
	 Tüketicilerin	yıllardır	büyük	güvenle	kullandığı	
Dalin	ürünleri,	24	bin	m2’ye	yayılan	Çerkezköy	
tesislerinde,	en	son	teknolojinin	tüm	olanakları	
kullanılarak	büyük	bir	dikkat	ve	titizlikle	üretiliyor.	
Hammadde	seçiminden	paketlemeye,	ürün	kalite	
testlerinden	dağıtıma	kadar	her	biri	konusunda	
uzman	çalışanlar,	üretimin	her	aşamasında	aynı	özeni	
ve	yetkinliği	gösteriyor.	Kopaş	Kozmetik	Pazarlama	
ve	Sanayi	A.Ş.’de	üstün	üretim	standartlarından	
günlük	işler	yürütme	biçimine	kadar	tüketicilere	
sunulan	kalite	ve	bunun	sonucu	olarak	alınan	
güvenin	belkemiği,	QAS	(Quality	Assurance	System)	
olarak	biliniyor.	Bünyesinde	nitelikli	ve	iyi	eğitimli	
personel	çalıştıran	Dalin,	araştırma	laboratuvarlarında	
güçlü	lojistik	sistemi	ve	etkin	hammadde	akışıyla,	
kapsamlı	bilgi	birikimi	ve	dokümantasyon	sistemi	
kullanıyor.	Dalin’in	tüm	üretim	işlemleri	GMP	
(Good	Manufacturing	Practice)	normlarına	tam	
bir	uyum	içinde	gerçekleştiriliyor.	Buna	paralel	
olarak	da	üretimin	bilimsel	boyutunu	oluşturan	
Ar-Ge	çalışmaları,	teknik	analizler	ve	testler	Ar-Ge	
Departmanı’nda	yapılıyor.	
	 Türkiye’nin	en	geniş,	dünyanın	ise	sayılı	bebek	
bakım	ürün	gamına	sahip	olan	Dalin	markasının,	
bebek	bakımı	ile	ilgili	çok	sayıda	ve	çeşitte	ürünü	
bulunuyor.	Dalin;	bebek	ve	çocuk	şampuanı	ile	kolay	
tarama	spreyinden	oluşan	saç	bakım	ürünleri,	pişik	
önleyici	krem,	bebek	yağı,	bebek	sabunu,	pudra,	
bebek	kolonyası,	sinek	kovucu	sprey	ve	vazelinden	
oluşan	cilt	bakım	ürünleri,	ıslak	mendil	ve	cep	
mendili,	alt	değiştirme	bezi,	kulak	temizleme	çubuğu,	
göğüs	pedi	ve	anne	süt	saklama	poşetinden	oluşan	
kağıt	bakım	ürünleri	ile	sıvı	deterjan,	granül	sabun	
ve	yumuşatıcıdan	oluşan	çamaşır	bakım	ürünleriyle	
annelerin	her	ihtiyacına	cevap	veriyor.	Dalin	ürünleri	
Türkiye’nin	yanı	sıra	15	ülkede	daha	satılıyor.

En Son Gelişmeler
Türkiye’de	ilk	kez	Dalin’in	lanse	ettiği	sıvı	bebek	
deterjanı,	hipoalerjenik	formülü	ile	bebeklerin	
hassas	ciltlerinde	alerjiye	neden	olabilecek	kalıntılar	
bırakmadan	annelerin	önemli	ihtiyaçlarından	birini	
karşılıyor.	
			Dalin,	2017’de	Doğanın	3’lü	Dokunuşu	Bebek	
Yağları	serisi	ile	sektöre	bir	yenilik	katarak	iki	

farklı	ürünü	satışa	sundu.	
Avokado-badem-zeytinyağı	
içeren	bebek	yağı	ve	kayısı	
çekirdeği-susam-fındık	
yağlarını	içeren	bebek	
yağlarıyla	Dalin,	hem	
rakiplerinden	farklı	olarak	
doğal	içerikleriyle	öne	çıktı,	
hem	de	“Doğallığınla	Parla”	
sloganı	ile	hedef	kitlesini	
bebeklerden	yetişkinlere	
genişletti.	
			“Dalin,	ıslak	havlu	
pazarında	“yenidoğan	
ıslak	havlu”	lansmanı	
gerçekleştirdi.	Sağlık	
uzmanlarının	önerdiği	
“bebeğinizin	altını	sadece	saf	
su	ve	pamuk	ile	temizleyin”	
iç	görüsünden	yola	çıkarak	
lanse	edilen	bu	yeni	ürün,	
saf	su	ve	pamuk	içerirken,	
parfüm,	alkol,	boya,	paraben	
gibi	zararlı	maddeleri	
içermiyor.”

Promosyon
Dalin,	yoğun	rekabet	
ortamında	liderliğini	korumak	
için,	yıllardır	pazarlama	
desteğini	aralıksız	sürdürüyor.	
Ağırlıklı	TV	reklam	desteğinin	
yanında,	sosyal	medya	
iletişimi,	yenilenen	web	sitesi,	
PR	desteği,	dergi	ilanları	
ile	çizgi	üstünde	destek	
veriyor.	Çocuklara	birebir	
dokunmanın	önemine	
inanan	Dalin,	mağaza	içinde	

tüketiciye	yönelik	çeşitli	promosyonlar,	yeni	annelere	
özel	numune	dağıtımı	gerçekleştirirken,	AVM	ve	
ana	okullarda	çocukların	yaratıcılıklarına	katkıda	
bulunarak	yenilikçi	düşünmelerini	teşvik	eden	özel	
etkinlikler	düzenliyor.	
	 Tüm	pazarlama	destekleri	arasında,	çocukların	
gönüllerini	fetheden	çizgi	film	tadındaki	birbirinden	
eğlenceli	TV	reklamları,	Youtube	kanallarında	
milyonlarca	kere	organik	olarak	izlenmesiyle	dikkat	
çekiyor.		
	 2017’de	çocukların	sanat	yoluyla	kendilerini	ifade	
etmelerini	ve	çevreye	duyarlılığın	artması	amacıyla	

“Dalin’le	Birlikte	Eğlence”	adında	yepyeni	bir	proje	
lanse	edildi.	Bu	projede	Dalin	şişelerinden	hem	
oyuncak	hem	de	dev	heykeller	yaparak	onlara	
ikinci	bir	hayat	kazandırıldı.	Proje	kapsamında	
direkt	olarak	5	bin	çocuğa	ulaşılırken,	yapılan	sosyal	
medya	ve	basın	iletişimleri	ile	13.5	milyondan	fazla	
kişiye	erişim	sağlandı.	

Marka Değerleri
Bebeklerin	ve	çocukların	tüm	bakım	ihtiyaçlarını	
karşılayan	güvenilir	bir	marka	olarak	tanınan	
Dalin,	yapılan	araştırmalara	göre,	“güvenilir,	bilinir,	
yakın,	sevimli,	dost,	sempatik,	sıcak,	sağlığa	uygun,	
çocuklara	değer	veren	ve	ödenen	paranın	hakkını	
veren	marka”	özellikleri	ile	anılıyor.	“Dalin	 
markası	denince	aklınıza	ilk	gelenler	nelerdir?”	
sorusuna	verilen	cevaplarda	“güven,	şampuan,	
civciv,	eğlence,	TV	reklamları,	jingle,	köpük,	 
bornoz,	sarışın	kız	ve	sarı	renk”	kelimeleri	ön	
plana	çıkıyor.	Dalin	markasının	kuruluşundan	bu	
yana	oluşturmak	istediği	“Birlikte	Eğlenceli	Anlar	
Yaratmak”	mottosu	tüm	proje	ve	ürünlerde	birinci	
öncelik	olarak	yer	alıyor.	Annelerin	çocuklarının	
bakımını	güvenle	ve	iç	rahatlığıyla	yapmasını	
sağlayan	bir	marka	haline	gelen	Dalin,	anneleri	
korkutan	zararlı	içeriklerin	iletişimini	yapan	pek	
çok	bebek	bakım	markasından	ayrışarak,	onların	
anneliğin	keyfini	çıkartması	için	yanında	duran	
marka	olarak	konumlanıyor.
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Pazar
Türkiye’de	her	yıl	yaklaşık	1.3	milyon	bebek	
doğuyor.	Doğum	oranlarının	eksi	olduğu	pek	çok	
Avrupa	ülkesine	göre	bu	yüksek	doğum	oranı,	
Türkiye’yi	bebek	bakımı	ile	ilgili	pazarlarda;	hem	
yerli,	hem	de	uluslararası	firmalar	için	cazip	ve	
rekabeti	yüksek	bir	pazar	haline	getiriyor.
	 Dalin	markasının	faaliyet	gösterdiği	bebek	bakım	
pazarı;	toplam	157	milyon	USD	büyüklüğünde	ve	
bebeklerin	ihtiyaçlarına	özel	olarak	üretilen	saç	
bakım	(31	milyon	USD),	cilt	bakım	(30	milyon	
USD),	kağıt	bakım	(ıslak	mendil	89	milyon	USD)	
ve	çamaşır	bakım	(sıvı	deterjan	7	milyon	USD)	
kategorilerinden	oluşuyor.	
	 En	hızlı	büyüyen	kategoriler	ise,	Dalin’in	lider	
olduğu	ve	TV	yatırımı	yaptığı	Çamaşır	bakım	
(%21	büyüme)	ve	Saç	bakım	(%10	büyüme)	
kategorileridir.		

  
 

Dalin’in	özellikle	bebek	şampuanı	kategorisindeki	
%45	oranındaki	güçlü	liderliği,	annelerin	tüm	diğer	
kategorilerde	de	en	çok	güvendiği	markaların	
başında	gelmesine	sebep	olmaktadır.
	 Dalin,	bebeklere	özel	sıvı	deterjan	kategorisini	
Türkiye’de	ilk	lanse	eden	marka	olarak	da	bu	
kategoride	%52	pazar	payına	sahip.	

Başarılar
2018’de	35.	yılını	kutlayacak	olan	Dalin,	yıllardır	
çifte	hane	ile	büyüyen,	yerli	ve	yabancı	pek	
çok	rakibin	artan	rekabetine	sahne	olan	bebek	
bakımı	pazarında	liderliğini	koruyor.	Bu	başarısının	
arkasında,	markanın	annelerde	yarattığı	güven	
duygusu	ve	hem	anne,	hem	de	çocuklarla	kurmayı	
başardığı	güçlü	duygusal	bağ	bulunuyor.
	 Annelerle	kurulan	güven	duygusunun	temelinde,	
yüksek	ürün	kalitesi,	yaygın	dağılımı	ve	annelerin	
ihtiyaç	duyacağı	tüm	ürünlerin	bulunduğu,	yıllar	
içinde	yenilikçi	bir	bakış	açısıyla	genişleyen	ürün	
yelpazesine	sahip	olması	yatıyor.
	 Anne	ve	çocuklarla	kurulan	duygusal	bağın	
sırrı	olarak	ise,	bugün	anne	olan	pek	çok	
kadının,	“çocukluğumun	kokusu”	olarak	belirttiği	
eşsiz	kokusu,	yıllardır	kesintisiz	süre	gelen	TV	
reklamlarındaki	tamamen	kendine	özel,	müzikli,	

danslı	ve	eğlenceli	iletişim	dili,	çocuklarla	birebir	
iletişim	kuran	civciv	ikonunun	albenisi	sayılabilir.	
				Bebek	şampuanı	kategorisindeki	%45’lik	pazar	
payı	başarısının	yanı	sıra;	bebek	deterjanı	(%52),	
bebek	sabunu	(%41)	ve	bebek	pudrası	(%23)	
ile	de	pazar	liderliğini	üstlenen	Dalin,	bu	
başarısını	2017’de	arttırmaya	devam	ediyor	
ve	uzun	yıllar	sürdürmeyi	hedefliyor.	
			2015	yılında	dünyanın	bir	numaralı	
ambalaj	tasarım	firması	Landor	ile	
çalışarak	tasarımlarını	yenileyen	
Dalin,	tüm	ürünlerini	raflarda	
markanın	eğlenceli	dünyasını	
yansıtan,	modern,	görünürlüğü	
güçlü	bir	sarı	duvarla	güncelledi.
	 Ambalajda	olduğu	gibi	markanın	
en	güçlü	yönlerinden	biri	olan	ikonunu	
da	Walt	Disney’e	karakter	çizimi	yapan	
Framestore	firmasıyla	çalışarak	yeniledi.	Bu	
ikon,	2016’da	TNS	Türkiye	araştırmasında	
Türk	annelerinin	en	çok	beğendiği	marka	
ikonlarının	arasına	girdi.	Çok	sevilen	Walt	
Disney	karakterlerinin	ardından	en	sevilen	 
4.	ikon	oldu.

Tarihçe
Dalin	markası,	Bilim	İlaç’ın	da	kurucusu	olan	Eczacı	
Adil	Karaağaç	tarafından,	Kopaş	Kozmetik	Pazarlama	
ve	Sanayi	A.Ş.	bünyesinde	1983	yılında	yaratıldı.
				Markanın	hedefi,	saç	ve	cilt	bakımında	
yetişkinlerden	farklı	ihtiyaçları	olan	bebeklere	özel,	
ilaç	titizliğinde	geliştirilmiş	ve	üretilmiş	hem	kaliteli	
hem	de	ulaşılabilir	fiyatta	ürünler	sunmaktı.
				Türkiye’de	kişisel	bakım	ve	kozmetik	alanında	
lider	markaların	yaratıcısı	Kopaş	Kozmetik	çatısı	
altında	faaliyet	gösteren	Dalin,	bebek	bakımı	
konusunda	çeşitli	kategorilerde	genişleyerek	pek	
çok	ürünü	tüketicileriyle	buluşturdu.	1983	yılından	
bugüne	kadar	bebek	bakım	uzmanlığı	ile	adını	
duyuran	Dalin,	gün	geçtikçe	yeni	tüketicilerin	
katılımı	ile	büyüyen	pazarda;	sürekli	en	iyiyi,	en	
kaliteliyi	ve	en	yeniyi	tüketicileriyle	buluşturmaya	
devam	ediyor.	

				2001	yılında	girdiği	Romanya	pazarında	hızla	
Türkiye’dekine	benzer	bir	başarı	elde	eden	Dalin,	

sahip	olduğu	geniş	pazar	payı	ile	ürünlerini	
Doğu	Avrupa,	Rusya	ve	Orta	Doğu	

ülkelerine	de	ihraç	ediyor.	

Ürün
Yaklaşık	35	yıldır	bebeklerin	
yetişkinlere	göre	daha	narin	
olan	cilt	yapılarını	dikkate	alarak	
ürünler	geliştiren	ve	bebeklerin	

doğumdan	itibaren	tüm	ihtiyacı	
olan	ürünleri	en	yüksek	kalitede	

sunan	Dalin,	klinik	testlerle	
kanıtlanmış	formülüyle	hassas	
cilde	sahip	olan	yetişkinler	
için	de	güvenilir	bir	alternatif	
sunuyor.	Hipoalerjenik	özelliğe	

sahip	olan	yani	alerji	yapma	
olasığı	en	düşük	hammaddeler	
ile	üretilen	Dalin	ürünleri,	zararlı	
maddeler	içermiyor.	

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Dalin
›	Dalin	markası,	1973	yılında	Eczacı	Adil		
	 Karaağaç’ın	kurduğu	Kopaş	Kozmetik		
	 tarafından	üretiliyor.	Kurucusunun	eczacı		
	 titizliği	Dalin’in	tüm	üretim	süreçlerine		
	 yansımış	ve	ilk	günden	beri	tüketicinin		
	 güvenini	kazanmıştır.	

›	Dalin	üretim	tesisi,	Türkiye	kozmetik		
	 sektöründe	ilk	GMP	(Good	Manufacturing		
	 Practice	-	İyi	Üretim	Uygulaması)	sertifikası		
	 alan	üretim	tesisidir.

›	Dalin	ürünleri	Türkiye’nin	yanı	sıra	 
	 15	ülkede	daha	satılıyor.

›	Dalin	civcivi	2015’te	Walt	Disney’e	çizim 
	 yapan	Framestore	firması	tarafından 
	 yenilendi	ve	2016’da	Türkiye’nin	en	çok 
	 beğenilen	4.	çizgi	karakteri	seçildi.

›	Dalin	TV	reklamları	Youtube’da	organik	 
	 olarak	milyonlarca	defa	seyrediliyor.	Yapılan 
	 araştırmalara	göre	anneler,	çocuklarını	bu 
	 reklamlarla	eğlendirip	oturturken	aynı 
	 zamanda	yemek	yediriyorlar.	Bu	açıdan 
	 Dalin	dolaylı	olarak	çocukların	beslenmesine 
	 de	katkıda	bulunuyor.

›	Dalin,	en	çok	lider	olduğu	şampuan	ürünü 
	 ile	bilinse	de	pişik	kreminden	bebek	yağına, 
	 ıslak	havludan	sıvı	çamaşır	deterjanına	kadar, 
	 61	ürünle	Türkiye’nin	ve	dünyanın	sayılı	 
	 bebek	bakım	ürün	gamına	sahip	markalarının
	 başında	geliyor.
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