
Tarihçe
Sektöründe 42 yıldır sağlıklı nesiller yetiştirme 
hedefiyle Türkiye’nin “Yaşam Pınarı” olan Pınar, 
sağlıklı, kaliteli, besleyici, lezzetli ve doğal ürünleriyle 
tüketicilerin vazgeçilmez bir parçası oldu.
 Başta süt ve et üreticileri olmak üzere toplumun 
geniş bir kesimi için düzenli gelir kaynağı yarattı. 
Türkiye’deki hayvansal protein açığının giderilmesine 
destek oldu. Tarım ve sanayi entegrasyonunun 
olduğu bir sektör yaratılmasında önemli rol oynadı. 
 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. 
 Sektörünün “en beğenilen” 
ve “en itibarlı markası” olma 
başarısını gösteren Pınar, yakın 
coğrafyada bölgesel bir güç olma 
yolunda hızla ilerliyor.

Ürün 
Türkiye’de UHT tekniğiyle uzun ömürlü 
taze süt üretimini ilk defa Pınar gerçekleştirdi. 
 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 verenlere ulaşıyor. 
 Organik üretim esaslarına göre 
beslenmek isteyenler için Organik 
sütlerden, keyif arayanlara 
yönelik Çikolata ürünlerine kadar 
farklı çeşitlerle tüketicilerinin 
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 lezzetler sunan uzman 
marka olarak konumlanan Pınar tüketicilere; Klasik, 
Şölen ve Gurme Sucuk alt markaları ile üretim 
yapıyor. Mangal Keyfi mangala uygun ürün ile 
farklılaşıyor. Doyum alt markası ile uygun fiyatta 
şarküteri ürünleri sunuyor.
 Dondurulmuş ürünler pazarında; et ürünleri, 
unlu ve deniz ürünleri segmentlerinde birçok 
çeşidi olan Pınar, 2014’te su böreği, gurme 
mantı, kasap köfte ve soslu balık fileto 
ürünlerini tüketiciye sundu.
 Pınar, su grubunda; Madran, Gökçeağaç 
ve Akçaağaç doğal kaynaklarından elde 
ettiği suları, Pınar Yaşam Pınarım markası 
ile tüketicilere sunuyor. Pınar’ın ürün 
portföyünde; küçük ve büyük boy pet 
ambalajlar, büyük hacimli geri dönüşümlü 
polikarbon damacana ambalaj ve cam 
ürünler bulunuyor. Pınar Denge markası 
ile maden suyu pazarına adım atan Pınar, 
maden suyu ürün portföyünde bir sade, 

üç meyve aromalı ve iki C vitaminli meyve aromalı 
olmak üzere altı çeşit ürüne sahip.
 Marka, süt kategorisinde prizma ambalajı ile 
pazarda bir ilk olan 750 ml. Pınar Organik Süt ve 
Pınar Organik Günlük Sütü tüketicilerin beğenisine 
sundu.
 Süte ek olarak 2011 yılında Pınar Organik 
Yoğurt; 2012 yılında Organik Beyaz Peynir ve 2014 
yılında da Pınar Organik Tereyağı ile organik ürün 
portföyünü genişletti.
 Pınar, 2014 yılında geleneksel peynirler 
kategorisinde Örgü, Tel ve Hellim peynir 
lansmanları ile peynir kategorisini güçlendirdi. 
Ayrıca süzme yoğurt kategorisinde yeni bir ürün 
çıkarılarak yoğurt ürün portföyünü genişletti. 
 Pınar, 2014 yılında Şarküteri kategorisinde, küçük 
gramaj segmentinde liderliğini sürdürdü ve Gurme 
serisi ile Pınar Mangal Keyfi Büyük Dilim’i üretti.
 Pınar, çocuk kategorisinde rakiplerinden ayrışarak 
Pınar Kido Çikolatalı Sütü ve pazarda ilk olan Pınar 
Kido Kavun - Karpuz Aromalı sütünü piyasaya sundu.
 Pınar’ın meyve suyu kategorisinde, C vitamini 
ve kalitesiyle annelerin onayını alan, eğlenceli 
tasarımları ve tadıyla çocukların ilgisini çeken Çılgın 

serisi; yeni ürünleri Çılgın Karpuz ve Çılgın 
Çilek-Elma-Frambuaz’ın lansmanını 

gerçekleştirdi. 
  Yine, meyve suyu kategorisinde 
kadınlara özel meyve suyu olarak 

üretilen Pınar Pink; çilek, frambuaz 
ve şeftaliyi bir araya getiriyor ayrıca 

içeriğinde bulunan melisa özleri ve 
vitaminleriyle de rahatlatıcı bir tat 

sunuyor. 
   Pınar, yurtdışında “custard” 
olarak bilinen vanilyalı kıvamlı 
sosu Türk damak tadına göre 
uyarladı. Kremilla markasıyla, tatlıda 

farklı seçenek arayanların beğenisine 
sundu. 

Promosyon                                                                                                             
Pınar, sadece tüketici istek ve ihtiyaçlarına 

uygun ürünler üretmekle kalmayıp, iletişim 
faaliyetlerini de tüketiciye özel olarak 
şekillendiriyor.
 2014 yılında Pınar Labne markasına 
“Lezzet verir neye değse” kampanyası ile 
iletişim desteği verilmeye devam edildi. Bu 
kampanyada ekranların sevilen yüzü Sahrap 
Soysal ile beraber çalışıldı. 
 Mart-Mayıs ayları arasında Pınar 
Beyaz markası için de iletişim kampanyası 
gerçekleştirdi. Aynı yıl daha önceki 
kampanyalardan farklı olarak Demet 
Akbağ’ın seslendirdiği Beyno karakteri 
tüketicilerle buluştu. 
 Pınar, 2014 yılında ayran kategorisinde 

kapakaltı promosyonunu uygulayarak, taze ürünler 
sektöründe bir ilki gerçekleştirdi.
 Pınar Açbitir ile uzun süreden sonra ilk 
defa salam iletişimi yaparak, küçük gramajlı 
ürünler kategorisinde “Pınar Açbitir Tam Gelir” 

kampanyasını gerçekleştirdi. 
 2014 yılında, sucuk kategorisinde Pınar 
Gurme iletişimi yaptı. 
   2014 yılında sade süt kategorisinde Ocak-
Şubat, Mayıs, Eylül-Ekim döneminde “Nesiller 
Pınar Süt’le Sağlıklı Büyüdü, Sıra Yeni 
Nesillerde” iletişimine devam etti. 33. Pınar 
Resim Yarışması’nda finale kalan çocukların 
resimleri Ekim ayı itibarıyla 200 ml süt 
paketlerinde yer aldı. 
 Pınar Kido ile 2014’ün ilk yarısında Şirinler 
lisanslı karakter kullanımı devam etti. Ocak-
Şubat aylarında “Kido ve Şirinlerle Gizemli 
Yolculuk”, Mayıs-Haziran aylarında “Kido ve 
Şirinlerle Bahara Merhaba” kampanyalarıyla 
çocuklara eğlenceli hediyeler verdi. Pınar 
Çocuk Sütünde Şubat-Mayıs ayları arasında 
ve Kasım-Aralık aylarında “Çocuğunuzun 
Beslenmesine 3’lü Destek” kampanyası 
dahilinde TV iletişimi yaptı.

 2014 yılında Şirinler tasarımlı Pınar Meyve 
Suları ile “Pınar’la Lezzet ‘Şirin’lendi” TV iletişimi 
gerçekleştirildi. 
 Pınar Kremilla’nın tanıtım faaliyetleri, 2014 yılında 
hız kazandı. “İster Hemen Kaşıkla, İster Kullan 
Tatlıda” sloganlı kampanya, dijital ve basılı mecralar 
ile Ekim-Kasım aylarında market raketlerinde yer 
aldı. 
 2014 yılında Pınar’ın kadınlara özel olarak ürettiği 
Pink meyvesuyu basında geniş yer buldu. 
 
Marka Değerleri
Dünyada artan rekabet ortamı, şirketler için güçlü 
markalar yaratma gerekliliğini önemli kılıyor. 
Başarılı marka olmak için her yeni faaliyet alanında, 
marka kimliğini aynı tutarlılıkla taşıyabilmek 
gerekiyor. Pınar’da bu alanda başarı meşalesini 
güvenle taşıyor.
 Tam 42 yıldır sağlıklı nesiller yetiştirme misyonu 
ile hareket eden Pınar, nesiller boyu süren bir 
“Yaşam Pınarı” oldu. Bu “Yaşam Pınarı”, sahip 
olduğu üç ana unsur olan sağlık, lezzet ve yeniliğe 
dayalı olarak doğdu, büyüdü ve gelişiyor. Daha 
yaşanabilir bir dünya, kaliteli bir yaşam için gelecek 
kuşaklara daha sağlıklı bir fiziki ve sosyal çevre 
bırakmayı hedefliyor. 
 Pınar, çeşitli sosyal sorumluluk projeleri 
gerçekleştiriyor. Pınar Çocuk Resim Yarışması, 
Pınar Çocuk Tiyatrosu, Pınar Karşıyaka Basketbol 
Takımı ve Pınar Et Çıraklık Okulu gibi kesintisiz 
olarak devam eden sosyal sorumluluk projeleri 
ile sanata, eğitime, spora ve kültür varlıklarının 
korunmasına destek oluyor. Ayrıca Pınar, 
2014 yılında A Milli Kadın Basketbol Takımının 
dördüncü olarak tamamladığı FIBA Kadınlar Dünya 
Şampiyonası’nın resmi içecek tedarikçisi olarak 
spora desteğini sürdürdü.
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Pazar
Türkiye’de “tarıma dayalı sanayi ürünleri” sektörü 
son 10 yılda ortalama %2,7 büyüyerek, ortalama 
0,6 oranında büyüyen Avrupa Birliği’nin beş katı bir 
büyüme gerçekleştirdi. Bugün Türk tarım sektörü, 
hızla büyümesi sebebiyle 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 42 yılı aşkındır sektöründe lider 
konumda bulunuyor. 30 bini aşan üreticisini daima 
destekleyerek, Türkiye’yi tüketicilerin sağlıklı 
beslenmesinde en büyük öneme sahip paketlenmiş 
süt, et ve su gibi ürünlerle tanıştıran Pınar, şimdi 
de yaklaşık 100 milyon TL yatırım ile rotasını 
Şanlıurfa’ya çevirdi. Pınar, 2015 yılında resmi 
açılışının yapılacağı süt fabrikası ile bölgede dolaylı 
olarak 5 bin kişiye geçim kaynağı olmayı hedefliyor. 
 Ülkemiz hayvancılığına ve Türk gıda sektörüne 
büyük katkılar sağlayan Pınar, sektörüne getirdiği 
yeniliklerle Türkiye’yi modern ambalajda süt ve 
paketlenmiş et ürünleri ile tanıştıran marka. 

Başarılar
2005, 2007, 2010, 2012 ve 2014 yıllarında Nielsen 
ve Superbrands tarafından yapılan araştırmalara 
göre Pınar, Türkiye’nin ilk 10 Süpermarkası arasında 
yer aldı.
 Pınar, GFK ve RepMan İtibar Araştırmaları 
Merkezi tarafından her yıl düzenlenen, Türkiye’nin 
en itibarlı sektörleri ve şirketleri araştırmasında ilk 
10 marka arasında yer alıyor.
 Akademetre tarafından Marketing Türkiye için 
2014 yılında düzenlenen Marka İtibar ve Marka 
Değer Performans Ölçümü “The One Awards” 
araştırmasına göre Pınar, itibarını en çok artıran 
markalar arasında yer aldı. 
 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 2014 

yılında ilk sırada yer aldı.
 Gfk Araştırma şirketinin tracking raporlarına 
göre gıda sektöründe %31 ile ilk akla gelen marka 
olan Pınar; %56 güvenilir, %58 kaliteli, %52 yakın 
hissedilen, %54 modern ve %58 ürünleri lezzetli 
gibi kriterlerde en yüksek değerlere sahip bulunuyor.
 MediaCat Dergisi ve IPSOS KMG işbirliğiyle 
gerçekleştirilen “En Samimi Markalar 2014” 
araştırması sonuçlarına göre Pınar, şarküteri 
kategorisinde en samimi marka seçilirken, süt ve 
süt ürünleri kategorisinde en samimi ilk üç marka 
arasında yer alıyor. 
 2014 yılında Ipsos HTP raporlarına göre Pınar 
ürünleri hanelerin %79’una yılda en az bir kez 
giriyor.
 2014 yılında %35 ile akla ilk gelen uzun 
ömürlü süt markası olan Pınar, aynı yıl uzun 
ömürlü sütlerde toplam ciro pazar payını %31’e 
yükselterek, kategori liderliğini güçlendirdi.
 %38,1 ciroyla modern peynir pazarında lider 
konumda bulunan Pınar; Pınar Beyaz markasıyla 
taze peynir pazarında %86,5, labne pazarında 
%48,9, krem peynir pazarında %21,4 ve dilimli 
peynir pazarında %49 ciroyla liderliğini devam 
ettiriyor. Pınar, üçgen peynir pazarında ciro payı 
%20 olan ve sürülebilir peynirde ise %53 ile ilk akla 
gelen marka. 
 GfK tarafından gerçekleştirilen tracking 
araştırmasına göre şarküteri kategorisinde %27 ile 
ilk akla gelen marka olan Pınar, Nielsen verilerine 
göre de 2014 yılında sucukta %16,9, sosiste %38,9, 
salamda %47,9 ciro pazar payıyla sektörün lider 
markası konumunda bulunuyor. Dondurulmuş 
ürünler pazarında Pınar, %31 ciroyla yine liderliğini 
sürdürüyor.
 Dondurulmuş ürünler pazarında da öncü olan 
Pınar, paketlenmiş et ürünlerinde %46, deniz 
ürünlerinde %29,6 ciro pazar payı ile lider.
 Türkiye’nin ilk ambalajlı su markası olan Pınar 
Su, toplam ambalajlı su kategorisinde ilk üç şirket 
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 süt ve süt ürünleri ihracatının %16’sını 
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 ülkeleri Kuveyt’de %51, Birleşik 
Arap Emirlikleri’nde %40 ve Suudi Arabistan’da 
%27 paya sahip. “Pınar Labaneh” lider marka 
konumunda bulunuyor.
 Pınar Labne, TNS tarafından, altı Körfez 
ülkesinden 3 bin 600 kişi tarafından oluşturulan 
örnek panelde; inovasyon, çekicilik ve müşteri 
memnuniyeti parametreleri üzerinden yapılan 
tüketici araştırmasında “Yılın Ürünü” seçildi. 
 Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi (TMME) 
2014 yılı ikinci çeyrek sonuçlarına göre Pınar, 
Ambalajlı Su sektöründe 100 üzerinden 82 
puan alarak, Meyve Suları sektörlerinde ise 100 
üzerinden 79 puan alarak birinciliği elde etti. 
 Türkiye Kalite Derneği (KALDER) tarafından 
düzenlenen Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi 
(TMME) ödül töreninde 25 sektörde ve yaklaşık 40 
bin tüketici arasında gerçekleştirilen memnuniyet 
araştırması sonucu Pınar, Meyve Suyu Sektörü: 
TMME 2013 Sektör Birincisi (Gümüş Heykel) ve 
Meyve Suyu Sektörü: TMME 2013 Sürdürülen 
Başarı Ödülü (Altın Heykel) ile ödüllendirildi.
 Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği 
tarafından düzenlenen 2014 yılı Effie Türkiye 
Reklam Etkinliği Yarışması’nda Pınar, “Aç Bitir Tam 
Gelir” reklamıyla Altın Effie ve “Pınar’la Büyüdüm” 
reklamıyla Bronz Effie kazandı.
 Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından 
düzenlenen Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nda 
Pınar Gurme Dilimli Salam Gıda Kategorisinde, 
Pınar Dondurulmuş Börek ise Grafik Tasarım 
Kategorisinde Bronz Ödül almaya hak kazandı.
 Mediacat tarafından Felis ödülleri ile PR alanında 
başarılı projelerin ödüllendirildiği Brand Voice 
kategorisinde, Pınar Çocuk Resim Yarışması ile Pınar 
büyük ödüle layık görüldü.
 Çevko Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri ile çevreci 
haber anlayışını yansıtan haberlere öncelik veren 
yayınlara verilen Geleneksel 3. Yeşil Nokta Basın 
Ödülleri’ne göre Pınar Et, Büyük Ölçekli İşletme 
Kategorisi’nde teşekkür plaketi aldı.
 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından  
15. kez düzenlenen Sanayide Enerji Verimliliği 
Proje Yarışmasında, Enerji Verimli Endüstriyel Tesis 
(EVET) kategorisinde (gıda ve içecek alt sektörü 
içerisinde) son üç yılda (2011 - 2013 yılı) ortalama 
olarak enerji yoğunluğunu %65,3 oranında azaltan 
Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş birincilik ödülünü 
kazandı. 
 Pınar Su’ya 2013 yılında BrandSpark International 
tarafından 5 lt Cam Damacana ile Su (ev tipi) ve 
Mevsim Konseptli Cam şişeler ile Su (bireysel) 
kategorisinde en iyi yeni ürün ödülleri verildi. 
Aynı yıl Pınar Su, Ambalaj Ayyıldızları Yarışması’nda 
mevsim konseptli cam şişe serisiyle altın ödüle hak 
kazandı.
 2013 yılının Temmuz ayında lanse edilen Çikola 
Latte, tüketiciler tarafından “2014’ün En İyi Yeni 
Ürünü” olarak “BrandSpark” ödülüne layık görüldü.

SUPERBRANDS SUPERBRANDS

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

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

›	Pınar ürünleri Türkiye’de 150 bini aşkın satış 
 noktası kanalıyla tüketicilerle buluşuyor.

›	Türkiye’de ilk uzun ömürlü sütü, ilk mayonezi, 
 ilk pastörize peyniri ve ilk krempeyniri Pınar  
 üretti. 

›	Türkiye’de ilk entegre et, ilk entegre hindi ve 
 kültür balıkçılığı tesisini Pınar kurdu. 

›	Türkiye’nin ilk ambalajlı suyunu Pınar üretti. 


