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Sütaş’ın 45. yıl iletişiminin sevimli kahramanı

Buzu evlere geliyor
Çocuklar seviniyor, kadınlar kazanıyor
Sütaş, 45.yılına özel hazırlanan reklam filminde sıcacık hikâyesiyle gönülleri fetheden sevimli
oyuncak Buzu’yu çocuklarla buluştururken, anlamlı bir projeye de imza atıyor. Türkiye’nin dört
bir yanındaki kadınlar Sütaş için sevimli Buzu oyuncakları örerek aile bütçelerine katkıda
bulunuyor.
Sütaş Çiftliği’nde yaşamayı hayal eden Buzu, çok kısa sürede başta çocuklar olmak üzere tüm
Türkiye’nin sevgisini kazandı. Sütaş, bir yandan 45. yıl reklam filminin sevimli kahramanı Buzu’yu
çocuklarla buluştururken bir yandan da ev kadınlarının aile bütçelerine katkıda bulunmalarını
sağlayacak anlamlı bir projeye imza atıyor.
Sütaş’ın “Buzular geliyor, Çocuklarımız seviniyor, Kadınlarımız kazanıyor” sloganıyla hayata
geçirdiği projede bugüne dek Türkiye’nin dört bir yanından binlerce kadın yer aldı. Sütaş’ın örgü
malzemelerini ulaştırdığı kadınlar, çocuklara hediye edilecek Buzu’ları örerek, el emeklerinin
karşılığında elde ettikleri gelir ile aile bütçelerine katkıda bulundular.
Projeyle ilgili bilgi veren Sütaş Genel Müdürü Funda Ak “45. Yılımızı, çocukları sevindirip mutlu
edecek, kadınlarımızın ek gelir elde etmelerini sağlayacak böyle bir proje ile taçlandırdığımız için
çok mutluyuz. Ülkemizin dört bir yanındaki kadınlara el emeği göz nuru Buzu oyuncakları
örebilmeleri için gereken malzemeleri ulaştırdık. Örgü seven kadınlarımız da Buzu’ları örerek
emeklerinin karşılığını aldılar. Her birinin eline, emeğine, yüreğine sağlık… Sütaşkı’mızı 45 yıldır
sevginizle büyütüp, Doğal Lezzetlerimize sofralarınızda yer verdiğiniz için teşekkür ederiz.” dedi.
Sütaş, Buzu bekleyen çocukları sevindirecek kampanyası ile, online alışveriş sitesi Sütaş
Market’ten ‘tek seferde, her 200 TL ve üzeri’ alışveriş yapan üyelerine, el emeği göz nuru Buzu
hediye ediyor.

SÜTAŞ MARKET Hakkında
Bugün Türkiye’deki 10 evden 8’inde olan Sütaş’ın doğal lezzetlerini online alışveriş kolaylığıyla ve özel
fiyatlarla sunan e-satış sitesi Sütaş Market’e www.sutas.market adresinden ulaşılabiliyor. Siparişler en
taze Sütaş ürünlerinden hazırlanıyor ve Türkiye’nin dört bir yanındaki tüketicilerin istediği adrese,
istedikleri tarih ve saat aralığında Sütaş’ın kendi araçlarıyla ve kendi ekipleriyle teslim ediliyor. Ürünlerin
tazeliğini koruyarak, soğuk zincir bozulmadan ve güvenli bir şekilde ulaştırılabilmesi için buz aküleri
içeren, ısı yalıtımlı ve darbelere karşı dayanıklı özel kutular kullanılıyor. Online alışveriş tecrübesi olmayan
tüketicilere haftanın 6 günü 08:00-24:00 arasında 444 4 788 (SÜT) Sütaş Danışma Hattı üzerinden
“telefonda yardım” hizmeti veriliyor.
SÜTAŞ Hakkında
Süt ve süt ürünleri sektörününk lider markası Sütaş, Karacabey, Aksaray ve Tire’deki Entegre Tesisleri’nde
günde 3 bin 700 ton süt işleme kapasitesine sahiptir. 5.000 çalışanına doğrudan istihdam sağlayan Sütaş,
başta 27 bin 500 süt üreticisi aile olmak üzere, dağıtım ve lojistik alanlarındaki iş ortaklıklarının bünyesinde
yer alan 2.500 çalışan ile birlikte on binlerce kişiye dolaylı istihdam sağlamaktadır. Sütaş, her gün 77 çeşit
ürünü, 1.750 araçlık bir filoyla Türkiye’nin dört bir yanındaki 150 bin satış noktasına dağıtmaktadır.

