
tüketilebilen, saklama ve bozulma derdi olmayan, 
özel clean room teknolojisi ile üretilen Açbitir 
Salam’ı sunan Pınar, 2012 yılında ürün portföyüne 
Açbitir Sucuk ve Açbitir Sosis’i ekledi.
 Dondurulmuş ürünler pazarında; et ürünleri, unlu 
ve deniz ürünleri segmentlerinde birçok çeşidi olan 
Pınar, büyüyen mantı segmentine iki yeni ürünü: 
Pınar Kayseri Mantısı ve Pınar Kare Mantı ile girdi. 
 Pınar, su grubunda; Madran, Gökçeağaç ve 
Akçaağaç kaynaklarından elde ettiği suları, Pınar 
Yaşam Pınarım markası ile tüketicilere sunuyor.
Pınar’ın pazar lideri olduğu ürün portföyünde; 
küçük ve büyük boy pet ambalajlar, büyük 
hacimli geri dönüşümlü PC damacana ambalaj 
ve cam ürünler bulunuyor. Pınar Denge 
markası ile maden suyu pazarına adım atan 
Pınar, maden suyu ürün portföyünde ise; bir 
sade, üç meyve aromalı ve iki C vitaminli 
meyve aromalı olmak üzere altı çeşit ürüne 
sahip.
 2005 yılında Türkiye’nin ilk organik 
sütünü tüketicisi ile buluşturan Pınar, 2011 
yılında Pınar Organik Yoğurt, Organik 
Light Yoğurt’u ve Organik Beyaz Peynir’i 
pazara sundu. 
 Pınar, 2012 yılında meyve suyu 
kategorisinde portföyünü genişleterek 
%100 Kayısı - Elma ve %100 Şeftali - 
Elma ürünlerini, Vişne - Elma nektarı ve 
Çılgın Serisi adı altında; Portakal - Şeftali, 
Portakal - Havuç - Limon, Portakal - 
Armut - Elma, Armut - Ananas ve Çılgın 
Tropik ürünlerini portföyüne ekledi. 
 İlk defa özel meyve suyu kapağını kullanmaya 
başlayan Pınar, daha kolay açılabilir ve dökülebilir 
özelliğini tüketiciye sundu.
 Pınar, lezzetli ve farklı tatlar sunan marka 
algısını güçlendirmek için çocuk kategorisinde 
rakiplerinden ayrışarak çifte lezzetler içeren Kido 
Çikomiks aromalı sütlerini (Çikolata - Çilek, 
Çikolata - Gofret) piyasaya sundu.
 Kaymak severlerin doya doya tüketmesi için 

kaymak tadında ve %50 daha az yağlı Pınar Sütkrem’i 
Kasım 2012’de pazara sunan Pınar; Pınar Beyaz’a da 
yeni bir çeşit ekleyerek Ekim 2012’de Türkiye’de 
bir  ilk olan Pınar Beyaz Çikolatalı’yı satışa sundu. 
Şarküteri kategorisinde Gurme Sucuk ve Gurme 
Sosis lansmanını takiben, Pınar Gurme Salam ve 
Pınar Gurme Parmak Sucuk’u portföyüne ekledi.

Promosyon                                                                                                             
Her zaman tüketicilerine en iyi ürünleri sunma 
sorumluluğuyla hareket eden Pınar, sadece tüketici 
istek ve ihtiyaçlarına uygun ürünler üretmekle 
kalmayıp, iletişim faaliyetlerini de tüketiciye özel 
olarak şekillendirmekte.
 Pınar Sade Süt kategorisinde “Nesiller Pınar Süt 
ile sağlıklı büyüdü, sıra yeni nesillerde” kampanyası 
kapsamında TV, radyo, internet ve özel açıkhava 
uygulamaları yaptı. Tüketiciler, “Pınar’la Büyüdüm” 
film müziğini çocuklarına söylettikleri videoları 
internette paylaşarak marka ile bağ kurdular. 
Bu kampanya, 2012’nin en beğenilen ve akılda 
kalan ikinci reklam kampanyası oldu.
 Pınar Kido reklam filminde, “Kido Reklam 
Yıldızlarını Arıyor” kampanyasına katılan 
çocuklardan seçilen beş çocuğun rol aldığı “Kido 

Gizemli Mağara” kampanyası reklam filmi, 
sinemada 3D olarak yayınlandı. “Gizemli 
Yolculuk” kampanyası ile TV, dergi ve internet 
aracılığıyla Kido’nun gizemli dünyası çocuklara 
anlatıldı. Okula dönüş döneminde ise “Kido ile 
Sen de Yıldız Ol” kampanyası hayata geçirildi.
   Pınar Çocuk Sütü’nde, “Üç Neslin 
Hikâyesi” ile TV iletişimi ve dergi ilanıyla 
kategoriye iletişim yatırımı yapıldı.“Annenin 
Günlüğü” Facebook sayfası (facebook.com/
anneningunlugu) yayına başladı. “Annenin 
Neşesi, Bebeğin Neşesi” dijital kampanyası 
ile seçilen en güzel gülen sekiz bebeğe, 
çocuk sütü paketlerinin arka yüzünde yer 
verildi.
   Light hayatı bir yaşam tarzı olarak 
benimseyenler için açılan “Light Yaşamın 
Sırları” Facebook sayfasında her gün 
paylaşılan light yaşam içerikleriyle tüketiciler, 
daha sağlıklı bir yaşama yönlendiriliyor.  

http://www.facebook.com/
LightYasaminSirlari.
   Pınar Denge Süt facebook aracılığıyla, sağlığının 
değerini bilen tüketiciler için “Dengeli Hayat” 
sayfasının yayınına başladı. 
http://www.facebook.com/DengeliHayat.
 Pınar Labne için “Meşhur Eder Lezzeti” 
kampanyası 2011 - 2012 yıllarında yapıldı. 
İlk dönemde “7 Baharatlı Pınar Labneli” ikinci 
dönemde “Çilekli Pınar Labneli” tariflerini yapan 
tüketicilerin çevrelerinden beğeni toplayacakları 
anlatıldı. İlk altı ayda bir önceki yıla göre pazar %6 
büyürken Pınar %17 oranında satışlarını arttırdı. 
Ayrıca Pınar Labne sosyal medyada da Facebook 
sayfası ile yıl boyunca ilgi çekici içerik ve tariflerle 
tüketicilerine ulaştı. http://www.facebook.com/
PinarLabne.
 2012 yılında Pınar Beyaz için “Kahvaltıyı Sevdiren 
Beyaz” çizgi üstü iletişimin yanında marketlerde 
çekilişle beyin kuklası ve beyin tasarımlı hediyeler 
dağıtıldı. Ekim ayında Türkiye’de bir ilk olan 
Pınar Beyaz Çikolatalı satışa sunuldu. “Çikolata 
seven çocuklara kahvaltıyı sevdiren Beyaz” 
konumlandırması ile anaokulu ve ilkokullarda 
yapılan ürün tanıtım aktiviteleri ile 200 bin çocuğa 
ve annelerine ulaşılması hedefleniyor.
 TV, radyo, açık hava ve internet mecralarının 
kullanıldığı “Bana Bana” sloganı ile paralel iş 
merkezlerinde, sahillerde, kahvaltı mekânlarında, 
çay bahçelerinde, üniversitelerde ve vapurlarda 
ürün dağıtımı simit ve galeta eşliğinde yapılan 
“Krem Peynir Bana Bana” kampanyası ile100 bin 
kişiye ulaşıldı. 
 Pınar Meyve Suyu’nu tekrar tüketicinin 
gündemine taşımak için “Lezzetin içindesiniz” 
kampanyası çerçevesinde yapılan gerilla tadım 
aktivitelerinde tüketicilerle Pınar Meyve Suyu 
buluşturuldu.

Su kategorisinde Yaşam Pınarım marka stratejisi 
doğrultusunda, 2012 yılında “Pınar Yaşam 
Pınarım’la dolu dolu yaşa” vaadiyle iletişime 
devam edilerek; güven, doğallık, aile bağı gibi 
Pınar markasının çağrıştırdığı değerler, tüketici ile 
iletişimde sağlıklı ve lezzetli suyun nitelikleriyle 
birlikte vurgulandı. 
 
Marka Değerleri
Ülke ekonomisinde giderek artan rekabet ortamı, 
şirketler için güçlü markalar yaratma gerekliliğini 
daha da önemli kılıyor. Başarılı marka olmanın 
en önemli kriterlerinden birinin her yeni faaliyet 
alanında marka kimliğini aynı tutarlılıkla taşıyabilmek 
olduğunun bilincinde olan Pınar, başarı meşalesini 
güvenle taşıyor.
 Kurulduğundan beri tüketiciye sağlık, lezzet, 
yenilik kaynağı olan ürünler sunan Pınar, milyonlarca 
insan için nesiller boyu süren bir yaşam pınarı oldu. 
Bu “Yaşam Pınarı”, sahip olduğu üç ana unsur olan 
sağlık, lezzet ve yeniliğe dayalı olarak doğup büyüdü 
ve hâlâ gelişiyor.
 
www.pinar.com.tr

Pazar
Türkiye’de “tarıma dayalı sanayi ürünleri” en fazla 
büyüyen sektörler arasında bulunuyor. Bugün Türk 
tarım sektörü, dünya genelinde yedinci, Avrupa’da 
ise ilk sırada yer alıyor.
 Süt sektöründe Türkiye’nin ilk modern sanayi 
girişimi olarak 1973’te kurulan Pınar, 5 binden 
fazla çalışanı ile 40 yıldır sektöründe lider 
konumda bulunuyor. 30 bini aşan üreticisini daima 
destekleyerek Türkiye’de süt ve et üretiminin 
artmasına katkı sağlayan Pınar, şimdi de yaklaşık 
100 milyon TL yatırım ile rotasını Şanlıurfa’ya 
çevirdi. Bölgede kuracağı süt fabrikasının 
hazırlıklarını yürüten Pınar, yeni tesisin bölgede 
dolaylı olarak 5 bin kişiye geçim kaynağı olmasını 
hedefliyor. 
 Pınar Beyaz, Kido, Şölen, Doyum, Çocuk Sütü, 
Yaşam Pınarım gibi bir çok farklı marka ile farklı 
tüketici ihtiyaçlarına yönelik ürün gruplarına 
sahip olan Pınar, Türk gıda pazarında birçok ilki 
tüketiciyle tanıştıran marka olarak da tanınıyor. 
 
Başarılar
2012 Ipsos HTP raporlarına göre Pınar ürünleri 
hanelerin %81’ine yılda en az bir kez giriyor. 
 2012 yılında %39 ile akla ilk gelen uzun ömürlü 
süt markası olan Pınar, aynı yıl uzun ömürlü 
sütlerde toplam ciro pazar payını % 31.8’e 
yükselterek kategori liderliğini 
güçlendirdi. 
 Türkiye süt ve süt ürünleri 
ihracatının %22’sini gerçekleştiren 
ve 26 ülkeye ihraç edilen Pınar; 
Almanya, İngiltere, Fransa, Belçika, 
Hollanda, Danimarka, İsveç, İsviçre, 
Avusturya, Polonya ve Yunanistan 
gibi Avrupa Birliği ülkelerinde satışa 
çıkan ilk Türk süt markası olarak 
dikkat çekiyor. Körfez ülkelerine 
ihraç edilen “Pınar Labaneh” de bu 
ülkelerde %45 pazar payıyla lider 
marka konumunda bulunuyor.

 GfK tarafından gerçekleştirilen tracking 
araştırmasına göre şarküteri kategorisinde %23 ile 
ilk akla gelen marka olan Pınar, Nielsen verilerine 
göre de, 2012 yılında sucukta %13.6, sosiste 
%24, salamda %34.7 pazar payıyla sektörün lider 
markası. Dondurulmuş ürünler pazarında da öncü 
olan Pınar, %24 ciro pazar payı ile lider. Türkiye’nin 
ilk ambalajlı su markası olan Pınar Su, toplam 
ambalajlı su kategorisinde ilk üç marka içerisinde 
yer alıyor.  
 Pınar, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türkiye 
İhracatçılar Meclisi ve İhracatçılar Birliği tarafından 
kaliteli Türk malı imajının dünyada yerleştirilmesi 
amacıyla geliştirilen Turquality® projesinde yer alan 
tek süt ürünleri markası.
 “Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi 2012” 
yılı ikinci çeyrek ölçümlerinde meyve suyu ve 
su sektöründe Pınar; müşteri memnuniyetinde 
en yüksek puanı alarak birinci oldu. 2011 
yılında Effie Türkiye Reklam Etkinliği 
Yarışması’nda Pınar Çocuk Sütü 
“Bir tek annem olsun bana bir şey 
olmaz” reklam kampanyası, Altın 
Ödül’e layık görüldü. Ayrıca “Kristal 
Elma Türkiye Reklam Ödülleri 
Yarışması”nda “Pınar çocuk sütü 
üç neslin hikâyesi” kampanyası, 
“çok mecralı kampanya” 
kategorisinde Kristal Elma 
ödülü kazandı.
 Doğrudan Pazarlama 
İletişimcileri Derneği’nin 
düzenlediği “Doğrudan 
Pazarlama Yarışması”nda Pınar 
Sucuk, “Canım Sucuk Çekti” 
gerilla aktivitesiyle Sahada Pazarlama 
Uygulamaları ve Gerilla Aktiviteler kategorilerinde 
birincilik ödülü aldı.
 “Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması”nda Pınar 
Gurme Üçgen Peynir ambalajı, Grafik Tasarımı 
Kategorisi’nde Altın Ödül’ün sahibi olurken; Pınar 
Gurme Krem Peynir’e de Gıda Kategorisi’nde 
Gümüş Ödül verildi. Ambalaj Malzemeleri 
kategorisinde Pınar Açbitir Salam; Grafik Tasarım 
kategorisinde Gurme Sucuk, bronz ödül aldı. 
Ayrıca 2012 Ambalaj Ay Yıldızları’nın Ambalaj 
Ödülü, “Kalbim Sende Köfte”nin oldu.
 Kategorisinde bir ilk olan “Pınar Açbitir Salam”, 
BrandSpark International tarafından yapılan 
“Alışveriş Tutum ve Alışkanlıkları Araştırması”nda 
salam kategorisinde “2012’nin En İyi Yeni Ürünü” 
seçilirken; “Pınar Gurme Burger” de Dondurulmuş 
Gıda (Köfte / Burger) kategorisinde En İyi Yeni 

Ürün 2012 ödülünü aldı. 
   2005, 2007, 2010 ve 2012 yılarında 
Nielsen ve Superbrands tarafından yapılan 
araştırmalara göre Pınar, Türkiye’nin ilk on 
Süpermarkası arasında yer aldı.
   Pınar Sade Süt, “Kanal D İyi Uykular” alt 
bant özel uygulaması ile “En İyi Televizyon 
Medya Kullanımı” ve “En İyi (5-15) Çocuk 
Hedef Kitle” dallarında Felis birincilik ödülünü 
kazandı. 
   MediaCat Dergisi ve IPSOS KMG iş birliğiyle 
gerçekleştirilen “En Samimi Markalar 2011” 
araştırması sonuçlarına göre Pınar, süt ve süt 
ürünleri kategorisinde en samimi marka seçildi.

 Capital Dergisi’nin Gfk Araştırma Şirketi’yle 
ortaklaşa gerçekleştirdiği “İş Dünyası Nezdinde 
Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri Araştırması”nda 
Pınar Süt, “süt ve sütlü ürünler” sektöründe 2012 
yılında ilk sırada yer alırken; Pınar Et ise paketlenmiş 
et sektöründe ikinci kez üst üste “en beğenilen 
şirket” oldu.
 BrandFinance’ın hazırladığı 2011 Marka Değeri 
raporuna göre Pınar, ilk 100 marka arasına girdi. 
 Gfk Araştırma şirketinin tracking raporlarına 
göre gıda sektöründe %39 ile ilk akla gelen marka 
olan Pınar; %56 güvenilir, %57 kaliteli, %49 yakın 
hissedilen, %48 modern, %55 uzman, %53 ürünleri 
lezzetli gibi kriterlerde en yüksek değerlere sahip 
bulunuyor.
 
Tarihçe
40 yıl önce Orta Doğu’nun en gelişmiş süt ve süt 

ürünleri tesisi olarak kurulan Pınar, ilk günden 
itibaren tüketicilerine sağlık, lezzet ve yeniliği bir 

arada sunan, tüketicisi ile bütünleşen bir marka 
oldu.

   Faaliyet gösterdiği kategorilerin 
neredeyse tüm segmentlerinde pazar lideri 
olan Pınar, tüketicisinin güven ve kalite ile 

özdeşleştirdiği bir marka olmayı başardı.
    Kuruluşundan beri gıda sektöründe liderliğini 
sürdüren Pınar; süt, et, su ürün gamında farklı 
tüketici ihtiyaçlarını karşılayan geniş bir ürün 
yelpazesine sahip. Dünyadaki yenilikleri yakından 
takip eden Pınar, gıda sektöründe Türkiye’yi ilklerle 
tanıştırıyor. Türkiye’de sağlıklı süt ve et ürünleri 
kavramını yerleştiren ilk marka olarak hafızalara 

kazınan Pınar; süt, et, su ve benzeri ürünleriyle ihraç 
edilen bir ürün grubu olarak “Dünya Markası” olma 
yolunda ilerliyor. 
 
Ürün
Türkiye’de UHT tekniğiyle uzun ömürlü taze süt 
üretimi ilk defa Pınar tarafından gerçekleştirildi. 
Farklı tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına uygun ürün 
gamına sahip sütte uzman marka Pınar’ın Light 
grubu içerisinde yer alan %50 ve %0 yağlı sütleri; 
daha çok formunu korumak isteyen ve sağlığına 
özen gösterenlere, Pınar Denge alt markasının 
içinde yer alan; kalsiyum ve laktozsuz sütleri ise 
yaşam kalitesine önem veren kişilere ulaşıyor. 
 Organik üretim esaslarına göre üretilmiş 
ürünlerle beslenmek isteyenler için Organik 
sütlerden, tükettiği ürünlerde keyif arayanlara 
yönelik Çikola ürünlerine kadar farklı ürünlerle 
tüketicilerinin farklı beklentilerini karşılayan Pınar, 
İlk Adım ve Çocuk alt markalarıyla annelerin küçük 
çocuklarına güvenle içirebilecekleri sütler; Kido alt 
markası ile de çocuklara eğlenceli ve gerçek meyve 
püreli sütler sunuyor.
 Şarküteri grubunda farklı damak tatlarına uygun 
lezzetler sunan uzman marka olarak konumlanan 
Pınar, farklı baharat profillerini tercih eden 
tüketicilere; Klasik, Şölen ve Gurme Sucuk alt 
markaları ile üretim yapıyor. Delight ise düşük yağ, 
tuz ve kalori oranı ile lezzetten taviz vermeden 
formuna dikkat eden tüketiciler için geliştirildi. 
Mangal Keyfi mangala uygun ürün şekli ve formülü 
ile farklılaşıyor. Doyum alt markası ile uygun fiyatta 
şarküteri ürünleri sunuyor.
 2010 yılında salam segmentinde tek seferde 
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BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Pınar
›	Pınar,  Türkiye’de 30 binden fazla süt ve et  
 üreticisi ile çalışıyor.

›	Pınar ürünleri Türkiye’de 160 bini aşkın satış  
 noktası kanalıyla 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
 ve kültür balıkçılığı tesisini Pınar kurdu. 

›	Türkiye’nin ilk ambalajlı suyunu Pınar üretti. 

›	 Türkiye’de her gün 1 saniyede 27
 bardak Pınar Süt içiliyor. 

›	Pınar’ın 40 yılda üretilen 1 litrelik UHT süt
 kutuları yan yana dizildiğindeyse Ay’a yaklaşık
 altı defa; karayoluyla Edirne’den Ardahan’a
 bin 334 kere gidiliyor.  Toplamda ise
 2.200.000 km yol katediliyor.  (1 lt kutu
 20 cm, dünya ile ay arası 384 bin 403 km, 
 Edirne-Ardahan arası bin 648 km)


