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AMAÇ / HEDEF 
 

 
Aygaz'ın faaliyet alanlarında yer alan otogaz, tüplügaz ve damacana su ürünlerinde kullanımlarının yoğun 
olduğunu öngördüğümüz ve Koç Grubu bünyesindeki fabrikalarda çalışan mavi yaka personel ile Aygaz arasında 
duygusal bağ yaratacak, kendilerini özel ve ayrıcalıklı hissedecekleri entegre bir Aygaz sadakat uygulaması 
gerçekleştirmek, çoğunlukla geri planda kalan mavi yaka personelde; Koç grubu bünyesinde aynı çatı altında 
olduğumuz hissini yaratmak, kendilerini özel hissedecekleri faydalar sunarak, uzun vadeli müşteri memnuniyeti ve 
sadakati elde etmek amaçlanmıştır. 

 
 
 
AKSİYON 
 

 
Çalışanlara özel sadakat programı oluşturarak; sürekli daha fazlasını ve özel ayrıcalıklar sunacağımızı anlatmak 
için programın adını ‘Aygaz Ekstra’ koyduk. Çalışanlar için ilk büyük iletişimimizi, birebir temas kurabilmek için 
stand çalışmaları ile gerçekleştirdik. Öğle yemeği saatlerinde ve molalarda çalışanlara ulaştık. Aktivite 
süresince, otogaz, tüplügaz ve damacana su kullanımı ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususları aktardık, bir 
yandan da ürünlerin özelliklerini ve farkını anlattık. ‘Aygaz Ekstra’ programı kapsamında, otogaz, tüp ve Pürsu 
damacana ürünlerimizde sunduğumuz faydaları anlatmanın dışında, farklı avantajlardan faydalanacakları Parolu 
Aygaz Ekstra kartlarının dağıtımını yaptık. Aygaz paketlerinin içerisinde, kartın dışında bilinçlendirme kitapçığı, 
kutu mendil, oto kokusu, anahtarlık gibi hediyeler vardı. Çalışanların iletişim ve ürün kullanım bilgilerini 
yaptığımız anketler aracılığı ile topladık. 

 
 

 
SONUÇ 
 

 
 Koç Grubu içerisinde ilk kez yapılan bu çalışma ile Arçelik, Tüpraş, Ford,Otokar  firmalarının Türkiye’nin 

4 bir yanında, 11 farklı mahalde 13 fabrikasında 1 Ocak- 26 Şubat 2013 döneminde 56 gün süren 
çalışma ile 17.000 çalışan nezdinde bilgilendirme ve tanıtım yaptık. Toplamda 12.500 çalışanın verilerini 
toplayarak kartlandırma yaptık. Bu kişilerin 9.125’inin (%73’ünün) program avantajlarından faydalanması 
ile rekor aktiflik oranına ulaştık. 

 
 Saha aktivitesinde çalışmamıza katılamayan ama çalışanlar arasında yarattığı ağızdan ağıza pazarlama 

etkisi ile taleplerini iletmiş ve tarafımızca programa dahil edilmiştir. 
 

 %30 oranı ile 2.415 yeni müşteri kazanımı sağlanmıştır. Birden fazla marka kullanımı yaygın olan 2.600 
mevcut otogaz müşterilerimizde marka sadakati artışı ile geçen yılki alımlarına göre %17 oranında artış 
elde edilmiştir. 


