
Erkek sağlık ve bakım ürünleri
Son zamanlarda erkek bakım ürünlerinde muazzam bir büyüme gözlemlendi 

ve sektör hız kesmeden büyümeye devam ediyor. Bu büyüme, ambalaj pazarını 
değiştiren ürün yeniliklerini de beraberinde getiriyor.

  

Satın alma kolaylığı  
ve artan seyahat

Dünyanın farklı noktaları arasındaki bağlantılar arttıkça global seyahat de yükselişini 
sürdürerek, giderek artan sürekli hareket halinde yaşam biçiminin standardını belirliyor. 

Artık pazarda çok daha fazla sayıda küçük boyutlu seyahat ürünleri bulunuyor.

Ekonomik çözümler
Hangi sektörden olduğu fark etmeksizin, tüm üreticiler operasyonel 
verimliliği artırmanın, israf ve beklenmedik hat duruş sürelerinden 

kaynaklanan üretim maliyetlerini azaltmanın yollarını arıyor.

  

* Clothing and Fashion: American Fashion from Head to  
Toe Hazırlayanlar: José Blanco F, Patricia Kay Hunt-Hurst,  
Heather Vaughan Lee, Mary Doering
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Değişken hane geliri

Videojet sunar...

Ambalajlamada gelişim  
Kodlamada devrim

Hacmi 350 milyar doların üzerinde olan global kozmetik sektörü günümüzde  
altı ana ürün sınıfından oluşuyor: Koku, saç bakımı, makyaj, ağız bakımı, cilt bakımı,  

ve banyo ürünleri. Kozmetik pazarı sık sık yeniliklerle değişim geçirir, tüketici tercihleriyle yön değiştirir 
 ve her yıl pazarı yeniden şekillendiren düzenleme talepleri alır.

 

Sürdürülebilirlik ve çevre dostu ambalajlama
Y kuşağı kurumsal yönetim alanında kendisini daha fazla göstermeye başladıkça, 

sürdürülebilirliğe yönelik çalışmalar hız kazanmaktadır. Böylece, güzellik 
sektörünün önde gelen üreticilerinin çevre dostu ambalajlama ve uygulamalarla 

daha yakından ilgilenmesi bekleniyor.

Ambalaj türleri
Kozmetik, kişisel hijyen ve ev bakımı ürünleri, tüm tüketim 

ürünü pazarları arasındaki en geniş ambalaj malzemesi, rengi 
ve biçimi yelpazesine sahiptir.
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Y kuşağı
Teknoloji ve aygıtlar, insanların kozmetik ve kişisel bakım  

ürünleri için alışveriş yapma şeklini değiştirdi. Akıllı telefonlar, internet ve  
 sosyal medya, artık tüketicinin alışveriş yolculuğunda son derece büyük bir role sahip.

Dünya çapında orta sınıf geliştikçe tüketicilerin alışkanlıkları, zevkleri 
ve ihtiyaçları da değişiyor. Tüketiciler, herkesin istediği ürünleri satın 

almayı ve uygun fiyata lüks ürünlere erişebilmeyi arzuluyor.

Sürdürülebilirlik alanında
en popüler 5 trend

Sürdürülebilirlik alanında
en popüler 5 trend

Euromonitor'e göre erkek bakım ürünleri pazarının 
yılda %5,2'lik büyümeyle 2020'ye kadar 60 milyar dolara 

ulaşması bekleniyor.

• Bu ürünleri, son kullanma tarihi geçmeden 
bitirmek mümkün

• Müşteriler, yüksek fiyat ödemek zorunda 
kalmadan ürünü deneyebiliyor

• En sevilen markalar, uçuş kuralları dahilinde 
istenen her yere götürülebiliyor

• Bu da üreticilere, esnek poşet gibi ekonomik 
ambalajlarda yeniden doldurulabilir ürünler 

elde etmeleri için yeni fırsatlar yaratıyor.

Videojet tarafından yapılan ankette; israfı, hat duruş 
süresini azaltmayı ve verimliliği artırmayı öncelikleri 

arasında en üste koyduklarını belirten kozmetik 
üreticilerinin oranı... Üretim sürecinde kodlama 
hatalarının önüne geçmeye çalışmak ve yazıcı 

etkileşimlerini daha basit hale getirmek, üretkenliği 
en üst seviyeye taşıyabilir ve sonucu önemli derecede 

iyileştirebilir.

Geçmişte...

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, 
önceden ağırlıklı olarak metal, cam şişe 
ya da kavanozlarda satışa sunuluyordu. 

1960'lı yıllara doğru çalışan kadın sayısında 
görülen artışla beraber, kozmetik ürünlerin 
satışında önemli bir yükselme gözlendi ve 

birbirine rakip olan mağazaların  
sayısı çoğaldı.

70'lerde parlak renkli kozmetiklerde yeni 
trendler ortaya çıktı, hatta plastik ve kartona 

doğru evrilen ambalaj tercihiyle ürünlerde 
daha fazla yeniliğe gidildi.

1980'ler, hafızalara özellikle saç stillerindeki 
cesur tarzlarla kazındı. Bu durum da pek 
çok saç ürününün piyasaya sürülmesiyle 
sonuçlandı. Kuaför ürünlerinde görülen 

artışla beraber pek çok farklı ambalaj türü 
ve boyutu da raflarda yerini aldı.

1990 yılı, kozmetik ve kişisel bakım 
ürünlerindeki yenilikler açısından 

gerçek bir devrim niteliğindeydi. Büyük 
süpermarket ve eczanelerin raflarında 

kendini gösterebilmek için çabalayan ürün 
ve ambalajlar arasında kıyasıya bir rekabet 

başladı.
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1957 yılında, Amerikalılar 
güzellik ürünleri ve 

hizmetlerine 4 milyar dolar 
harcıyordu.

Birinci sınıf markaların tüketimindeki artış, kaliteye 
diğer tüm unsurlardan daha fazla odaklanılmasına 

neden oldu. Ürün, ambalaj ve marka kalitesinin 
yanı sıra kod kalitesi de izlenebilirlik için 

uygulandı.

Tüketicilerin dikkatini çekmesi amaçlanan 
ambalajlarda reklam amaçlı QR kodlar, oyunlar ve 

rekabet kuralları devreye girmeye başladı. Tüm 
bunlar, güçlü, dikkat çekici bir marka yaratma 
gerekliliği ve sektörün etiket gereksinimlerini 

karşılama zorunluluğuyla birleşince, başka şeylere 
pek yer kalmaz oldu.

4 
Ürünlerin son kullanma 

tarihi geçmeden tamamen  
kullanılabilmesi için 

ambalajlar daha küçük 
tutuluyor 

1 
Tüketim sonrasında geri 
dönüştürülen malzeme 

kullanımında artış 
görülüyor

5
Üretim süreçlerindeki 

karbon ayak izi  
azaltılıyor

3 
Bilinçli tüketim için 

yeniden doldurulabilir  
ve kullanılabilir 

ambalajların sayısı 
artıyor 

2 
Ambalajlamada  
hafiflik giderek  
daha çok tercih  

ediliyor

Organik ve doğal ürünler artık daha popüler: Y kuşağı 
gençlerinden oluşan bilinçli kitleye dair başka bir 
işaret... Transparency Market Research tarafından 

yapılan kişisel bakım pazarı tahminlerine göre organik 
pazarın hacmi yaklaşık şu kadar olacak:

Kaynak: Techvalidate anketi
* https://www.techvalidate.com/product-research/videojet/facts/8B4-C26-439

Kaynak: Euromonitor International, Beauty and Personal Care Industry Forecast
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Neden en güzel şeyler küçük paketlerden çıkar?Neden en güzel şeyler küçük paketlerden çıkar?
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Anket yapılan 
kuruluşların 

%50'si*, şirket
markasının geliştirilmesi için kod

kalitesini en önemli kodlama ekipmanı
avantajı olarak derecelendiriyor.

70'lerin başında ürünlerin içeriğinin 
ambalajlara basılması bir sorun haline 
geldi. Bu durum, 1977 yılında tamamen 

yürürlüğe giren, etiketlerde daha 
ayrıntılı bilgi verilmesini zorunlu kılan 
düzenlemeleri de beraberinde getirdi.

Kaynak: Deloi�e, Navigating the New Digital Divide

Y kuşağı tüketicilerinin 

%47'si, 
alışveriş sırasında sosyal 

medyadan yararlanıyor
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Ankette, ürünün boyutunun ve/veya kodlama alanının, bilgilerin nasıl 
ve nereye kodlandığını etkilediğine katılan kozmetik firmalarının 

oranı... Dar kodlama alanı ve ambalaj malzemelerindeki büyük çeşitlilik, 
kodlama ve markalama tedarikçilerinin yüzey için mükemmel çözümü 

bulmaları yolunda yeni bir engel teşkil ediyor.

%89*

Teknolojiyle büyüyen y kuşağının, akıllı ambalajlama 
pazarında yıllık %8'lik bir büyümeye ve pazarın 

2021'e kadar toplamda 27 milyar 
dolar* değerine eriştiğine şahit olması 

bekleniyor.

Kaynak: Grand View Research

Kaynak: Techvalidate anketi
*https://www.techvalidate.com/product-research/videojet/facts/D14-838-E1B


