
Pazar
Türkiye'de ekonominin lokomotif sektörlerindenbiri olan gıdanın GSMH içindeki payı %5.Son yıllarda bu sektördeki büyümeninlokomotifliğini ise ihracat yapıyor. DevletPlanlama Teşkilatı'nın (DPT) rakamlarına göre,2001'deki krizden sonra son üç yılda ihracatıen çok artan gıdalar arasındamakarna, kurutulmuş sebze,reçel ve marmelat gibiürünler yer alıyor. Sektör2004'te, ürün gruplarına göre %5-10 arasında birbüyüme oranı yakaladı. Ençok büyüyen ürün gruplarıarasında ise %10.7 ile kümeshayvanları, %8 ile kurutulmuşsebze, %7.4 ile reçel ve %6.8ile süt ve süt ürünleribulunuyor. 2005'tekibüyümenin, 2004'dekineyakın bir düzeydegerçekleşmesi bekleniyor.Tarıma dayalı sanayiürünleri, bu büyümeden    enfazla pay alan ürüngruplarından. Süt sektöründeTürkiye'nin ilk özel girişimiolarak 1975'te kurulan Yaşar Gıda Grubu,Pınar markası ve 3 bine yakın çalışanı ile 30 yıldırsektörün lideri.Grubun bünyesinde Pınar ; sütten ete, undanpeynire, balıktan mayoneze kadar çok çeşitli ürünkategorisine sahip olmasının yanı sıra Türk gıdapazarında birçok ilki tüketiciyle tanıştıran birmarka.İç pazardaki yerel markaların yanı sıra,uluslararası markalarla da rekabet eden Pınar,buna rağmen pazardaki gücünü koruyor.ACNielsen araştırma şirketine göre, 2004'tesucukta %18, sosiste %36, salamda %30, donmuş

et ürünlerinde %85, taze tabaklı hindi etinde%65, UHT sütte %29 ve krem peynirde %45pazar payıyla sektörün lider markası.2004 yılında, net satışlarını UFRS’na(uluslararası muhasebe standartlarına) göre537 milyon US$'a, ihracatını ise 20 milyon US$'aulaştıran Yaşar Gıda Grubu’nun, 2005 yılındakibüyüme hedefi ise %16.
Baflar›lar
30 yıldır gıda güvenliğinden hiç tavizvermeyen Pınar’ın Türkiye’de kimineyoğurtla sütle, kimine peynirle suyla,kimine de hindiyle şarküteriyle, mutfağınagirmediği ev yok.Pınar, modern tesislerinde en sonteknolojiyi kullanarak Türk ve dünyadamak tadına uygun, kaliteli, lezzetli vegüvenilir 600'ün üzerinde ürün üretiyor.Sahip olduğu,Türkiye'nin en büyük ve enönemli satış-dağıtım örgütlerinden birisiolan Yaşar Birleşik Pazarlama'dan aldığıgüçle maksimum sayıda satış noktasınaulaşıyor. Pınar, günlük 1.100 ton çiğ sütişleme kapasitesiyle başta Ortadoğuülkeleri olmak üzere  40’ayakın ülkeyeihracat yapıyor.Türkiye’nin süt ve sütürünleri ihracatının %40'ınıgerçekleştiren Pınar, ayrıcaLabne ile Ortadoğuülkelerinde %40 pazarpayına sahip bulunuyor.Pınar'ın yurtiçi ve yurtdışından aldığı pek çoködülden bazıları şunlar : 2000'de Pratik KapaklıUHT Süt, Kaymaklı Yoğurt ve Pınar Kido MiniPeynir ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) AltınAmbalaj Ödülleri; Pınar Kido Mini Peynir ileDünya Ambalaj Ödülü; 2001'de Türkiye Bilimselve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK)Ar-Ge Teşvik Ödülü; 2002 yılı Ege Bölgesi KaliteÖdülü; 2002 Yılın İşvereni Ödülü;2001-2002-2003-2004 yıllarındaEge Bölgesi Sanayi Odası tarafındanbölgesel ekonomiye katkılarındandolayı ihracat, istihdam ve yatırımdallarında çeşitli ödüller ; 2004 yılıYoplait ve Kafela ürünleriyle TSEAltın Ambalaj Ödülleri; 2004 yılıwww.pinarmutfagi.com sitesiyle AltınÖrümcek Web Yarışması“Yiyecek/İçecek Sektörü” kategorisindeBirincilik Ödülü; 2004-2005 yıllarındaet, süt ve su kategorilerinde TüketiciKalite Ödülleri; 2002-2003-2004yıllarında Mc Donalds'ın dünyaçapındaki üreticilerini denetleyen,gıda endüstrisinin en tecrübeli vebağımsız denetim kuruluşu EFSIStarafından denetlenen Pınar Entegre EtTesisleri'ne En Yüksek Not Ödülü.

Tarihçe
Grubun kurucusu Selçuk Yaşar, üretimin dahaçok küçük çiftlik ve atölyelerde gerçekleştiği1970'lerde tarıma dayalı sanayinin öneminikeşfetti ve “Tarıma dayalı sanayi ülkeekonomisi açısından çok önemli olmasının

ötesinde, sağlıklı nesiller yetiştirebilmek için degereklidir” yaklaşımından yola çıkarak 1975'teOrtadoğu'nun en büyük süt üretim tesisi ve özelsektörün ilk uzun ömürlü süt fabrikası olan PınarSüt'ü kurdu. Pınar Süt,Türk gıda sektörününsanayileşmesinde öncü bir rol üstlendi,hayvancılığı geliştirerek ekonomiye hareketgetirdiği gibi özel girişimin de sembolü halinegeldi. 1984'e gelindiğinde, İzmir Menderes'te,Türkiye'nin ilk geri dönüşümsüz ambalajlı suyunuşişeleyen Pınar Su fabrikası açıldı. 1985'teTürkiye'de ilk entegre modern   et tesisi Pınar Etkuruldu. Aynı yıl kültür balıkçılığı tesisi PınarDeniz kurularak, deniz ürünleri üretilmeyebaşlandı. 1996'da Aydın Nazilli'de açılan ikinciPınar Su fabrikasıyla Türkiye'nin ve dünyanın sayılılezzetli suları arasında olan Pınar Madran suyutüketiciyle buluştu. 1997'de Pınar Süt EskişehirFabrikası açıldı; bu fabrikayla İç Batı Anadolu'dahayvancılığın gelişmesine katkıda bulundu.1997 yılında Yaşar Holding,Türkiye'nin        ilkentegre hindi tesislerini kurarak tüketiciyi     budefa yeni bir et çeşidi ile tanıştırdı.2000’de Orta ve Doğu Anadolu HayvancılığıGeliştirme Projesi kapsamında,Yozgat'ta faaliyetegeçen Pınar Anadolu Gıda, Ege Bölgesi'ndekazanılan deneyimleri,Yozgat ve civarındayer alan Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir,Çorum, Amasya ve Tokat illerindekiüreticinin hizmetine sunmaya başladı.Marmara Su Fabrikaları 2003'te,Adapazarı ve Isparta'da kurularak PınarYaşam Pınarım ve Pınar Denge sularışişelenmeye başlandı.
Ürün
Türkiye'de UHT tekniğiyle ilk uzun ömürlü tazesüt üretimi, 30 yıl önce Pınar tarafındangerçekleştirildi. Pınar'ın ürün gamında farklıtüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına uygun olaraküretilmiş pek çok ürün var. Pınar Denge  altmarkasının içinde yer alan Kalsiyum, Omega 3 velaktozsuz sütlerle yaşam kalitesine önemveren kişilere ulaşılırken, İlkAdım alt markasıylatüketiciye sunulan annesütünden sonra kullanılabilensütlerle çocuklarhedefleniyor.Light grubu içerisindeyer alan %50 ve %0yağlı sütler iseformunu korumakisteyen bayanlarayönelik. Kido alt
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markası ilepiyasada yer alandoğal meyvepüreli ve kalsiyumkaynağı sütlerle,çocuklara süt içmeyisevdirmek amaçlanıyor.Rain alt markasıyla piyasaya çıkan aromalı sular,kalori hesabı yapan, serinlik, doğallık arayan vesuda meyve lezzetini tatmak isteyen herkesihedef alıyor. Bu ürünün bir özelliği de, Pınar'ın,Türkiye'ye dünya su sektörünün hızla yükselen“aromalı su” modasını getirmesi oldu.Pınar, 2003 yılında Fransız markası Yoplait ileişbirliğine giderek Türkiye’ye Yoplait markalımeyveli yoğurdu sundu. Bu ürün; çilekli, muzlu,frambuazlı ve şeftalili olmak üzere dört farklıçeşidiyle sağlık ve lezzeti aynı kutunun içindebulmak isteyen lezzetseverleri hedefliyor.Kafela, Karamela ve Çikola ürünlerinin hedefkitlesinde ise büyükler bulunuyor. Böylece Pınar,süt içmeyi, büyükler için de zevkli hale getirmeyiamaçlıyor.Piyasaya en son çıkan Türkiye'nin Köfteleri iseünü Türkiye'nin dört bir yanına yayılan farklıyörelere ait dokuz çeşit köfteyi içeriyor.
En Son Geliflmeler
TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca belirlenentüm organik üretim koşullarını yerine getirenPınar, Haziran 2005'te üretim tesisleri için“organik süt üretebilir” sertifikasını alan ilk markaolarak,Türkiye'nin ilk organik sütünü piyasayaçıkardı. Pınar Organik süt, hava kirliliğindenuzakta, organik besinlerle beslenen ineklerdenelde ediliyor. Ayrıca ürünün nakledilmesi veişlenmesi esnasında da organik niteliğinikoruyacak tüm tedbirler alınıyor.
Promosyon
Hızla değişen dünyada, tüketicilerin demografiközellikleri, hayat tarzları ve gelirleri de hızlagelişiyor. Bu durum, pazarlama için her zamanönemli olan segmentasyon ve hedef kitle seçimikavramlarını daha da önemli hale getiriyor. Artıksadece SES gruplarına, yaş ve cinsiyet kriterlerinegöre tüketicileri segmentlere ayırmak yeterlideğil. Uzmanlar, hedef kitleyi belirlerken

tüketicilerin hayat tarzlarını, değişen demografikyapılarını, değerlerini ve tüm bunların davranışlarıüzerindeki etkilerini de göz önüne almakgerektiğine dikkat çekiyor. Her birtüketicinin ayrı bir pazar haline geldiğigünümüzde, gittikçe küçülensegmentlerin istek ve ihtiyaçlarınıkarşılayanlar başarıyı da yakalıyor.Dolayısıyla, buna uygun ürün vehizmet sunan şirketler de yoğunrekabet içerisinde rakiplerindenfarklılaşarak öne çıkabiliyor.“7'den 70'e Herkesin Yaşam Kaynağı”olma misyonunu üstlenen Pınar, tüm bugelişmeleri yakından izliyor ve her bir tüketicininistek ve ihtiyaçlarına uygun ürünler sunupiletişimini de özelleştirerekmikro pazarlamayöntemlerini kullanıyor.Tüketicilere en iyiürünleri sunmasorumluluğuyla hareketeden Pınar, sadecetüketici istek veihtiyaçlarına uygunürünler üretmeklekalmıyor, iletişimfaaliyetlerini detüketiciye özelolarakşekillendiriyor.Kapıdan kapıyaürün dağıtımı,diğer ürünlerinsinerjisindenyararlanılarakyapılan numunedağıtımı, uygunmarketlerdegerçekleştirilen tadımlar, tüketicilerin istek veihtiyaçlarına uygun olarak gerçekleştirilen indirimkuponu gönderimi ve özel fuarlar aracılığı iletüketicilerle birebir buluşma, Pınar'ı farklı kılanuygulamalar olarak öne çıkıyor.Gençlere odaklanan Pınar, özel gençlik fuarları,üniversitelerin bahar şenlikleri ve internetortamına büyük önem veriyor. Stratejilerindeçocukları ayrı bir yere koyan Pınar,anaokullarına kadar giderek Pınar Kido ÇocukTiyatrosu ile küçük seyircilerle buluşuyor.Pınar'ın üretim süreçlerinin canlı olarakizlenebildiği www.pinarmutfagi.com, ürünlerle ilgilipek çok bilgiye ulaşma olanağı sunduğu gibitüketici görüşlerini alan ve yanıtlayan Pınar     Online hatla tüketiciyle birebir iletişim kuruyor.Doğru yer ve zamanda gerçekleştirilensponsorluklar, Pınar'ın tüketicilerle ortak birsinerji yaratma yaklaşımına özel çözümlergetiriyor. 1987'den beri devam eden Pınar KidoÇocuk Tiyatrosu, bunun en iyi örneği. Bu proje,her yıl binlerce çocuğu tiyatro ile buluşturuyorve onlara tiyatro sevgisini aşılıyor.Pınar Kido Resim Yarışması ise çocuklarınresim sanatına olan ilgilerini artırmayı vegeleceğin ressamlarını yaratmayı hedefliyor.Kurulduğu yıldan bu yana sporu ve sporcuyudestekleyen, 1998'de Karşıyaka BasketbolTakımı'nın ana sponsoru olan Pınar, yedi yıldırPınar KSK adı ile Türkiye 1. Basketbol Ligi'ndemücadele ediyor.Pınar, Karşıyaka Spor Kulübü basketboltakımına verdiği destek ile basketbol sporunaheyecan getiriyor. Bunun yanı sıra, 1.000'e yakıngence, İzmir'de Çiğli Selçuk Yaşar tesislerindespor yapma olanağı da sağlıyor.Pınar'ın sporda gerçekleştirdiği ilklerdenbiri de 2005 yılında hayat bulan Pınar YıldızlarBasketbol Türkiye Birinciliği; bu sayede ilköğretimçağındaki genç basketbol severlere destek olmayıhedefliyor.Yaşar Gıda Grubu, ayrıca üniversiteöğrencilerine sağladığı burs olanakları, çiftçilereyönelik gerçekleştirdiği eğitim, Pınar Et MeslekiEğitim Birimi, üniversitelerle sürdürülen işbirlikleri

ve toplumun bilinçlenmesi amaç edinilensempozyumlar ile toplum sağlığı ve bilincikonularında duyarlılığını ortaya koyuyor.Pınar’ın, sağlık alanında yaptığı hizmetlerdenbiri, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesindekurduğu Pınar Çocuk Sağlığı Merkezidir.“Sağlık Pınarı” olma misyonu çerçevesindeçevreye duyarlı yaklaşımıyla da öne çıkan Pınar Süt,bu kapsamda uyguladığı projelerle 1993 yılındaTC Çevre Bakanlığı tarafından Çevre Beratı ileödüllendirildi.
Marka De¤erleri

Ülke ekonomisinde giderek artan rekabetortamı, şirketlerin güçlü markalar yaratmagerekliliğini her zamankinden daha önemlikılıyor. Pınar, başarılı bir marka olmanın  enönemli kriterlerinden birinin ilk faaliyetsonrasında girilen yeni alanlarda da markakimliğini aynı tutarlılıkla taşımak olduğununbilincinde. Bu nedenle, çeşitlenen ürünleremarkanın ortak imajını yansıtırken ilkelerindenhiç ödün vermiyor ve toplam marka imajını hepçoğaltıyor.Tüketiciler arasında yapılan araştırmalardaPınar'ın öne çıkan marka değerleri şöyle:“Annelik, yenilik, genç ruh, dinamizm, sıcaklık,sağlık, doğallık ve güven...”Belirlenen bu değerler, marka misyonu ileberaber Pınar'ın görsel kimliğinin yenidenyaratılmasına da ışık tuttu. Pınar'ın yeni logosu,Pınar'ın büyüklüğünü, gücünü, dinamizmini vegeçmişini geleceğin çağdaş çizgileriylebütünleştirdi.Yeni logo, aynı zamanda Pınar'ınsağlıklı, kaliteli ve güven veren tutumunun veglobal dünyaya açılışının ifadesi olarak tasarlandı.Kurulduğundan bu yana tüketiciye sağlıklı,lezzetli, yenilik kaynağı ürünler sunan Pınar,milyonlarca insan için nesiller boyu bir yaşampınarı oldu. Bu yaşam pınarı, temelinde yatan üçana unsura dayalı olarak doğdu, büyüdü, gelişti:Sağlık, lezzet ve yenilik.
www.pinar.com.tr 
www.pinarmutfagi.com

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Pınar,Türkiye’de 50 binden fazla süt ve etüreticisi ile çalışıyor.
Pınar ürünleri Türkiye’de 108 bin satış noktasıkanalıyla tüketicilerle buluşuyor.
Türkiye’de ilk uzun ömürlü sütü, ilk mayonezi, ilkpastörize peyniri, ilk krem peyniri Pınar üretti.
Türkiye’de ilk entegre et ve kültür balıkçılığıtesisini Pınar kurdu.
Geri dönüşümsüz ambalajda suyu ilk Pınar üretti.
İlk entegre hindi üretimi yine Pınar’a ait.
Sürekli üretim teknolojisiyle kaymaklı yoğurduilk Pınar üretti.
Türkiye’nin ilk organik sütünü de Pınar üretti.

P›nar
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