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INNOVÁCIÓ
Az Alveola Kft. mint a hazai professzionális 
piac egyik legmeghatározóbb cége kutató- és 

MÁRKATÖRTÉNET
Az X-Epil márkát a professzionális szépségipar-
ban szerzett tapasztalatok keltették életre. Az idei 
év mérföldkő a cég történetében. Bevezetése 20 
éve, 1998-ban indult, mely Szóráth Tamásnak, az 
idén 25 éves Alveola Kft. alapítójának nevéhez 
fűződik.

Az X-Epil elsőként kínált megoldást az ott-
honi professzionális szőrtelenítésre. A márkanév 
is a márka profiljának megfelelően alakult ki: az 
„Epil” az epiláció rövidítése, az előtte szereplő 
X pedig egy keresztbe helyezett szép női láb 
formájának az átvitele. 

A márka élen jár az újítások terén, és mára 
a legszélesebb termékpalettával rendelkezik a 
szőrtelenítési szegmensben. A vásárlói igények-
nek megfelelően folyamatosan bővítik termék-
kínálatukat, mellyel időszakosan a dizájn és az 
arculati elemek is megújulnak. Elmondható, 
hogy Magyarországon az otthoni szőrtelenítő, 
gyantázó termékek piacán az X-Epil darab eladá-
sait figyelembe véve évek óta az első helyezett és 
forgalma továbbra is dinamikusan nő Európában 
és Európán kívül is.

A TERMÉK
Az X-Epil széles termékkínálatában garantáltan 
megtalálja mindenki a kedvenc szőrtelenítési 

fejlesztőbázisa segítségével folyamatosan új, 
magas minőségű termékeket fejleszt és mu-
tat be, úgy a professzionális, mint a lakossági 
piacon. A fejlesztések során minden esetben 
figyelemmel kísérik a piaci igényeket, és szem 
előtt tartják az aktuálisan divatos és kedvelt 
eljárások térhódítását. A 2017-ben megalkotott 
új szőrtelenítő termékekre nagyon nyitott volt a 
lakossági piac, hamar népszerűek és kedveltek 
lettek. Ilyen újdonság volt az X-Epil cukopaszta 
és az X-Epil szőrtelenítőkrém arcra-bikinivo-
nalra. Nemcsak a szőrtelenítés kategóriában 
fejlesztettek, hanem az X-Epil Intimo termék-
családban is, ahol egy sensitive sorozattal bő-
vítették a szortimentet. A termékek fejlesz-
tésekor folyamatosan arra törekednek, hogy 
minél szélesebb vevőkört érjenek el és ezzel 
új X-Epil-vásárlókat nyerjenek meg.

MÁRKAÉRTÉK
Az X-Epil márka sikerének titka a széles vá-
laszték, mely a legváltozatosabb igényeket is 
kielégíti, hiszen minden szőrtelenítési eljárás más 
és más vásárlói réteget, korosztályt céloz meg. 
Mindemellett az egyik legfontosabb, hogy a meg-
bízható minőség jó ár-érték aránnyal párosul.  
A márka stabilitása a vásárlók elégedettségén 
alapszik, hiszen ezt nemcsak az eladott darab-
számok igazolják, hanem az internetes elérhető-
ségeken keresztül kapott pozitív visszajelzések is.

A márkaérték legjobb bizonyítéka pedig, 
hogy a 20 éves szőrtelenítőpiaci jelenlét mellett 
az X-Epil Intimo sorozata pár év alatt a legke-
resettebb intim higiéniai termékek közé került, 
valamint az X-Epil terhességi tesztek minden 
forgalmazónál a legjobban értékesített terhességi 
tesztek között szerepelnek.

KOMMUNIKÁCIÓ 
Az elmúlt években az elsődleges kommuniká-
ciós csatorna az online és a közösségi médiafe-
lületek lettek. Az X-Epil-vásárlók nyitottak az 
újdonságokra, lépést tartanak az új trendekkel 
és aktívan részt vesznek a márka kommuniká-
ciójában, nyereményjátékokban. A márkaér-
ték építéséhez és fenntartásához ATL és BTL 
kommunikációs eszközöket egyaránt használ-
nak. Az offline kommunikáció is jelentős: tv-s 
megjelenéseknél direkt spotokkal, támogatói 
megjelenésekkel, nyeremények felajánlásával 
van jelen a márka. Fontosnak tartják az értéke-
sítési pontokon való figyelemfelkeltő jelenlétet, 
amit a termékek másodkihelyezésével is erősí-
tenek. Részt vesznek közös promóciókban más 

eszközét, amivel kompromisszumok nélkül va-
rázsolhatja selymesen simává bőrét. A termék-
palettában választhatunk a szőrtelenítő krémek, 
a hideg és meleg gyanták, gyantázó rendszerek, 
a cukorgyanta, az eldobható és a cserélhető fejű 
borotva és az epilátor között, de szőrtelenítés 
utáni, bőrápoló és kiegészítő termékek is meg-
találhatók a szortimentben. 

Az X-Epil szőrtelenítő család egyik kulcs-
terméke az otthoni használatra kifejlesztett, 
ergonomikus gyantázó készülék, mellyel higié-
nikus, könnyű és egyszerű gyantázás végezhető 
kényelmesen otthon, melyhez minden kiegészítő 
termék külön-külön is megvásárolható.

Évek óta nagyon sikeresek az X-Epil haszná-
latra kész gyantacsíkok és az X-Epil eldobható 
borotvák is, amelyekkel komoly piacrész-növe-
kedést értek el az elmúlt néhány évben. 2007-ben 
az X-Epil szőrtelenítő sorozat kiegészült X-Epil 
Intimo néven intim higiéniai termékekkel, majd 
nem sokkal később bevezetésre kerültek az 
X-Epil terhességi tesztek is. 

Az X-Epil Intimo termékcsalád a női intim 
egyensúly megteremtésében és megtartásában 
segít a mindennapokban. 

Innentől lett a márka szlogenje: „X-Epil mi-
nőség – X-Epil megbízhatóság – Minden női 
kérdésben”.

szépségápolási márkákkal, Beauty Boxokban 
termékelhelyezéssel. 

ELISMERÉSEK
A Superbrands elismerést 2018-ban immár ne-
gyedik alkalommal nyerte el a márka. A Super-
brands díj elnyerése nem csak szakmai elismerést 
jelent a márkának, hanem a nagyközönség szá-
mára is ismert védjegy, mely meghatározhatja és 
befolyásolhatja a vásárlói szokásokat. A cég és 
a márka eddigi elismerései: Üzlet és Siker Mi-
nősített Vállalkozás díj, Bussiness Superbrands 
díj, MagyarBrands elismerés Kiváló Fogyasztói 
Márka kategóriában, Magyar Termék Nagydíj, 
Az Év Terméke díj, Glammies-díj.

CSR
Az X-Epil márkát meghonosító Alveola Kft. 
a saját munkatársak mellett csökkent mun-
kaképességű embereket és diák munkaerőt is 
foglalkoztat fóti logisztikai központjában. Dol-
gozóira hosszú távon számít, komfortos munka-
környezetet biztosít számukra. A gyártás és az 
üzemeltetés során figyelembe veszi a környe-
zetvédelmet, nagy hangsúlyt fektet a szelektív 
hulladékkezelésre és újrahasznosításra. A cég 
gyermekalapítványt, magyarországi sportese-
ményeket támogat, illetve a munkatársak rész-
vételével jótékonysági sportrendezvényeken is 
részt vesz. 2018-ban a világ legnagyobb amatőr 
rallyjára is eljutott az X-Epil. A Bamako Rally 
egyik lelkes magyar induló csapata juttatta el 
a márka humanitárius adományait a rászoru-
lókhoz.

❍  20 éve a lakossági szőrtelenítési 
szegmensben

❍  100%-ban magyar tulajdon

❍  az 1. otthoni gyantázó rendszer 
megalkotója

❍  az értékesítés 2 számjegyű növekedése 
minden évben 

❍  évente közel 2 millió darab értékesített 
X-Epil-termék

A MÁRKA SZÁMOKBAN

VARGA MARIANN
X-Epil termékmenedzser

„Az X-Epil brand megszületése idején ugyan 
nem voltam jelen még a cég életében, de a há-
lózati terjeszkedések idején már igen. 2000-
ben csatlakoztam az Alveolához és ismerked-
tem meg az X-Epil márkával. Szinte kivétel 
nélkül minden termékét már kipróbáltam és 
váltam szakavatottá a szőrtelenítés terén. 
X-Epil-termékeinkkel minden korosztályt meg 
tudunk szólítani. Mára elmondható, hogy 
nincs olyan szőrtelenítési eljárás a márkán 
belül, melyet ne lehetne az X-Epillel elvégezni.

Az elmúlt 18 évben nagyon sok céggel, 
beszerzővel kerültem kapcsolatba, akikkel 
a mai napig is együtt dolgozom. Folyama-
tos fejlődésünk nekik is köszönhető, hiszen 
nélkülük nem tudna a fogyasztóhoz eljutni 
a termék. Büszke vagyok arra, hogy a piac 
is visszaigazolja mindazt a munkát, amit 
a szlogenünkben is hirdetünk: X-Epil mi-
nőség, X-Epil megbízhatóság minden női 
kérdésben!”

MÉRFÖLDKÖVEK

1998: az X-Epil márka indulása, az Alveo-
la cég első saját márkás termékcsaládja

2003: az értékesítés kezdete a drogériavo-
nalon is

2007: az X-Epil Intimo termékcsalád be-
vezetése

2009: az X-Epil terhességi tesztek beve-
zetése

2010: az X-Epil eldobható borotvák piacra 
lépése

2014: az X-Epil Sensation akkumulátoros 
epilátor bevezetése; ezzel a termékkel lett 
teljes a szőrtelenítési szortiment

2017: megújul az X-Epil Intimo és Terhes-
ségi teszt sorozat csomagolása, illetve új 
termékekkel bővül a szőrtelenítő és intimo 
termékcsalád

2018: 20 éves lett az X-Epil márka

SZÓRÁTH TAMÁS
tulajdonos, ügyvezető


