacak hiçbir siparişin
üretimi kabul edilmez. Alınan siparişler ise her koşulda zamanında teslim edilir.

PAZARLAMA İLKELERİ
AGUCUK BABY şirketinin pazarlama stratejilerinin temeli müşteri odaklılıktır. AGUCUK BABY
’nin pazarlama sloganı “Müşterilerimiz şirketin bir ortağıdır”. Bu nedenle çalışma prensibi
olarak müşteriler ile birlikte büyüme temel ilke olarak kabul edilir. Bu doğrultuda temel
pazarlama ilkemizi, doğru ürünü, doğru pazarda, doğru müşteriye, doğru satış kanallarıyla,
doğru zamanda en rekabetçi fiyatla sunma üzerine inşa edilmiştir
Geçtiğimiz yıl itibariyle ürünlerimizin %70’i yurtiçi pazarlara, %30’u ise uluslararası pazarlara
satılmıştır.Firma toplam satışları içerisinde uluslararası pazar satışlarına ait pazar
payınıarttırmayıamaçlamaktadır. Bunun için markalaşma faaliyetlerini önemsemekte ve
AGUCUK BABY markasına yatırım yapmaktadır.
Sektörde kaliteli ürün ve uygun fiyatı temsil eden pazar konumunu güçlendirmek için
pazarlama faaliyetlerine önem vermektedir. Dağıtım politikasında hızlı, kaliteli ve sorunsuz
ürün teslimini ilke edinmiştir. Bu amaçla müşterileri ile eşzamanlı iletişim araçlarını kullanır
ve düzenli olarak etkin pazarlama ölçün yöntemleri uygular.
HİZMET İLKELERİ
Müşteri odaklılık, şirket politikamızın özüdür. Yurtiçi ve yurtdışı müşterileri ile güvene dayalı
uzun süreli ilişkiler kurmak firmanın en önemli vizyon esaslarından biridir. Sunduğumuz
hizmetlerin temelinde, toptan satış müşterileri nezdinde şirket güveni oluştur; son kullanıcı
nezdinde ise marka güveni oluştur anlayışı yer almaktadır. Bu nedenle firmamız, ürünlerin
nihai müşterilere ulaştırılmasına kadar partner olarak gördüğü müşterilerine destek olmayı
bir hizmet ilkesi kabul etmiştir. Bu doğrultuda benimsediğimiz diğer hizmet ilkelerimiz ise
aşağıdaki gibidir.
1) Belli aralıklarla düzenli müşterileri ziyaret etmek
2) Müşterilerin istek ve ihtiyaçlarının belirlenmesi vemüşteri memnuniyeti ölçümleri için
analiz ve ölçüm teknikleri uygulamak
3) Siparişlerinin zamanına teslim edilmek
4) Müşteri odaklı paketleme.
5) Kaliteli etiketleme sunumu.
6) Müşterilerin, yeni ürünlerinden anlık olarak haberdar edilmesi
7) Müşterilere yeni ürün numunesi gönderilmesi
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