
Pazar
Son yıllarda rekabetin en yoğun yaşandığı 
sektörlerden biri olan meyve suyu pazarı 2012 yılı 
Kasım ayı itibarıyla geçtiğimiz yılın aynı dönemine 
göre %7.8 büyüyerek 1 milyar 113 milyon TL’lik 
ciroya ulaştı. Aynı dönem içerisinde, meyve suyu 
sektörü alkolsüz içecekler pazarında %14 ile 
üçüncü sırada. 2012 yılının Aralık ayına kadar 
566 bin tonun üzerinde tüketim gerçekleşen 
meyve suyu sektörü nektar, %100, limonata, 
meyveli ve aromalı içecekler olmak üzere dört ana 
gruptan meydana geliyor. 2012 yılında AC Nielsen 
verilerine göre tonajın %68’i nektar kategorisinden, 
%6’sı %100 kategorisinden, %11’i limonata, %16’sı 
ise aromalı ve meyveli içecekler kategorisinden 
oluşuyor. Meyve suyu pazarında, en önemli pay 
nektar kategorisine ait olurken meyveli ve aromalı 
içecekler ise hızla büyüyen kategoriler olarak dikkat 
çekiyor.
 Kişi başı 15 litrelik meyve suyu tüketimine sahip 
olan Türkiye, dünya ortalamasının altında olmasına 
rağmen büyüme potansiyeli yüksek bir ülke. Sağlıklı 
beslenme bilincinin günden güne artması ise %100 
kategorisinde ciro artışı olarak sektöre yansıdı. 
Dimes Premium 200 ml, %100 200 ml pazarındaki 
payını 10 puan artırarak %38’lik pay ile 2012 
yılında en yakın rakibinin iki katından fazla bir tonaj 
gerçekleştirdi.
 Sağlıklı beslenme anlayışı, ambalaj sektöründe 
de camın tercih edilirliğini artırdı. Dimes dayanıklı, 
hafifletilmiş 1000 ml’lik cam şişesi ile cam şişe 
nektar pazarındaki payını 2012 yılında 11 puan 
artırarak %41’lik pazar payına ulaştı.
 Pazara yön veren dinamiklerden biri de 
geleneksel ve nostaljik ürünler... Dimes buradaki 
talebe Hasbahçe ürün grubu ile cevap verdi ve 
2012 yılında Hasbahçe ürün grubunda yaptığı yeni 
ürün lansmanı ile tonajını bir önceki yıla göre altı 
kattan fazla artırdı.

Başarılar      
Dimes, “Soframıza koymayacağımız meyveyi 
işlemeyiz” felsefesi ile 55 yıldır tüketicilere en 
yenilikçi, katma değeri en yüksek ürünleri sunmaya 
devam ediyor. Dimes her yıl 200 bin meyve fidanı 
dağıtıyor, özenle topladığı meyveleri kendi üretim 
tesislerinde işliyor, insana ve doğaya saygı ilkesi ile 
sofralara getiriyor.                                                                                                      
 Dimes tüketici ihtiyaçlarına yönelik sunduğu 
yenilikçi ve katma değerli ürünler ile meyve suyu 
pazarının tüm alt kategorilerinde farklı lezzet 
alternatifleri sunuyor. 
 Ipsos HTP 2012 Aralık ayı verilerine göre nektar 
kategorisinde, evlerde en çok tercih edilen marka 
olan Dimes Classic, farklı lezzet alternatifleri sunan 
Dimes Karışık markaları ile 2012 yılında lansmanı 

yapılan Türkiye’nin ilk ve tek tahıllı meyve nektarı 
olan Dimes 7/24, Dimes’in yenilikçi bakış açısının 
nektar kategorisindeki örnekleri olarak dikkat 
çekiyor.
 %100 kategorisinde süpermarket kanalının lideri 
olan Dimes Premium 2012 yılında “Evde sıkmışsın 
gibi...” sloganı ile küçülen %100 kategorisinin 
büyüyen markası oldu. 
 Dimes %97’lik marka bilinirliği ile meyve suyu 
sektöründe bilinirliği en yüksek iki markadan 
biri konumunda bulunuyor. Dimes tüketicilerin 
%30’nun meyve suyu denince aklına gelen ilk 
markası... Ayrıca Dimes Türkiye’nin %33’nün ise en 
sık tükettiği marka olarak da dikkat çekiyor.
 Milward Brown 2012 yılı Eylül - Kasım 
araştırmasına göre tadı, kalitesi, ürün çeşitliliği ile 
rakiplerinden ayrışan Dimes, nektar kategorisinde 
tüketici sadakatinin en yüksek olduğu marka olarak 
açıklandı.
 Dimes yenilikçi ürünleri ve teknolojisiyle de 
birçok ödüle layık görüldü. 2010 yılında Türk 
Standartları Endüstrisi’nin 24 yıldır başarıyla 
yürüttüğü “Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması”nda 

“Dayanıklı Hafif Şişe Yetkinlik Ödülü”nün sahibi 
oldu. 
 Bu yıl ise ülkemizde ilk kez yapılan, yeni ürünler 
alanında Türkiye’de yürütülen en kapsamlı çalışma 
olan ve binlerce Türk tüketicisinin görüşleri alınarak 
gerçekleştirilen “2012 BrandSpark Türkiye Alışveriş 
Tutum ve Alışkanlıkları Araştırması”nda Dimes’in 
55 yıllık deneyimi ve kalitesiyle üretilen Dimes 
Premium %100 Karışık Meyveler, tüketicilerin 
oylarıyla “En İyi Yeni Ürün 2012” seçildi. 
 Dimes TV reklamlarıyla da sektörde fark yaratan 
çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Marketing 
Türkiye’nin 2011 yılında gerçekleştirdiği araştırmaya 
göre Dimes Buzz “Reklamın Satın Almaya Etkisi 
En Başarılı İlk Dört Marka” arasına girdi. Yine 
Marketing Türkiye’nin 2012 yılında gerçekleştirdiği 
“Ürün ve Hizmet Reklamları Etkinlik Araştırması”na 
göre Dimes Limonata reklamı en beğenilen 
reklamlar arasında yerini aldı. Mediacat’in 2012 
yılında gerçekleştirmiş olduğu “Yılın En Samimi 
Markaları” araştırmasında ise alkolsüz içecekler 
kategorisinde en samimi markalar arasına girdi.
 Pazarda doğal, katkısız ve lezzetli ürünleriyle 
ön plana çıkan, tüketiciler tarafından “Doğal ve 
Katkısız” ifadeleriyle tanımlanan Dimes; Dimes 
Premium %100 portakal suyuna gerçek portakal 
parçacıklarını da ekleyerek “Evde sıkılmış portakal 
suyu” lezzetini yakaladı. Dimes, Premium Portakal 
Suyunu iletişimin ana öğesi haline getirerek 360 
derece pazarlama iletişimi yaptı ve pazar payını 
4.3 puan artırdı. 
 Dimes Limonata, 2012 yılında yapılan 
relansmanın ardından %131’lik bir büyüme kaydetti. 
Taze sıkılmış limondan hiçbir koruyucu katkı 
maddesi kullanmadan yapılmış Dimes Limonata 
pazar payını 2.5 kat artırdı.
 Dimes Hasbahçe 2012 yılında ailesine katılan 
Tarçınlı Karanfilli ile pazar payını 13 puan artırdı. 
2011 yılına göre yedi kat büyümeyle geleneksel 
içecek kategorisinde en çok büyüyen marka oldu. 

Tarihçe                                                                                                                 
Dimes 1958 Mustafa Vasfi Diren tarafından 
Tokat’ta kuruldu ve 1964’te “Türkiye’nin ilk meyve 
suyu üreticisi” oldu. 1975 - 1977 yıllarında Tokat 
tesisinde, meyve işleme ve dolumda otomasyona 
geçti. 1985’te Tokat’ta modern üretim tesisi yılında 
hizmete sokulduktan beş yıl sonra, 1990 yılında 
meyve suyunda karton ambalaj kullanımına başladı. 
1995’te UHT süt ve süt ürünlerini üretti. Dünyada 
teknik donanım açısından ilk 10 tesis içinde 
gösterilen İzmir fabrikası 2000’de, Tokat’ta bulunan 
Kazova Vasfi Diren İşletmesi 2003’te kuruldu. 
 2004 yılında Türkiye’nin ilk vidalı kapaklı karton 
ambalajını pazara sunan Dimes Türkiye meyve 
suyu ve nektar pazarında lider oldu. Dimes 2005’te 
Tokat’ta ikinci fabrikasını da bünyesine katarak, bu 
tesiste de meyve işlemeye başladı. 2007 yılında 
Azerbaycan’da kurulan meyve işleme fabrikasıyla 
ve 2012 yılında Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde 
açılan yeni meyve işleme fabrikasıyla yatırımlarını 
sürdürüyor. 
 
Ürün                                                                                                                                           
Dimes, tarım ve hayvancılığa dayalı gıda ve hizmet 
sektöründe, daima lider olmayı hedefleyerek en 
sağlıklı, en kaliteli ürünleri, doğaya ve insana saygı 
ilkesiyle, en verimli şekilde tüketiciye sunuyor. 
Dimes’in ana faaliyet alanı olan meyve suyu üretimi 
yüksek kaliteli ham madde kullanımı ile hijyenik 
ortamda, el değmeden ve koruyucu katkı maddesi 
kullanmaksızın gerçekleştiriliyor. Dikey entegrasyon 
sistemi sayesinde en iyi meyvenin toplanması, 
fabrikalara kendi kamyonları ile taşınması ve 
modern teknolojilerle işlenmesi dahil olmak üzere 
tüm süreçler, meyve fidesinden son kullanıcıya 
kadar Dimes tarafından takip ediliyor. Dolayısıyla 
Dimes Meyve Suyu açılmamış ambalajında son 
tüketim tarihine kadar ilk günkü tazeliğini koruyor. 
 Dimes, “Soframıza koymayacağımız meyveyi 
işlemeyiz ve çocuğumuza içirmeyeceğimiz ürünü 
üretmeyiz” prensibiyle çalışıyor ve son teknolojiyle 
donanmış modern tesislerinde üretim yapıyor. 
Dünya standartlarında üretim yapan Dimes, 
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 
Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı 
ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 22000 Gıda 
Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine sahip 
bulunuyor. 
 Dimes Taze Sıkma, mevsiminde taze sıkılan 
konsantre edilmeden şişelenen gerçek meyvenin 
lezzetini sunan bir ürün kategorisi...
 Dimes Premium %100 Meyve Suyu hiçbir katkı 
maddesi ve ilave şeker kullanılmadan üretilen, 
meyve oranı %100 olan 12 farklı çeşidi bulunan bir 

ürün kategorisi...
 Dimes Classic, 
Active ve Karışık Lezzet 
markaları, 12 ayrı 
çeşidiyle gerçek meyve 
lezzetini hiçbir koruyucu 
ve katkı maddesi 
kullanmaksızın sofralara 
taşıyor.
 Dimes Light 
Türkiye’nin ilk ve tek 
light meyve suyu, ilave 
şeker içermeyen ve 
%50 oranında enerjisi 
azaltılmış olan bu 
ürünler, hayatı hafif 
yaşamak isteyenler için 
geliştirildi. 
 Dimes 7/24 muz, 
elma, portakal, tahıl 
ve lif içerikli, zindelik 
ve tokluk hissi veren 
Türkiye’nin ilk tahıllı 
karışık meyve nektarı... 
 Dimes Limonata 
taze sıkılmış limondan yapılmış, koruyucu katkısız, 
geleneksel tatlara önem veren tüketiciler için 
üretilen ev usulü limonata...
 Dimes Hasbahçe Anadolu damak zevkindeki 
uzmanlığı ile Osmanlı sofralarının vazgeçilmezi olan 
lezzetli şerbetleri tekrar sofraya getiriyor.
 Dimes Spesiyal ister soğuk, ister sıcak içilebilen 
yeni elmalı tarçınlı ürünü, içini ısıtmak ya da 
ferahlatmak için her an yanınızda...
 Dimes Buzz serinlemek, ferahlamak, canlanmak 
isteyenler için birbirinden lezzetli dört çeşidini 
tüketiciyle buluşturuyor.
 Dimes Life diyabetik kullanıma uygun, yüksek 
C vitamini içeren, sindirime yardımcı bir ürün 
kategorisi...
 Dimes Domino Meyve Suyu beş ayrı vitamin 
(C Vitamini, B3, B5, B6, B9), yüksek kalsiyum ve 
magnezyum içeren çocuk markası. Bir kutusuyla 
çocukların günlük C vitamini ihtiyacının tamamını 
karşılıyor.
 Dimes Çiftlik Yolu Süt ileri UHT tekniğiyle sütü 
ilk günkü gibi sağlıklı ve güvenle tüketiciye sunuyor.
Dimes Çiftlik Yolu Salep %100 Doğal Dimes Çiftlik 
Yolu Sütü’nden kış aylarında tüketilen sağlıklı ve 
besleyici bir lezzet...
 Dimes Domino Aromalı Süt kalsiyum ve vitamin 
ile zenginleştirilmiş formülü ve nefis tadıyla hem 
anneleri ve hem çocukları hedefliyor.   
 
En Son Gelişmeler                                                                                            
Dimes’in başarısında tecrübe, uzmanlık ve kalitenin 
yanı sıra tüketici beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak 
yenilikçi marka ve ürünler sunması, pazara yön 
vererek liderlik etmesi de büyük rol oynuyor.
 Bu vizyonla yaratılan Dimes Premium markasının 
%100 Karışık Meyveler ürünü de 2012’de “En İyi 
Yeni Ürün” seçilerek tüketicilerin en beğendiği 
meyve suyu oldu. Dimes Premium yenilikçi 
özellikleri ve üstün kalitesi sayesinde günden güne 
pazar payını artırdı ve süpermarket kanalında %100 
kategorisinin lideri oldu.
 Dimes’in 2012 yılında tüketicilere sunduğu bir 
diğer yenilik de Dimes 7/24 markası oldu. Meyve 
suyu ve tahılları bir araya getiren Dimes 7/24, 
sabah kahvaltısında ya da gün boyu her ihtiyaç 
duyulduğunda tüketilebiliyor. Tek bir üründe hem 
meyvelerden gelen doğal fayda, hem de lif ve 
tahılların tok tutma özelliği bir arada bulunuyor. 
Türkiye’de ilk kez tahıl ve meyve suyunun bir araya 
geldiği bu özel ve yenilikçi ürün tüketicilerin ihtiyaç 
duyduğu her an zindelik veriyor.
 Geleneksel lezzetlerin Dimes uzmanlığıyla 
yorumlandığı Hasbahçe serisi de tüketicilerle Dimes 
Hasbahçe Osmanlı Şırası ve Dimes Hasbahçe 
Tarçınlı Karanfilli ile buluştu. Dimes Hasbahçe 
Türk kahvesi, lokum gibi Anadolu lezzetleriyle 
mükemmel uyum sağlıyor. 

Promosyon                                                                                                                 
Gerçekleştirdiği tüm reklam ve promosyon 
çalışmalarıyla tüketicilerin %97’si tarafından bilinen 
Dimes, çeşitli markalarıyla 12 ay boyunca 360 derece 
iletişim yapmayı sürdürüyor. 
 TV, radyo, açık hava, sosyal medya, etkinlik 
ve market içi iletişimlerle tüketicilere mesajlarını 
etkin bir biçimde ileten Dimes, 2012 yılında 
“Evde Sıkmışsın Gibi” sloganıyla, evde sıkılmış 
meyve suyu lezzetine en yakın tada sahip Dimes 
Premium markasının iletişimini tüm mecralarda 
gerçekleştirdi. Dimes’in geleneksel tarifler ışığında 
hazırladığı Limonatası’nın TV reklamı da “Taze 
Sıkılmış Limondan Ev Usulü Limonata” sloganıyla 
tüketicileriyle buluşuyor. Konsantre limon suyundan 
değil, taze sıkma limonlardan hazırlanmış olan 
Dimes Limonata, limon kabuklarında bekletilerek 
son halini alıyor ve hiçbir koruyucu katkı maddesi 
kullanılmadan hemen şişelere dolduruluyor, bu 
özelliklerini farklı esprili bir dille anlattığı reklamı da 
tüketicilerden beğeni topluyor. 
 Dimes 7/24’de markayı çekici hale getiren, farklı 
ve inanılır bilgi veren reklamıyla ön plana çıkıyor.
 Dimes Karavanı ile gerçekleştirilen roadshow 
aktivitesiyle tüketiciyle buluşan, yeni lezzetlerini 
tattıran ve tüketiciyle yüz yüze iletişim kurarak 
duygusal bağlarını güçlendiren Dimes tüketici 
sadakatini de artırmaya devam ediyor. 
 
Marka Değerleri                                                                                                  
Kaliteden ödün vermeyen, çevre ve topluma 
duyarlı, bilgi ve tecrübeyi sürekli geliştiren, her 
alanda adaleti, dürüst ve güvenilir olmayı ilke 
edinen Dimes, tarım ve hayvancılığa dayalı 
gıda ve hizmet sektöründe, daima lider olmayı 
hedefleyerek en sağlıklı, en kaliteli ürünleri, doğaya 
ve insana saygı ilkesiyle, en verimli şekilde topluma 
sunmak için çalışıyor. 
 Marka değerlerini de kurumsal değerlerinin 
üzerine inşa ederek tüketici beklentilerini, 
ihtiyaçlarını karşılayan yenilikçi ve kaliteli ürünler 
sunmayı amaçlıyor. 
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BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Dimes
›	Dimes Türkiye’nin ilk meyve suyu üreticisi.

›	Dimes her yıl 200 bin adet meyve fidanı  
 yetiştiriyor, özenle topladığı meyveleri  
 sofralara getiriyor.

›	Türkiye’de her üç kişiden biri Dimes tüketiyor.

›	Dimes Türkiye’de en zengin ürün çeşitliliğine  
 sahip meyve suyu markası.


