
Pazar
Türkiye’de tarıma dayalı sanayi ürünleri 2007 yılında en fazla büyüyen sektörlerarasında yer aldı. Pınar da et ve sütürünlerinde 2007 yılında yüksek birbüyüme oranı yakaladı.Pınar, 35 bini aşan üreticisini daimadestekleyerek Türkiye’de süt ve etüretiminin artmasına katkı sağlıyor.Süt sektöründe Türkiye’nin ilk özelgirişimi olarak 1975’te kurulan YaşarGıda Grubu, Pınar markası ve 4binden fazla çalışanı ile 33 yıldırsektörün lideri konumundabulunuyor.Pınar ; sütten ete, peynirden suya,balıktan mayoneze kadar uzanangeniş bir ürün kategorisine sahipolmasının yanı sıra Türk gıdapazarında birçok ilki tüketiciyletanıştıran marka olarak da anılıyor.Faaliyet gösterdiği tüm ürüngruplarında pazar payında ilk üçmarka içerisinde olmayı hedefleyenPınar, 2007 yılında AC Nielsentarafından gerçekleştirilen “İlkHatırlanan Markalar Araştırması”nda,süt kategorisinde %30.3, ambalajlı etsektöründe %24.5 ile ilk sırada yer aldı.İç pazardaki yerel markaların yanı sıra,uluslararası markalarla da rekabet eden Pınar,AC Nielsen Araştırma Şirketi verilerince, 2007yılında uzun ömürlü sütte %26, sucukta %15.3,sosiste %28.6, salamda %30.1, dondurulmuş etürünlerinde %66, sürülebilir peynir kategorisinde%46, light süt kategorisinde %67 pazar payıylasektörün lider markası oldu.
Baflar›lar
Ülke ekonomisindeki giderek artan rekabetortamı, şirketler için güçlü markalar yaratmagerekliliğini her zamankinden daha önemli kılıyor.Tüketicinin tercih ettiği marka olmak,sürdürülebilir karlılığı sağlamak ve uluslararasıpazarlara açılmak, marka olmanın gerekleriniyerine getirmekle mümkün. Pınar, tüketici odaklıolarak çalışmalarını yönlendirerek ve sunduğukaliteden asla taviz vermeyerek tüketicisinesonsuz güven veriyor.Pınar, insan vücudu için gerekli olan her türlüprotein ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak en

kaliteli et ve balık ürünlerini tüketicilerine sunuyor.Türkiye’de mutfağına girmediği ev neredeysekalmayan Pınar, modern tesislerinde en sonteknolojiyi kullanıyor. Türk ve dünya damaktadına uygun, kaliteli, lezzetli, güvenilir ürünlerüretiyor. Günlük 1.100 ton çiğ süt işlemekapasitesiyle başta Ortadoğu ülkeleriolmak üzere 40’a yakın ülkeye ihracatyapan Pınar,Türkiye’nin süt ve süt ürünleriihracatının da %40’ını gerçekleştiriyor.Yaşar Gıda Grubu’nun Pınar’ıuluslararası bir marka yapma yönündekiçalışmalarına paralel olarak Pınar,“Turquality’’ projesi kapsamında Türkiye’yitemsil edebilecek 33 marka arasında yer alıyor.Pınar, AC Nielsen Araştırma Şirketitarafından her yıl gerçekleştirilenaraştırmaya göre geçtiğimiz yıl Türkiye’detüketicilerin kendilerine yakın hissettikleridördüncü marka ve Synovate AraştırmaŞirketi’nin yaptığı araştırmaya göre de%82 ile en güvenilir marka oldu.Pınar’ın yurt içi ve yurt dışında pek çoködülü de bulunuyor. 2000 yılında,TSEAltın Ambalaj Ödülleri ve Dünya AmbalajÖdülü’nü alan Pınar, 2001 yılında,TÜBİTAK’ın Ar-Ge Teşvik Ödülü’ne, 2002 yılıEge Bölgesi Kalite Ödülü ve 2002 Yılın İşvereniÖdülü’ne layık görüldü. 2001’den 2007 yılınakadar Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafındanbölgesel ekonomiye katkılarından dolayı ihracat,istihdam ve yatırım dallarında çeşitli ödüller dealdı. 2004 yılı “Yoplait” ve “Kafela” ürünleriyle TSEAltın Ambalaj Ödülleri’ni alan Pınar, aynı yılwww.pinarmutfagi.com sitesiyle Altın ÖrümcekWeb Yarışması “Yiyecek/İçecek Sektörü”kategorisinde birincilik ödülüne de sahip oldu.2004-2005 yıllarında et, süt, ve su kategorilerindeTüketici Kalite Ödülleri, 2002-2007 yıllarıarasında McDonalds’ın da üreticilerini denetleyen,gıda endüstrisinin en tecrübeli, bağımsız denetimkuruluşu EFSIS tarafından denetlenen Pınar,entegre et tesislerinde En Yüksek Not Ödülüaldı. 2006 yılında TSE tarafından düzenlenenyarışmada “Yaşam Pınarım Su”, “GelenekselTereyağı Ambalajı” ve “Sos Şişesi Ambalajı” ileAltın Ambalaj Ödülü’ne de sahip olan Pınar,Reklamcılar ve Reklamverenler Derneğitarafından iki yılda bir düzenlenen Effie TürkiyeReklam Etkinliği Yarışması’nda “Temel GıdaMaddeleri” kategorisindeAltın Effie 2007Ödülü’ne layık görüldü.KALDER tarafındanAmerika’dan sonra en kapsamlı şekildeTürkiye’degerçekleştirilen veTürkiye’nin rekabetanalizinin yapıldığı,TMME çalışmasının süt,et, su, meyve suyu vegazlı içeceklerinkapsandığı 2007 yılınınüçüncü çeyreğindeyapılan araştırmasonuçlarına göre Pınar,süt ve et kategorilerinde,

müşteri memnuniyetinde sektörünün birincisi oldu.Pınar, ayrıca ülkemizde sınai mülkiyet haklarıkonusunda tescil belgesi vermeye yetkili tekkurum olan Türk Patent Enstitüsü tarafından“Marka-Gıda” alanında 2007 Türk Patent AltınMarka Ödülü’ne layık görüldü.
Tarihçe
Selçuk Yaşar, üretimin daha çok küçük çiftlik veatölyelerde gerçekleştiği 1970’lerde tarıma dayalısanayinin önemini keşfederek, 1975 yılındaOrtadoğu’nun en büyük süt üretim tesisi vesektörün ilk uzun ömürlü süt fabrikasını kurdu.Pınar Süt,Türk gıda sektörünün sanayileşmesindeöncü rol üstlendi ve hayvancılığı geliştirerekekonomiye hareket getirdiği gibi özel girişimin desembolü oldu.1984 yılında İzmir Menderes’te Türkiye’nin ilk ambalajlı suyunu üretmek üzere, “Pınar Su”fabrikası açıldı. 1985 yılında ise Türkiye’de ilkentegre modern et tesisi olan “Pınar Et” kuruldu.Aynı yıl kültür balıkçılığı tesisi “Pınar Deniz”kurularak, deniz ürünleri üretilmeye başlandı.1996 yılında Aydın Nazilli’de açılan ikinci Pınar Sufabrikasıyla Türkiye’nin ve dünyanın sayılı lezzetlisuları arasında yer alan “Pınar Madran Suyu”tüketiciyle buluştu. 1997’de ise “Pınar Süt”Eskişehir Fabrikası açıldı. Bu fabrika Anadolu’dahayvancılığın gelişmesine oldukça büyük katkılarsağladı.1997 yılında Yaşar Holding, Türkiye’nin ilkentegre hindi tesislerini kurarak tüketiciyi bu kezde yeni bir et çeşidiyle tanıştırdı. 2000 yılındaOrta ve Doğu Anadolu Hayvancılığı GeliştirmeProjesi kapsamında Yozgat’ta faaliyete geçen Pınar Anadolu Gıda, Ege Bölgesi’nde kazandığıdeneyimlerini,Yozgat ve civarında yer alanillerdeki üreticilerin hizmetine sundu.2003 yılında ise Pınar Su Tesisleri’nde, Adapazarıve Isparta’daki su kaynakları eklenerek “PınarYaşam Pınarım” suları şişelenmeye başlandı.
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Ürün
Türkiye'de UHT tekniğiyle ilk uzun ömürlü tazesüt üretimi, 33 yıl önce Pınar tarafındangerçekleştirildi. Pınar'ın ürün gamında farklıtüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına uygun olaraküretilmiş pek çok ürünü bulunuyor. “Light Grubu”içerisinde yer alan %50 ve %0 yağlı sütler, dahaçok formunu korumak isteyen bayanlara hitapederken, “Pınar Denge” alt markasının içinde yeralan Kalsiyum, Omega 3 ve laktozsuz sütler iseyaşam kalitesine önem veren kişilere ulaşıyor.“Kafela” ve “Çikola” ürünlerinin hedef kitlesindeise gençler ve yetişkinler bulunuyor. BöylecePınar, süt içmeyi büyükler için de zevkli halegetiriyor. Et grubunda “Türkiye'nin Köfteleri” iseünü Türkiye'nin dört bir yanına yayılan farklıyörelere ait dokuz çeşit köfteyi içeriyor.Çocuk hedef kitle için de ürün alternatiflerisunan Pınar, “İlk Adım” ve “Çocuk” alt markasıylaannelerin küçük çocuklarına güvenle içirebileceklerisütleri sunuyor.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca belirlenen tümorganik üretim koşullarını yerine getiren Pınar,Haziran 2005’te üretim tesisleri için “organik sütüretebilir” sertifikasını alan ilk marka olarak,Türkiye'nin ilk organik sütünü piyasaya çıkardı.“Pınar Organik Süt”, hava kirliliğinden uzakta,organik besinlerle beslenen ineklerden eldeediliyor. Ayrıca ürünün nakledilmesi ve işlenmesiesnasında da organik niteliğini koruyacak tümtedbirler alınıyor.Pınar’ın, 2006 yılından itibaren Türkiye’nin yerel 

lezzetlerini tanıtma ve Türk insanı ile paylaşmamisyonuna uygun olarak “Pınar Ezineli” ve “PınarEzine Peyniri” de tüketicilere sunuldu.2007 yılında Pınar’ın tereyağı ailesine kattığıyepyeni ürünü “Pınar Geleneksel Tereyağı”tüketicisiyle buluştu.
En Son Geliflmeler
Tüketici trendleriniyakından takip eden Pınar,son yıllarda antioksidanözelliği sayesinde çoktalep edilen, kalp vedamar rahatsızlıkları ilekansere karşı koruyucuetkisinin de olduğuortaya çıkan nar suyunupazara sundu.Son yıllarda “PınarMayonez” ve “Ketçap”,tutulması kolay yeniergonomik şişesiyletüketicilerin gönlündetaht kurarken, “PınarBalık” ile balık köfte dahil pek çokdeniz ürünü tüketicilerle kolaylıkla buluşuyor.Pınar’ın, çocukların bedensel ve zihinsel gelişimiiçin çok önemli olan zengin kalsiyum, fosfor veB12 vitamini içeren yeni ürünü “Yopi” deraflardaki yerini aldı. Çilekli, Elmalı Bisküvili, ÜzümPekmezli Bisküvili, Muzlu ve Kayısılı olmak üzerebeş farklı lezzette Yopiler, 45 gramlık altılıambalajda satışa sunuluyor.Pınar Meyve Suyu çeşitlerine de “Pınar Kıpkırmızı”ve “Pınar Turuncu” adında iki yeni tat ekledi.Vitamin ve mineral kaynağı bu iki yeni ürün,sağlıklı yaşamı ilke edinen herkesin bir numaralıtercihi olacağa benziyor.
Promosyon
Her zaman tüketicilerine en iyi ürünleri sunmasorumluluğuyla hareket eden Pınar, sadece tüketiciistek ve ihtiyaçlarına uygun ürünler üretmeklekalmıyor, iletişim faaliyetlerini de tüketiciye özelolarak şekillendiriyor. Özel promosyonlar vetutundurma faaliyetleri, diğer ürünlerin sinerjisindenyararlanılarak yapılan numune dağıtımı, uygunmarketlerde gerçekleştirilen tadımlar ve özelfuarlar aracılığı ile tüketicilerle birebir buluşmaları,Pınar'ı farklı kılan uygulamalar olarak öne çıkıyor.Kampanyalarında özellikle gençlere ve çocuklaraodaklanan Pınar, sütü ve basketbolu sevdirmekiçin özel basketbol turnuvaları düzenliyor,ilköğretim öğrencilerine ve anaokullarına kadarulaşarak “Pınar Çocuk Tiyatrosu” ile küçükseyircilerle buluşuyor. Pınar Çocuk Tiyatrosu ile20 yılda yaklaşık 2 milyon çocuğa ücretsiz tiyatroizleme imkanı sağlandığı biliniyor. “Pınar ResimYarışması” ise çocukların resim sanatına olanilgilerini artırmayı ve geleceğin ressamlarını

yaratmayı hedefliyor. Çocukların fiziksel gelişiminedestek olma misyonuyla kurulduğu yıldan bu yanasporu ve sporcuyu destekleyen ve 1998 yılındanbu yana Karşıyaka Basketbol Takımı'nın anasponsoru olan Pınar, 10 yıldır “Pınar KSK” adı ileTürkiye 1. Basketbol Ligi’nde mücadele ediyor.Pınar’ın üretim süreçlerinin canlı olarak izlenebildiğiwww.pinarmutfagi.com, ürünlerle ilgili pek çokbilgiye ulaşma olanağı sunduğu gibi tüketicigörüşlerini alan ve yanıtlayan “Pınar Online Hattı”sayesinde ise tüketiciyle birebir iletişim kuruyor.TÜSİAD tarafından geliştirilen Okul ÖncesiEğitimi Yaygınlaştırma Pilot Projesine destek verenPınar Süt, bir yıl boyunca yaklaşık 4 bin 132öğrencinin süt ihtiyacını karşıladı. Bunun yanı sıraPınar, LÖSEV ile bir iş birliği de yaptı. Bayramsüresince Pınar Entegre Et Tesisleri’nde kesilentüm kurbanlıklar bedeli karşılığında, Pınar Tesisleri’nceüretilen taze et ve et ürünleri LÖSEV'e verildi.Türkiye’nin yerel lezzetlerinin kaybolmamasıiçin kurumsal sorumluluklarını yerine getirenPınar, “Silivrim Kaymak” isimli “Türkiye’ninYoğurtları” kitabının hazırlanıp basılmasına dasponsorluk yaparak yerel tatlara verdiği önemibir kez daha hatırlattı.
Marka De¤erleri
Ülke ekonomisindeki giderek artan rekabet ortamı,şirketler için güçlü markalar yaratma gerekliliğiniher zamankinden daha önemli kılıyor. Başarılı birmarka olmanın en önemli kriterlerinden birinin,ilk faaliyet sonrasında girilen yenialanlarda marka kimliğini aynıtutarlılıkla taşıyabilmek olduğununbilincinde olan Pınar, başarı meşalesinigüvenle taşıyor.Tüketiciler arasında yapılanaraştırmalarda Pınar'ın markadeğerleri; “annelik, yenilik, genç ruh,dinamizm, sıcaklık, sağlık, doğallık vegüven” olarak öne çıkıyor.Kurulduğundan bu yana tüketiciyesağlık, lezzet, yenilik kaynağı olan ürünlersunan Pınar, milyonlarca insan içinnesiller boyu süren bir “yaşam pınarı”oldu. Bu yaşam pınarı, sahip olduğu üç ana unsur olan sağlık, lezzet veyeniliğe dayalı olarak doğdu, büyüdü vegelişmeye devam ediyor.
www.pinar.com.tr
www.pinarmutfagi.com 

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Pınar, Türkiye’de 35 binden fazla et ve sütüreticisi ile çalışıyor.
Pınar ürünleri Türkiye’de 155 bin satış noktasıkanalıyla tüketicilerle buluşuyor.
Türkiye’de ilk uzun ömürlü sütü, ilk mayonezi,ilk pastörize peyniri, ilk krem peyniri Pınar üretti.
Türkiye’de ilk entegre et, ilk entegre hindi vekültür balıkçılığı tesisini Pınar kurdu.
Geri dönüşümsüz ambalajda suyu ilk Pınar üretti.

P›nar
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