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MÁRKATÖRTÉNET
Azt, hogy mi az X-Epil márkanév, aligha kell 
magyarázni, de hogy mi az az X az epiláció 
rövid formája előtt, csak kevesen tudják. Pedig 
egyszerű: az „X” egy keresztbe helyezett szép 
női láb formájának átvitele.

Az X-Epil márkát a professzionális szépség-
iparban szerzett tapasztalatok keltették életre. 
Bevezetése 1998-ban indult, amely Szóráth 
Tamásnak, az Alveola Kft. tulajdonosának és 
cégvezetőjének nevéhez fűződik.

Az X-Epil elsőként kínált megoldást az ott-
honi professzionális szőrtelenítésre: a szett egy 
okos gyantázó gépet és azokat a kiegészítőket 
tartalmazta, amelyekkel könnyen és professzio-
nális módon elvégezhető a szőrtelenítés. 

 A márka élen jár az újítások terén. A ter-
mékkínálat folyamatosan bővült a vásárlói 

INNOVÁCIÓ
Az Alveola, mint a hazai professzionális piac 
egyik legmeghatározóbb cége, az elmúlt évek-
ben továbbfejlesztett kutató és fejlesztő bázisa 
segítségével folyamatosan új, magas minőségű 
termékeket fejleszt és mutat be mind a profesz-
szionális, mind a lakossági piacon.

Idén tovább szélesítik az X-Epil eldobható bo-
rotvák kínálatát, illetve megjelent az első X-Epil 
Cserélhető fejes borotvakészülék + utántöltő betét. 

A szőrtelenítésen belül a meglévő termékkört 
a Sensation akkumulátoros epilátorral bővítették, 
amely termékkel teljes lett a szőrtelenítési paletta.

Fóton található gyártó és logisztikai központ-
jukat idén egy új csarnokkal bővítették, valamint 
további csomagoló és gyártógépek beszerzése 
révén a sajátmárkás termékkörök folyamatos 
bővítését, ebből következően pedig a gyártási 
kapacitás növelését tervezik. 2016 őszén indult az 
új gyártó részleg, ahol nemcsak a saját termékek 
gyártására lesz lehetőségük, de bérgyártást is 
tudnak vállalni. 

MÁRKAÉRTÉK
Az X-Epil márka sikerének titka az éles kon-
kurenciaharc jellemezte szépségipar piacán 
vélhetően az, hogy a megbízható minőség jó 
ár-érték aránnyal párosul, a választék pedig  
a legváltozatosabb igényeket is kielégíti.

A minőséget minden terméknél szem előtt tart-
ják, a professzionális szépségápolás területén szer-
zett sokéves tapasztalatot kamatoztatják a széles vá-
sárlói közönségnek szánt lakossági termékeknél is. 

A márka küldetése a magabiztos és vonzó 
hölgyek táborát növelni, ezzel közvetítve: „Érezd 
magad jól a bőrödben – légy igazi nő!”

A szőrtelenítési szegmens legszélesebb vá-
lasztékot kínáló márkája az X-Epil. 

A márkaérték legjobb bizonyítéka, hogy 
a csaknem 20 éves szőrtelenítő piaci jelenlét 
mellett az X-Epil Intimo sorozata pár év alatt 
a legkeresettebb intimo termékek közé került, 
valamint az X-Epil terhességi tesztek minden 
forgalmazónál a legjobban értékesített terhességi 
tesztek között szerepelnek.

REKLÁM
A márkaérték építéséhez és fenntartásához ATL 
és BTL kommunikációs eszközöket egyaránt 
használnak, elsődlegesen online kommunikációt 
folytatva, női portálokkal, bloggerekkel együtt-
működve, a közösségi média által nyújtott lehe-
tőségeket kihasználva. 

A márka rendelkezik önálló web- és Facebook-
oldallal; rendszeresen hirdetnek nyereményjáté-
kokat, amelyek nagy népszerűségnek örvendenek. 
az X-Epil követői nyitottak az újdonságokra, és 
szívesen játszanak, nyernek, aktívan részt vesznek 
a márka kommunikációjában. Az offline kommuni-
káció is jelentős: a TV-s megjelenéseknél direkt spo-
tokkal, PR-anyagokkal, támogatói megjelenésekkel, 
nyeremények felajánlásával van jelen a márka.  

ELISMERÉSEK
A Superbrands elismerést 2016-ban immár 
második alkalommal nyerte el a márka. 2016-

igényeknek megfelelően, a deisgn, az arculati 
elemek is időszakosan megújultak. Ma a ter-
mékek darabszám-eladásait figyelembe véve 
Magyarországon első helyezett az X-Epil, és 
dinamikus az exportpiac bővülése Európában 
és Európán kívül is.

A TERMÉK
Az X-Epil termékcsalád palettájáról számta-
lan szőrtelenítési eljárás közül lehet választani. 
Legyen szó szőrtelenítő krémről, hideg gyan-
táról, meleg gyantáról, eldobható borotváról, 
epilátorról vagy éppen a különböző gyantázó 
rendszerekkel történő szőrtelenítésről. 

Az X-Epil szőrtelenítő család kulcsterméke 
az otthoni gyantázó rendszer. Az ergonomi-
kusan tervezett készülék otthoni használata 
higiénikus, könnyű és egyszerű gyantázást 
tesz lehetővé. Használatával ugyanaz az 
eredményes szőrtelenítés érhető el, mint a 
kozmetikus által végzett gyantázásnál, csak 
kényelmesen, otthon. 

A Happy Roll és az Evolution gyantázó szet-
tekben megtalálható minden, ami az otthoni 
gyantázáshoz szükséges: gyantázó gép, gyan-
tapatron, lehúzó textília, s minden kiegészítő 
termék külön is megvásárolható. 

Napjainkban már szinte nincs olyan üzletlánc, 
hálózat, ahol ne lennének megtalálhatóak az 
X-Epil termékek. 

ban a Glamour olvasóinak szavazata alapján 
két X-Epil termék kapta meg a Glammies-díjat:  
a Használatra kész gyantázó csík arcra és ennek a 
terméknek a hipoallergén változata. A cég egyéb 

elismerésekben is részesült: 2005-ben az Alveola 
az Üzlet és Siker Minősített Vállalkozás díját 
nyerte el, 2014-ben Business Superbrands díjas 
lett. A professzionális és a lakossági divízióból 
több termék is kiérdemelte a Magyar Termék 
Nagydíjat és Az Év Terméke díjat.

CSR
Az X-Epil márkát meghonosító Alveola Kft.  
a saját munkavállalókon kívül csökkent mun-
kaképességű embereket is foglalkoztat fóti 
logisztikai központjában, illetve bérel felnőtt 
munkavállalókat és diák munkaerőt is. 

A cég részt vesz gyermekalapítvány támo-
gatásában, illetve jótékonysági sportrendez-
vényeken.

❍  100%-ban magyar tulajdon

❍  az 1. otthoni gyantázó rendszer 
megalkotója

❍  évente legalább 1 új termék bevezetése

❍  az értékesítés 2 számjegyű növekedése 
minden évben 

❍  évente összesen több mint 1,5 millió 
értékesített X-Epil termék

A MÁRKA SZÁMOKBAN

MORVAI DÓRA
marketingvezető

SZÓRÁTH TAMÁS
tulajdonos, ügyvezető

„Az első feladatom a cégnél 17 évvel ezelőtt 
az X-Epil Otthon használható gyantázó 
szettel volt kapcsolatos. Akkor még nem 
tudtam, hogy egy sikertörténet részese 
leszek. Évről évre, ahogy nőtt az X-Epil 
termékpalettája és népszerűsége, úgy nőtt 
a cégé is, nemcsak az X-Epil márka ismert-
sége kapcsán, hanem a többi területen elért 
eredmények miatt is. A cég fennállásának 

23 éve alatt mindig törekedett a minőségi 
termékek értékesítésére, amit minőségi szol-
gáltatással párosított. Sokszor megelőzte a 
korát egy-egy újítással, marketingstratégi-
ával, kommunikációs formával. 

Nagyon jó érzés egy olyan csapatban 
dolgozni, akikkel ilyen eredményeket tu-
dunk elérni, mint amilyen az X-Epil már-
kához is kötődik.”

MÉRFÖLDKÖVEK

1998: a márka indulása, az X-Epil az 
Alveola cég első sajátmárkás termékcsa-
ládja

2003:  az értékesítés kezdete a drogéria-
vonalon is

2007:  az X-Epil Intimo termékcsalád in-
dulása

2008:  új arculat, teljes csomagolásváltás

2009:  az X-Epil Terhességi tesztek beve-
zetése

2010:  az X-Epil eldobható borotvák piacra 
vitele

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

2016:  „nagykorú” lett a márka

2007-ben az X-Epil szőrtelenítő sorozat kie-
gészült X-Epil intimo néven intimhigiéniai ter-
mékekkel, majd nem sokkal később bevezetésre 
kerültek az X-Epil terhességi tesztjei is.

Innentől lett a márka szlogenje: „X-Epil 
minőség, X-Epil megbízhatóság – minden női 
kérdésben”.


