
Recycled into something RemarkableTM

TRENDDESK'‹N YORUMU:
Stern Raporu, Al Gore'un "Uygunsuz Gerçek" filmi ve Katrina kas›rgas›yla kitleselleflen çevre hareketi her
sektörde kendini hissettiriyor. Sat›n al›m karar› bireyin gezegenle iliflkisini yans›tan, kiflisel duruflununun
s›n›rlar›n› çizen etik bir karar haline geliyor. 1960'larda küçük bir grubun içsellefltirdi¤i çevre bilinci bizim
"Yeflilim" ad›n› verdi¤imiz ortak bir bilince, hatta yaflam tarz›na dönüflüyor. Thomas L. Friedman'›n sözleri
bu de¤iflime dikkat çekiyor: "Yeflil yeni k›rm›z›+beyaz+mavi. Yeflil endüstri yirmibirinci yüzy›l›n endüstrisi."
("Green is the new Red, White and Blue. Green industry is the growth industry for the 21st century.")
Remarkable bu de¤iflimden beslenen markalar aras›nda yer al›yor. Biz önümüzdeki 10 y›l içinde, özellikle
Avrupa'dan bafllayarak, çevreyle dost olman›n markalar için bir "trend" olmaktan öteye geçerek bir "zorunluluk"
haline gelece¤ini öngörüyoruz. Birleflik Krall›k ve ‹skandinavya'da karbon vergisinin konufluldu¤u, Walkers
ve Timberland markalar›n›n eko-etiket kavram›n› uygulamaya
geçirdi¤i bu günlerde Türkiye'de "Yeflilim" hala müthifl bir
f›rsat, gerçek bir farkl›laflma noktas›.

Remarkable baflar› hikayesinden farkl› bir f›rsat ç›kabiliriz:
Kurflun kalem kadar basit ve temel bir ürün dahi arkas›na
inovasyonun ve tasar›m›n gücünü alarak farkl›laflman›n
s›n›rlar›n› zorlayabiliyor. Farkl›laflarak kitleselli¤in içine "özel",
hatta "lüks" hissiyat› enjekte edebiliyor. Bu anlamda
Remarkable "Kitlesel Prestij" trendinin ikonik markas›.
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SIRADIfiI KALEMLER:
Edward Douglas Miller 1996 y›l›nda geri-dönüflüm sürecini kullanarak
yeni bir ürün üretmeye karar verdi. Her plastik bardaktan bir kurflun
kalem üretmeye odakland›. Bafllang›ç noktas› çok basitti: Daha önce
yap›lmam›fl birfley yapmak, Birleflik Krall›k'da her hafta milyonlarcas›
toplanan s›radan plastik bardaklar› e¤lenceli ve fonksiyonel bir ürüne
dönüfltürmek.

Remarkable 1998 y›l›nda sat›fla bafllad›. Remarkable daha ilk y›l›nda
"International Invention of The Year" Ödülü’nü kazand›, Birleflik Krall›k
Tasar›m Konseyi taraf›ndan "Biny›l Ürünleri'nin ‹lkleri" aras›nda say›ld›.
Bugün Remarkable plastik bardaklar›n yan›s›ra kullan›lm›fl video kaset
kutular›ndan, meyve suyu ambalajlar›ndan üretilen onlarca çeflit

k›rtasiye malzemesinden oluflan genifl bir portföye
sahip. Baflar›s›n›n di¤er bir kan›t› üretim
kapasitesindeki müthifl art›fl: 2005 y›l›nda 836 m2

büyüklü¤ündeki ilk üretim tesisi yerini 3,716 m2

büyüklü¤ündeki fabrikaya b›rakt›.

“Yeflil endüstri
yirmi birinci yüzy›l›n
endüstrisi.”
Thomas L. Friedman


