
The World of Delicious Drinks



Who We Are?
Our trade life, which had been for many years, turned into a desire to produce in 1979 and today we have 
become a global beverage company. With our third-generation operated company and our strong 
distributors in 47 countries, our goal is to deliver healthy and delicious products. We are supplying 
original flavors with the help of cutting-edge technology to reach millions of people around the 
world and we promise one thing;

“We do not produce products that we will not consume ourselves!“.

You can easily contact with our company and get a respond quickly to your questions and 
needs (within maximum 24 hours).

Biz Kimiz?
Yıllar öncesine dayanan ticaret hayatımız 1979 yılında üretme arzusuna dönüşerek bugün 
global bir içecek firması olmamızın önünü açmıştır. Üçüncü kuşak tarafından yönetilen 
şirketimiz ve 47 ülkedeki güçlü distribütörlerimizle yegane amacımız sağlıklı ve lezzetli 
ürünler sunmak. Özgün tatları, son teknoloji yardımı ile paketleyerek dünya üzerindeki 
milyonlarca insana ulaştırıyor ve bir tek söz söylüyoruz:

“Tüketmeyeceğimiz ürünü üretmedik, üretmeyeceğiz!”

Şirketimiz ile kolaylıkla iletişime geçebileceğiniz gibi, soru ve ihtiyaçlarınıza hızlı bir 
şekilde karşılık alabilirsiniz (azami 24 saat içerisinde).

What We O�er? 

• Quality products
• A�ordable prices
• Ease of sale
• Fast moving goods
• Profitable products
• Marketing support
• Exclusive sales right in territory

Ne Sunuyoruz?

• Kaliteli ürünler
• Makul fiyatlar
• Satış kolaylığı

• Hızlı tüketilen ürünler
• Karlı ürünler

• Pazarlama desteği
• Bölgede münhasır satış hakkı
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Odero 1 Liters drinks, which are produced from real 
fruits with vitamin support, will be the indispensable taste 

of breakfasts and the most enjoyable moments. Our drinks 
produced with cutting-edge technology to make a di�erence 

with reasonable price.

Gerçek meyvelerden üretilmiş ve içerisinde vitamin desteği bulunan 
ferahlatıcı lezzetiyle Odero 1 Litre içeceklerimiz, kahvaltıların ve en keyifli 

anların vazgeçilmez tadı olacaktır. Son teknoloji ile üretilen içeceklerimiz, makul 
fiyatı ile de fark yaratıyor.

• Volume
• Packaging
• Shelf Life
• Unit in a box 

: 1000ml
: Aseptic Carton Box
: 18 Months
: 12 Pcs

• Hacim
• Ambalaj
• Raf Ömrü
• Kolide 

: 1000ml
: Aseptik Karton Kutu
: 18 Ay
: 12 Adet
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1 LITER DRINKS
1 Litrelik İçecekler



Because of its great packaging that specially 
designed for children, is always a focus of attention 
and fun. Each of the funny monster characters that 
make up “The Monster Team” represents a di�erent 
drink. It feels fruity freshness in every sip. Fast selling 
portion sizes can be consumed everywhere.

Çocuklar için özel olarak tasarlanmış olan harika 
ambalajı sayesinde, her zaman ilgi odağı ve eğlence 
dolu bir içecektir. Canavarlar takımını oluşturan komik 
canavar karakterlerin her biri farklı bir meyve çeşidini 
temsil eder. Her yudumda meyvemsi tazeliği 
hissettirir. Her yerde tüketilebilen porsiyon içecekler, 
hızlı satılan bir ürün grubudur.
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• Volume
• Packaging
• Shelf Life
• Unit in a box 

: 200ml
: Aseptic Carton Box
: 12 Months
: 27 Pcs

• Hacim
• Ambalaj
• Raf Ömrü
• Kolide 

: 200ml
: Aseptik Karton Kutu
: 12 Ay
: 27 Adet



DRINK
COLD

Great bottle design

Sugar-free

Good price

Good taste

Globally popular

Key product for

a food seller

•

•

•

•

•

•

Şık şişe tasarımı

Şekersiz

Avantajlı Fiyat

Eşsiz Lezzet

•

•

•

•
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• Volume
• Packaging
• Shelf Life
• Unit in a box 

: 250ml
: Pet Bottle
: 12 Months
: 24 Pcs

• Hacim
• Ambalaj
• Raf Ömrü
• Kolide 

: 250ml
: Pet Şişe
: 12 Ay
: 24 Adet

Carbonated Drinks
Gazlı İçecekler



Produced from carefully selected fruits in Turkey and 
filled in glass bottle which is the healthiest 
packaging. It is 100% natural with premium taste and 
quality. They are also Organic and Vegan.

Türkiye’de özenle seçilmiş meyvelerden üretilen ve en 
sağlıklı ambalaj olan cam şişeye dolumu yapılan 
içeceklerdir. Üstün kalite ve lezzete sahip olup %100 
doğaldır. Organik ve Vegan’dır. 

%100
Organic

%100
pure

Glass Bottle Juices with
Custom Brand and Private Label

Özel Marka ve Özel Etiketli
Cam Şişe Meyve Suları
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LOGO
BRAND
DESIGN
MARKETING STRATEGY

LOGO
MARKA
TASARIM
PAZARLAMA STRATEJİSİ
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• Volume
• Packaging
• Shelf Life
• Unit in a box 

: 250ml / 1000ml
: Glass Bottle
: 24 Months
: 24 Pcs (250ml)
  6 Pcs (1000ml)

• Hacim
• Ambalaj
• Raf Ömrü
• Kolide 

: 250ml / 1000ml
: Cam Şişe
: 24 Ay
: 24 Adet (250ml)
  6 Adet (1000ml)



www.odero.com.tr  •  info@odero.com.tr
+90(850) 441 4164

@oderoworld


