
DÜNYANIN DÖRT BIR KÖŞESINDEKI ULUSLARARASI FUARLARDA 
ASYA’YI TANITTIK !

Asya, her yıl sonunda 
geleneksel hale getirmeyi 
hedeflediği “Müstahsil Ödülleri 
Töreni”nin ikincisini Eğirdir’deki 
fabrikasında gerçekleştirdi.

MÜSTAHSIL ÖDÜLLERI

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ VE ANNELER GÜNÜ’NDE  
KADIN ÇALIŞANLARIMIZI UNUTMADIK....

SÜREGENLIK
• Sürekli değişim üzerinden gelişime odaklanır.
• İnisiyatif alır. 
• Kararların sorumluluğunu taşır.
• Şirket gelişimini paydaşlarına artı değer 

yaratmak ve karlılık odaklı değerlendirir.
• Her değişimi sosyal, ekonomik, kültürel ve 

çevresel  perspektiften değerlendirir.
• Değişen kural ve mevzuatlara zamanında 

uyumu sağlar.

Güven

Mükemmeliyet Takım

Süregenlik

BÜTÜNLÜK

I. ULUSAL ELMA ÇALIŞTAYI
I. Ulusal Elma Çalıştay’ının destekçilerinden biri 
olduk. Eğirdir Bahçecilik Kültürleri - yeni adıyla 
Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü’nün 

organize ettiği Elma Çalıştay’ında Türkiye’de elma yetiştiriciliğinin 
bugünü ve geleceği her yönüyle değerlendirildi.

iç bakış
ASYA

GREENTAG  
PROJEMIZ   
MEDYADA 
GENIŞ ILGI  
UYANDIRDI... 

ASYA’nın müşterilerine özel formüller 
geliştirebilmek ve en yüksek kalitede tetkikleri 
kendi  bünyesinde gerçekleştirebilmek 
hedefiyle hayata geçirdiği son teknoloji ürünler 

ile donatılmış 
yeni 
laboratuarı 
“ASYA Soul 
Kitchen - 
ASYA Ruhu 
Mutfağı” 
medyada etki 
uyandıran 
bir başka 
projemiz 
oldu... 

DAHA AZ KARBON SALINIMI 
IÇIN YENI VARIL BOYAMA  
MAKINELERIMIZ
Fabrikamızda  bulunan varillerin daha hızlı ve kolay bo-
yanabilmeleri için yeni varil boyama makinelerimizin 
kurulum çalışmaları yapılmaktadır. Yeni varil boyama 
makinelerimiz ile üretim tesislerimizin sera  gazı salını-
mını daha da azaltmaya hedefliyoruz.  ASYA ekibi ola-
rak tüm üretim ve hizmet süreçlerimizde doğaya olan 
sorumluluğumuzla hareket etmeyi temel önceliğimiz 
olarak kabul ediyoruz.

PÜRE ÜRETIM HATTINA 
ŞEFFAF PANEL
Püre  üretim hattımızın güneş ışığından daha 
fazla yararlanabilmesi ve böylece elektrik 
tüketiminde tasarruf sağlanabilmesi hedefiyle 
şeffaf panel yapılmıştir. Püre üretim hattımızı 
artık güneş ışığını içeriye alan yeni formuyla 
daha ferah ve aydınlık .

• ÜRETİM TESİSLERİMİZDEN • ÜRETİM TESİSLERİMİZDEN

• PAZARLAMA • PAZARLAMA

• DEĞERLERİMİZ

• BİZDEN HABERLER

• KURUMSAL SORUMLULUĞUMUZ

• MEDYADA ASYA

ASYA’nın sürdürülebilir tarım projesi “Green TAG - Yeşil Etiket” Mayıs 
ayında çiftçilere dönük olarak başlatılan “Yeşil Etiket” toplantıları ile 
hayata geçti. Yeşil Etiket toplantılarının ilki meyvecilikte zirai ilaç kalıntı 
problemlerine ilişkin farkındalık yaratmak hedefiyle uzman konuşmacılar 
eşliğinde Eğirdir bölgesinde 6 ayrı köyde, 300’e yakın çiftçinin katılımı ile 
gerçekleştirildi.

TEŞEKKÜR BELGESI ALDIK
Türk Kızılay’ının düzenlemiş 
olduğu kan bağış 
organizasyonuna katılımımız 
sonucunda teşekkür  
belgesi aldık.

www.asyataste.com
info@asyataste.com www.facebook.com/AsyaTaste
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