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INNOVÁCIÓ
Az Alveola Kft., mint a hazai professzionális koz-
metikai piac egyik legmeghatározóbb cége, erős 
szakmai háttere segítségével folyamatosan fejleszt 
és mutat be új magas minőségű termékeket mind a 
professzionális, mind a lakossági piacon egyaránt. 

MÁRKATÖRTÉNET
Az X-Epil márkát a professzionális szépségipar-
ban szerzett tapasztalatok keltették életre.

Az idén ötszörös Superbrands díjas márka 
1998-ban született, mely Szóráth Tamás, az Al-
veola Kft. alapítójának nevéhez fűződik.

Az X-Epil elsőként kínált lehetőséget arra, 
hogy a hölgyek saját otthonukban, professzio-
nális módon szőrteleníthessenek. Megalkotta az 
első otthoni gyantázó rendszert, mellyel könnye-
dén, higiénikusan elvégezhető mindaz, ami egy 
kozmetikai szalonban.

A márkanév hűen ábrázolja a márka profilját. 
Míg az „X” egy keresztbe helyezett szép női láb 
formáját tükrözi, addig az „epil” mint epilálás a 
szőrtelenítés rövidítése.

Az X-Epil mára a legszélesebb termékpa-
lettával rendelkező brand a szőrtelenítő szeg-
mensben, mellyel kiszolgál minden szőrtele-
nítési eljárást és egyben minden korosztályt 
meg tud szólítani, legyen szó, hagyományos 
szőrtelenítési eljárásokról vagy éppen pro-
fesszionális módon történő technikákról.  
A vásárlói igényeknek megfelelően alakítja 
időszakosan arculatát és szélesíti termékpa-
lettáját. Mára elmondható, hogy Magyaror-
szágon a szőrtelenítő, gyantázó kategóriában 
az X-Epil első a termékértékesítés darabszám-
eladásait tekintve. 

A fejlesztések minden esetben a piaci igények 
figyelembevételével történnek, szem előtt tartva 
az aktuális trendeket. Az elmúlt évben az X-Epil 
szőrtelenítő és intimo kategóriákban voltak ter-
mékfejlesztéseink, melyek abszolút jó döntésnek 
bizonyultak, hiszen nagyon népszerűek és kedvelt 
termékek lettek. A következő termékfejlesztésre 
az ötletek már megszülettek, bízunk benne, hogy 
jövőre azokat meg is tudjuk majd valósítani.

MÁRKAÉRTÉK
Az X-Epil márka sikerének titka a széles vá-
laszték, a megbízható magas minőség és a jó 
ár-érték arány! Stabilitása a vásárlók elégedett-
ségén alapszik, a legváltozatosabb igényeket is 
kielégíti, és mi sem bizonyítja ezt jobban, mint 
az eladott darabszámok.

A márkaérték legjobb bizonyítéka, hogy a 
több mint 20 éves szőrtelenítőpiaci jelenlét mel-
lett az X-Epil intimo termékek is a legkeresettebb 
intim higiéniás termékek közé kerültek, míg az 
X-Epil terhességi tesztek a legjobban értékesített 
terhességi tesztek között szerepelnek minden 
forgalmazónknál.

KOMMUNIKÁCIÓ 
Az elmúlt években az elsődleges kommunikációs 
csatorna az online és a közösségi médiafelületek 
lettek. Az X-Epil márkát brandsite-on és social 
media felületeken, nyomtatott anyagokkal, tv-s 
megjelenésekkel, direkt spotokkal, támogatói 

megjelenésekkel, nyeremények felajánlásával 
népszerűsítik, 360 fokban kommunikálják. A már-
kaérték építéséhez és fenntartásához ATL és BTL 
kommunikációs eszközöket egyaránt használnak.

Az X-Epil-vásárlók nyitottak az újdonságokra, 
lépést tartanak az új trendekkel és aktívan részt 
vesznek a márka kommunikációjában, nyeremény-

A TERMÉK
A több mint 30-féle X-Epil szőrtelenítő termék 
lehetőséget biztosít arra, hogy mindenki megta-
lálja a számára legmegfelelőbb szőrtelenítő meg-
oldást, mellyel néhány perc alatt megszabadulhat 
a nem kívánt szőrszálaktól otthon, könnyedén. 
A termékpaletta többféle eldobható borotvából, 
szőrtelenítő krémekből, hideg és meleg gyantá-
zó termékekből és gyantázó rendszerekből áll, 
ugyanakkor a szőrtelenítés utáni bőrápolók és ki - 
egészítő termékek is fontos elemei a szortimentnek. 

Az X-Epil szőrtelenítőcsalád egyik sláger 
terméke továbbra is az otthoni használatra ki-
fejlesztett gyantázó készülék, melyhez minden 
kiegészítő termék külön-külön is megvásárol-
ható. Népszerűek az X-Epil szőrtelenítő krémek 
és a használatra kész gyantacsíkok is, illetve az 
X-Epil eldobható női borotvák, mellyel a márka 
évről évre növeli piacrészét a kategóriában. 

Az X-Epil szőrtelenítősorozat 2007 év végén 
egészült ki az X-Epil intimo termékkel, majd 
nem sokkal később az X-Epil terhességi tesztek 
is felkerültek a palettára. Mára az eredeti X-Epil 
intimo sorozat kiegészült a Sensitive család ter-
mékeivel, mely készítmények a női intim egyen-
súly megteremtésében és megtartásában segítik 
a hölgyeket a mindennapokban. 

A márka szlogenje: X-Epil minőség – X-Epil 
megbízhatóság – Minden női kérdésben

játékokban. Fontosnak tartják az értékesítési ponto-
kon való figyelemfelkeltő jelenlétet, amit a termékek 
másodkihelyezésével is erősítenek. Részt vesznek 
közös promóciókban más szépségápolási márkák-
kal, Beauty Boxokban való termékelhelyezéssel. 

ELISMERÉSEK
Az idei évben immár ötödik alkalommal nyerte 
el a Superbrands elismerő kitüntetést az X-Epil 
márka. A Superbrands díj elnyerése nemcsak 
szakmai elismerést jelent a márkának, hanem a 
magas minőséget szimbolizáló védjegy is, amely 
ismert a nagyközönség számára, és ami megha-
tározhatja, befolyásolhatja a vásárlói szokásokat. 
A cég és a márka eddigi elismerései: Üzlet és 
Siker Minősített Vállalkozás díj, Bussiness Su-
perbrands díj, MagyarBrands elismerés Kiváló 
Fogyasztói Márka kategóriában, Magyar Termék 
Nagydíj, Az Év Terméke díj, Glammies-díj.

CSR 
Az X-Epil márkát létrehozó és meghonosító  
Alveola Kft. a saját munkatársak mellett csökkent 
munkaképességű 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 környezet-
védelmet, nagy hangsúlyt fektet a szelektív hul-
ladékkezelésre és újrahasznosításra. A cég gyer-
mekalapítványt, magyarországi sporteseményeket 
támogat, illetve a munkatársak részvételével jóté-
konysági sportrendezvényeken is részt vesz. 

❍  több mint 20 éve a lakossági 
szőrtelenítési szegmensben

❍  100%-ban magyar tulajdon

❍  az 1. otthoni gyantázó rendszer 
megalkotója

❍  az értékesítés 2 számjegyű növekedése 
minden évben 

❍  évente több mint 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 hálózati terjeszkedések idején már igen. 
2000-ben csatlakoztam az Alveolához és 
ismerkedtem meg az X-Epil márkával. Az 
évek során több termékfejlesztésben és tesz-
telésben is részt vettem, ezért szinte kivétel 
nélkül minden termékét már kipróbáltam és 
váltam szakavatottá a szőrtelenítés terén. 
Mára elmondható, hogy nincs olyan szőr-
telenítési eljárás a márkán belül, melyet ne 
lehetne az X-Epillel elvégezni. Én magam 

is többféle módszert alkalmazok a szőrte-
lenítés során.

Az elmúlt 19 évben nagyon sok céggel, be-
szerzővel kerültem kapcsolatba, akikkel már 
több éve dolgozunk együtt a márka sikeréért. 
Folyamatos fejlődésünk nekik is köszönhető, 
hiszen nélkülük nem tudna a fogyasztóhoz el-
jutni a termék. Büszke vagyok az elért sikere-
inkre, és hogy a piac is visszaigazolja mindazt 
a munkát, amit a szlogenünkben is hirdetünk: 

«X-Epil minőség, X-Epil megbízhatóság 
Minden női kérdésben»”

MÉRFÖLDKÖVEK

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

2003: az X-Epil megjelenik a drogéria-
hálózatokban

2007: az X-Epil Intimo termékcsalád meg-
születése

2009: az X-Epil Terhességi tesztek beve-
zetése

2011: az X-Epil Eldobható borotvák piacra 
lépése

2014: az X-Epil Sensation epilátor beveze-
tésével lett teljes a szőrtelenítési szortiment

2017: az X-Epil Intimo és Terhességi teszt 
sorozat csomagolása megújul

2018: az X-Epil márka 20. születésnapját 
ünnepli

SZÓRÁTH TAMÁS
tulajdonos, ügyvezető


