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TAÇ, 40 yılı aşkın deney m le Türk ye’n n l der ev tekst l markası olarak varlığını sürdürüyor…
Türk ye’dek tüm evlere TAÇ markası le dokunmak, Zorlu Tekst l Grubu ç n büyük b r mutluluk ve gurur kaynağı…
Bugün, ev tekst l modasına öncülük eden TAÇ markasının temeller 1950’l yılların başında ev tekst l n n geleneksel merkezler nden b r olan Den zl Babadağ’da atıldı. Ev dekorasyon sanatına
gönülden bağlı olan Zorlu A les , üstün kal tes ve zeng n ürün çeş tl l ğ yle tüket c s n n yüksek beğen s n kazanan ürünler n , 1980 yılında TAÇ markası adı altında b rleşt rd . 1997 yılına kadar daha
çok ç p yasada faal yet gösteren TAÇ, bu tar hte Zorluteks Tekst l tes sler n n kurulmasıyla kapas tes n artırdı, hracata başladı. Avrupa’nın en büyük ve en son teknoloj yle çalışan entegre üret m
tes sler ve üret m aşamasında, “kal teden sıfır tav z” lkes yle Avrupa markalarıyla rekabet edeb len TAÇ, bugün yurt ç ve yurt dışı pazarlarda toplam 700 m lyon nüfuslu bölgede pazar l der d r.
Bugün Zorlu Tekst l Grubu’nun en büyük markası olan TAÇ, perdeden nevres me, yatak örtüsünden havluya, battan yeden l sanslı ürünlere kadar uzanan gen ş b r ürün gamını çermekted r. TAÇ,
Türk ye’de 500’e yakın konsept mağazası ve farklı satış noktaları aracılığı le toplam 1500 noktada, dünyada se 30’a yakın ülkede kend konsept mağazaları da çer s nde olmak üzere b r çok satış
noktasından tüket c lere ulaşmaktadır.
TAÇ markalı ürünler hem kal teler , hem de özell kle yılda k kez sunulan yen koleks yonları le tüket c ler n beklent ler n en y şek lde karşılamaktadır. Ürün gruplarının çeş tl l ğ sonucunda çok
farklı tarzlara h tap eden TAÇ markası, AR-GE ve desen çalışmalarına büyük yatırımlar yaparak koleks yonlarını uluslararası trendsetterlar le şb rl ğ çer s nde yaratmaktadır. TAÇ, b r yandan yen
trendler yansıtan ürünler d ğer yandan çey zl k olarak yıllarca esk meyecek klas k ürünler çeren, çok zeng n b r koleks yon sunmaktadır.
TAÇ ürünler n n üret ld ğ tes sler n kal te standartları, uluslararası kurumlar tarafından ver len sert f kalarla da tanınmaktadır. Ayrıca TAÇ, dünyanın lk ve tek markalaşma programı olan
TURQUALITY kapsamındak markalar arasında yer almaktadır.
Yapılan marka araştırmaları sonucunda %100 toplam marka b l n rl ğ ne sah p olan TAÇ’ın bu başarının altında, sunulan kal teye oranla oldukça hesaplı f yat pol t kası, gen ş satış ağıyla kolay
ulaşılab l rl ğ g b uygulamalarla hayata geç r len %100 müşter mutluluğu lkes yatmaktadır. Fabr ka ve pazarlama bölümünde görev alan 100’ü aşkın AR-GE ve ÜR-GE çalışanı le TAÇ, en yen , en
modern, en kal tel ürünler ; bu kal teye uygun makul f yatlarla tüket c lerle buluşturmayı sürdürüyor.
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