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Aroma, 10. Juiceful İstanbul Summit’te  
Doğallıktan Gelen Lezzetlerini Sundu 

 
Aroma, Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) tarafından düzenlenen ve 

sektörün en önemli yıllık buluşması olan Juiceful İstanbul Summit’in 10.’sunda, 
“%100 Meyve Suyu” grubuyla yer aldı. Ziyaretçilere doğal ve katkısız ürün gamını 

tanıtan ve tattıran Aroma, büyük ilgi ile karşılandı.  
 

Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) tarafından Uluslararası Meyve ve Sebze Suyu 
Üreticileri Federasyonu (IFU) ile Avrupa meyve suyu sektöründe rekabeti ve kalite 
kontrolünü sağlamak amacıyla çalışan öz denetim kuruluşu SGF (Secure-Global-Fair) 
Eurasia Roadshow işbirliği ile 5 Eylül’de gerçekleştirilen 10. İstanbul Juiceful Summit, 
dünyanın farklı ülkelerinden gelen uzmanları ve sektör temsilcilerini ağırladı.  
 
Türkiye’nin ilk meyve suyu markalarından olan Aroma, “%100 Meyve Suyu” ürün grubuyla 
10. Juiceful Summit’te yer aldı. Türkiye’de %100 meyve suyu kategorisinde ilk üretimi 
yapan meyve suyu firmalarından olan Aroma, geniş ürün yelpazesindeki lezzetleri 
katılımcılarla buluşturdu. %100 meyve suyu kategorisinde yer alan ürünlerinde; ilave 
şeker, koruyucu ve katkı maddeleri yer almamaktadır. 
 
Tohumdan üretime, üretimden dağıtım noktasına kadar her aşamada, dalından koparılan 
meyvenin kalite ve lezzetinin korunması için çalışan Aroma, 1968 yılından bu yana  
tüketicilerine doğal ve lezzetli meyve suları sunuyor.  
 
 
Aroma Hakkında 
Türkiye’nin ilk meyve suyu firmalarından olan AROMA Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayi A.Ş., 
1968 yılında Bursa’nın Gürsu ilçesinde kurulmuştur. Bugün, yılda işlediği meyve miktarı 125.000 
tona ulaşan, Türkiye’nin önde gelen meyve suyu dolum tesislerinden biri olan Aroma, geniş bir ürün 
yelpazesine sahiptir. Bursa entegre tesislerinde yarı mamul (meyve konsantresi ve püresi) ve 
mamul üretimi mevcuttur. 2004 yılından beri Aroma Ömer Duruk Doğal Kaynak Suyu markası ile su 
piyasasında da yer alan Aroma, meyve suyu ile nektarlarını Aroma ve Meyöz, limonatayı Aroma 
Limonata, meyveli içeceklerini Aroma Tropical, aromalı içeceklerini Aroma Meltem, gazlı 
içeceklerini ise Aroma markalarıyla piyasaya sunmaktadır. Dünya markası olmayı hedefleyen 
Aroma’nın ihracat hacmi her geçen gün artmaktadır. Aroma, başta AB ülkeleri olmak üzere birçok 
ülkeye ihracat yapmaktadır. 


