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Yeni “Ben Müşteriyim” 

Hettich, ürünlerin kişiye özel sunumunu yeniden tanımlıyor 

 
Bireysellik seçimlerinizde özgür olmaktır ve ayrıca, yaşam 

alanı ve  

konutlarda beklentileri sürdürülebilir şekilde değiştiren bir 

mega trenddir. Tüketicilerin bu yeni değer anlayışı, mekan ve 

mobilyaların tasarım, kullanım ve fonksiyonlarından 

bekleneni önemli ölçüde değiştiren bir yaklaşımdır. Bu 

yaklaşım, mobilya sektörünü konsept ve ekonomik çözümler 

alanında yeni ürünler sunmaya zorlamaktadır. Hettich bu 

alanda büyük bir fırsat olduğunu görüyor ve komple konsept 

esasına dayanan, müşteriye özel ürünleri yeni bir düzeye 

yükseltiyor.  

 

Hettich Fascin[action] kampanyası ile, tüketicileri mobilya satın 

alırken motive eden üç değişik boyutu zaten hayata geçirdi: 

Tasarımı hissetmek, Alandan kazanmak ve Konforu yaşamak. 

“Ben müşteriyim” tipi tüketiciler, gittikçe daha fazla kişisel 

değerlendirme modeline ve yaşam stiline entegre olabilen 

bireyselleştirilmiş ürünleri talep etmektedir. Burada mobilyadan 

çok yaşam kalitesi, esneklik veya sürdürülebilirlik satın 

alınmaktadır. Bu sayede mutfak ve mobilya alıcıları, herkesin 

kişisel ve duygusal açıdan beğenebileceği ürünleri bulmak isteyen 

homojen bir gruba dönüşür.  

 

Bireyselleştirme artık yeni standart oluyor 

Tüketicilere bireyselleştirilmiş mobilyalar üzerinden artı değer 

sunma ve bunu ekonomik açıdan uygulayabilme modeli, Hettich 

tarafından yıllar önce hayata geçirilmiş bir filozofidir. ArciTech ve 

InnoTech Atira çekmece sistemleri için tasarlanmış olan ve tek bir 

kasa bazında, müthiş bir ürün ve tasarım çeşitliliğinin 

gerçekleştirildiği platform konseptleri müşterilerimize zaten 

sunulmaktadır. Platform düşüncesinden yola çıkarak gelecekte 

ilham verici ürün çözümleri ile birlikte bütünsel konseptler 

sunmaya odaklanan Hettich, bu çözümleri tüm yaşam alanlarında 

uygulamayı ve yeni mobilya fikirlerine entegre etmeyi 

planlamaktadır. Hettich, Interzum 2019 fuarında, 

bireyselleştirmenin standart haline geldiği çok özel ürün 
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çözümlerini ve konfor, tasarım ve saklama alanını ön plana 

çıkaran toplam konseptleri sergileyecektir.  

 

 

 

Aşağıdaki görselleri, www.hettich.com adresinden indirebilirsiniz: 

 

 

 

 
 

 

 

 

[PR_052019b] 

Müşteriler gittikçe daha fazla, 

mobilya çözümlerine kendi 

tasarımlarını dahil edebilmeyi 

istiyor. Mobilya üreticileri, 

müşterilerinin tasarım hürriyetleri 

için esnek uygulanabilen SlideLine 

M sürgü kapak mekanizmasını 

sunuyor. 

Fotoğraf: Hettich 

[PR_052019c] 

ArciTech çekmece sistemleri gibi iyi 

tasarlanmış platform konseptleri ile 

endüstriyel seri imalatlar, ekonomik 

açıdan uygun kişiye özel imalata 

dönüştürülüyor. Endüstri 4.0 sistemi, 

örneğin online konfigüratörler ile 

üretim ve iletişimi ağ haline getiriyor.  

Fotoğraf: Hettich 

[PR_052019a] 

Hettich, Interzum 2019 fuarında 

mega trend olan bireyselleştirme 

konusunu ön plana çıkarıyor: Salon 

8.1, Stand D30/E41. 

Fotoğraf: Hettich 


