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Haberler

“Kadın Sosyal 
Girişimci Ödülü”nü 

b-fit kurucusu 
Bedriye Hülya aldı

Garanti Bankası, Türkiye Kadın Girişimciler
Derneği (KAGİDER) ve Ekonomist Dergi-

si işbirliğiyle, bu yıl 8.si düzenlenen Türki-
ye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması sonuçlandı.
İstanbul Conrad Otel’de  düzenlenen ödül tö-
reninde kazanan isimler açıklandı. Bedriye
Hülya, 2006 yılında kadın girişimciliğini des-
teklemek ve kadınların özgürce spor yapabil-
mesi adına kurduğu şirketiyle “Kadın Sosyal
Girişimci” si seçildi. 

100-150 m2 alanlarda kurulabilen b-fit, top-
lumun her kesimine hitap eden fiyat seçe-
nekleriyle sadece kadınların spor yapabildiği
sistemiyle; hem kadınlara özgür alanlar sunu-
yor hem de kadınlara para kazandırıyor.  Bed-
riye Hülya, 52 ilden 200’ün üzerinde kadının
da kendisi gibi girişimci olması için kurduğu
ekiple birlikte; girişimcilik liderliği, eğitimler
ve yatırım başlangıcı için know-how destek-
leri vermiştir. 

8 yılda, 260 bin kadını, 
292 ton zayıflattı
Diyarbakır’dan Bodrum’a, Türkiye’nin her ye-
rindeki kadınları cesaretlendirmiş, az parayla,
toplum sağlığına katkı sağlayacak bu sistemi,
kadınlar için bir yaşam merkezi haline dönüş-
türmüştür. Kuruluşundan itibaren 8 yıl gibi kı-
sa sürede, 260 bin kadın, 292 ton b-fit mer-
kezlerinde zayıflamıştır. Kadın gelişiminin
Türkiye’deki önemli destekçilerinden biri olan
b-fit, kadınlara özel sağlık, spor ve yaşam bi-
çimi markalarıyla ülke genelinde şube  sayı-
sını 400’e çıkarmayı hedefliyor.

Mobil aksesuardan bluetooth cihazlara,
tavladan saate, valizden kravata, sa-

bundan çantaya, t-shirtten rengarenk şem-
siyelere kadar birçok farklı aksesuar, hediye-
lik eşyayı Türk tasarımcıların koleksiyonları
ile buluşturan BiggShop; renkli, eğlenceli
dünyası ve fonksiyonel ürünleri ile sanatı
günlük hayata taşıyor.
Aksesuar ve hediyelik eşyada yeni bir trend
oluşturan tasarımcıları arasında; Alexia Ba-
har Karabenli, Bülent Yavuz Yılmaz, Mehmet
Sağbaş, Nora Jartan, Seymen Şener, Tuğba Beyoğlu Emekli, Tunç Dindaş, Yasemin Kara-
benli, Güliz Mustafaoğlu, Müge Barış ve Zeynep Pak yer alıyor. Anadolu kültürünün kimi
zaman İstanbul motifleriyle, kimi zaman da özgün çizgilerle buluşturulduğu yüksek ka-
litede; farklı zevklere, 7’den 70’e herkese hitap eden tasarım ürünler uygun fiyatlar üze-
rinden kullanıcılarla buluşuyor. Türkiye’de sanatı ve sanatçıyı destekleyerek sanatı günlük
hayata taşımayı hedefleyen BiggShop; ayrıca “BiggShop Mağaza” ve “BiggShop Mağaza
& Cafe” olmak üzere iki farklı franchise modeli sayesinde mağaza, kafe ve e-ticaret sitesini
kapsayan geniş ölçekli ve kârlı bir yatırım imkanı da sunuyor.

yüzlerce tasarım 
ürünle modayı belirliyor

Çağdaş sanat eserleri, grafik tasarımları ve
Anadolu motifleri, tarz sahibi ürünler ile 

buluşuyor. BiggShop, sevenlerini İstanbul’da 
3 noktada ağırlıyor; Trump Cadde, 

Galata Kuledibi ve Galata Serdar-ı Ekrem Sokak. 

Ürünlerinde yüksek fruktozlu mısır şurubu, yapay renklendirici gibi insan sağlığına
zararlı katkı maddelerini kesinlikle kullanmayan Iceberry, özellikle çocuk ve bayan

misafirlerinin yeni gözdesi. “Kazan-kazan söylemi ile yola çıktığımız franchise sistemi tatlı
hayallerinize ulaşmanın en kolay yolu” söy-
lemlerini istikrarlı büyümesini desteklerken,
yatırımcılara “Siz sadece hayal edin, biz geri
kalan her şeyi sizin için düşündük” gibi id-
daalı bir yaklaşımda bulunuyorlar. 
Franchise sisteminde ilk yatırımda kar sağla-
mak yerine yatırımcısı ile kazanma stratejisini
benimseyen Iceberry için başarının birinci
göstergesi mutlu ve kazanan franchiserlar.
Bu doğrultuda verdiği hizmetin kalitesini sü-
rekli yukarıya taşımak için çalışan geniş bir
kadroya sahipler. Ayrıca ürün, makine, satış,

stok ve karlılık konularında bitmeyen eğitim programları ile yatırımcılarının ticari hayat-
larında devamlı yanlarında olarak fark yaratıyorlar. Bayim Olur musun Fuarı’nda yerli ve
yabancı yatırımcılar ile sonuca odaklı görüşmeler gerçekleştiren Iceberry, Özbekistan,
İran, İngiltere ve Fas ile master franchise görüşmelerinin ilk etabını tamamlayıp uluslar-
arası bir zincire dönüşme yolunda büyük bir adım attı.

Frozen Yogurt, fast-food kültürü 
içerisinde yerini aldı...
Yağ oranı düşürülmüş, kendisine özgü waffle ve krep
çeşitleri ile menü zenginliğini ortaya koyan Iceberry,
fuarda büyük heyecan yarattı.    



Coldwell Banker
Türkiye Ülke

Başkanı Dr. Gökhan
Taş, fuarın açılışında yaptığı konuşmada: "Dün-
yanın ilk ve en büyük gayrimenkul danışmanlık
şirketi olarak bu fuarın ana sponsorluğunu üst-
lenmekten büyük memnuniyet duyduk. Ama-
cımız, ülkemizdeki girişimciliği daha ileriye gö-
türmek. Bu doğrultuda elimizden geleni yapa-
cağız. 
Coldwell Banker olarak 2013 yılında Türkiye pa-
zarına girdik ve bir yıl gibi kısa bir zaman içeri-
sinde 15 ilde 53 ofis olduk. Amacımız, 2016 so-
nunda 250 ofis ile 2500 gayrimenkul danışma-
nına ulaşmak. Şu andaki büyüme hızımıza bak-
tığımızda hedeflerimize çok daha önce ulaşaca-
ğımızı öngörüyoruz. Büyük şehirlerin hepsinde
ve marka olmuş tüm semtlerde olmak istiyoruz.
Amacımız hizmet verdiğimiz her bölgede, en
prestijli ofise sahip olup en değerli gayrimen-
kullerin, o bölgedeki en saygın gayrimenkul da-
nışmanlarına sahip olarak satışını gerçekleştir-
mek. Bunu da aramıza katılacak yeni girişimci-
lerle sağlayacağız. Franchise başvurusunda bu-
lunmak isteyenler için şu anda katılım bedelimiz
oldukça cazip.

Ofis sahibi olacak kişinin, ekibini kurup ona li-
derlik ederek gayrimenkul danışmanlarının ge-
lirlerini arttırmak için onları motive ederek ça-
lışması önemlidir. Kişinin bu işi bizzat yönet-
mesi ya da yatırımcı olarak yönetecek biri ile
birlikte başlaması, yeniliklere, eğitimlere ve
teknoloji kullanımına açık olması bizim aradı-
ğımız özelliklerin başında geliyor. Bu nitelik-
leri taşıyan ve Coldwell Banker'ın “Kazananlar
Koltuğu”na oturanlar, belirli bir zaman sonra
kendi kazançlarını kendileri belirleyecek ve
işlerinin patronu olacaklar. Kazanmaya baş-
ladıktan bir süre sonra da müşterilerine ka-
zandıracaklar. Biz istiyoruz ki bu koltuğa
kim oturuyorsa kazansın” açıklamasında
bulundu.

Haberler
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12. Bayim Olur musun Franchising Fuarı Ana Sponsoru 
“Kazanan Koltuğu” ile fuardaydı. ..

Dr. Gökhan Taş
Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı

Coldwell Banker Türkiye ana sponsorluğunun
üstlendiği Bayim Olur musun Franchising Fuarı'nda, 
girişimcilerle bir araya gelerek kendi işinin patronu 
olmak isteyenlere, sağladıkları en yenilikçi, yaratıcı,
profesyonel, etik ve en fazla kazandıran çalışma
seçenekleri hakkında bilgi verdi.
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mız var. Bu takımın en önemli
özelliklerinden biri, her zaman li-
der olmak için çalışması ve ikinci-
liği asla kabul etmemesidir. Chitir
Chicken franchiseleri ve takım
üyeleri her zaman kazanmayı bi-
lirler. Şu anda toplam 21 şubemi-
zin, %100’ü franchiselerimiz tara-
fından işletiliyor. Hedeflerimize
ulaşırken ve kazanırken bizimle
aynı aile içinde olmayı düşünerek
başvuru yapan tüm franchise
adaylarına ilgilerinden dolayı çok
teşekkür ederim.”

Mayy Gıda Genel Koordinatörü Gökhan Duru,  “2014
yılında  Mayy Gıda firması olarak Türkiye ve Kıbrıs

Master Franchise temsilciliğini adık. Çok bilinçli, akılcı ve reklam
sektörü deneyimli uzman kadrosu ile faaliyetlerimize başladık. Fir-
ma olarak çok genç ve her biri sektöründe profesyonel olan bir
ekip kurarak 10 gün içerisinde iki büyük organizasyona imza attık”
dedi. Ayrıca fuar hakkında da konuşan Duru, Chitir Chicken, lez-
zetli ürünleri, mağaza konsepti ile
girişimcilerin yoğun ilgisini çekti.
137 adet yapılan bayilik görüşmesi
ile kendini ve kalitesini anlatma ve
girişimcilerle bir araya gelme fırsatı
yakaladık. 100 m2’lik, iki kattan olu-
şan bir stand ve mutfak kurarak 250
kg çıtır tavuk ve burger pişirip katı-
lımcı ve ziyaretçilere dağıtan bir fir-
ma olduk” dedi. 
Duru sözlerine şöyle devam etti;
“Chitir Chicken ailesi olarak başarı
için çok yoğun çalışan sıra dışı insan-
lardan oluşan muhteşem bir takımı-

21 şubenin, yüzde 100’ü 
franchiseleri tarafından işletiliyor…

mağazası açmak isteyenler buraya! 
100’den fazla satış noktası, bebek marketler zinciri, mağaza, outlet depo
toptan satış, xml hizmetleri ve sanal bayilik ağıyla franchise veriyor.

Activ Baby Pazar Geliştirme ve Franchise So-
rumlusu M. Burak Ergen “Bebek bekleyen veya

bebekli ailelerin en büyük sorunu; alışveriş yapar-
ken tüm ürün ve markaları birarada bulamamak,
kaliteli ürünü ucuza alamamaktı. Activ Baby Sto-
re’da ekonomik ürünleri bir araya getirdik. Bebek-

lerin A’dan Z’ye tüm ihtiyaçlarına yönelik alış-
veriş ortamı sağladık” dedi. 

Dünyanın önde gelen 350 markası, 8000
çeşit ürünüyle hizmet veren Activ

Baby’nin, kuruluşunun
10. yılında artık kendi

markasıyla da Türkiye’nin her yerindeki bebeklere ulaşacağını belir-
ten Ergen “Bundan sonra, Activ Baby iş modeline yatırım yapmak is-
teyenler; düşük maliyetli, riski olmayan, prestijli ve verimli bir franc-
hisee olma fırsatı elde edecekler” dedi.

Bayiler için sanal mağazacılık!
Activ Baby’nin, Bayim Olur musun Franchising Fuarı’na getirdiği bir
yenilik çok konuşuldu. Fuar boyunca sisteme dahil olan franchiseeler
bir yerine iki mağaza sahibi oldular. Girişimcilerin, Activ Baby Sto-
re’lar yanında bir de internetten satış yapabilecekleri sanal mağaza-
ları oldu. Bölgelerindeki müşterilere birebir sıcak satış yaparken, in-
ternetten de tüm Türkiye’ye satış yapma imkanına kavuştular.

Chitir Chicken, 1996 yılında İngiltere’nin
Leichester şehrinde fast food restoranı
olarak sektöre girdi. İngiltere’de Nort-
hampton, Rugby, Hinckley, Leamingthon
SPA, gibi merkezlerde 17 farklı şube açtı. 

Formula1 kökenli teknoloji ve
deneyimi tüm araçlara uygula-

nabilir, yenilikçi ürün ve hizmetlere
dönüştürüyor. RBC Otomotiv, 2005’den beri sektörde olup, 2012’de
Williams High Performance Car Care ürünlerinin Türkiye distribü-
törü oldu. RBC, Türkiye genelinde 40 otomotiv plazası içinde Wil-
liams araç koruma ve bakım sistemleri veriyor. 2013’den beri ise
Türkiye’de franchise bayilikler vermeye başladı.
Bayilik şartları;  • İş merkezlerine ve yaşam alanlarına yakın, en az 250
m2 kapalı alana sahip, tavan yüksekliği en az 3 m. olan lokasyonlar.
• Bu işi ana işi olarak görecek yatırımcılar aranmaktadır.
İlk yatırım tutarı en az 35 bin euro olup; bu tutara franchise giriş li-

sans ücreti, konsept iç-
dış uygulama giderleri,
ekipman ve açılış için en
az malzeme stoğu be-
deli dahildir. Mekanın
tadilatı için gerekli mas-
raflar belirtilen yatırım
miktarına dahil değildir.
Williams Franchise Sis-
temi; yarım asırlık oto-
motiv tecrübesi ile ortaya çıkan bir franchise sistemidir. En az ser-
maye ile yapılabilecek saygın, risksiz ve karlı bir yatırımdır.

Yarım asırlık otomotiv tecrübesiyle franchising sistemi...

Haberler





Gayrimenkul Dünyası
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RE/MAX, 6 yıldır üst üste “Franchise Times Top 200”
listesinde öncü gayrimenkul franchise firması seçi-

liyor. Her yıl kapsamlı bir şekilde gerçekleştirilen anket,
2013 yılının dünya satış ve büyüme rakamları baz alı-
narak gerçekleştiriliyor. 
Tüm sektörlerden franchise markalarının değerlen-
dirildiği 2014 “Franchise Times Top 200” listesinde
RE/MAX 12. sırada yer aldı. Gayrimenkul sektörün-
deki diğer iki markanın franchiseları ise 28. ve 45.
oldu. Böylelikle RE/MAX, listede gayrimenkul ka-
tegorisinde “ilk” sırada yer alan şirket oldu. Aynı
zamanda “En İyi 10 Satış Büyümesi” listesine 2. sı-

rada girerek Franchise Times Top 200’de 2 kez yer al-
ma hakkı elde etti. 
Genel listede; diğer markalar arasında 1. McDo-
nald’s, 3. KFC, 4. Subway ve 5. ise Burger King olmak
üzere sıralamanın ilk 5’inin 4’ünde fast food franchi-
seları yer alıyor. RE/MAX CEO’su Margaret Kelly bu
başarılarıyla ilgili; “Felsefemiz her zaman çok basit
olmuştur; destek hizmeti ve rekabetçi avantajlar su-
narak yeni franchiseların başarılı olmalarının önünü
açmak ve böylelikle motivasyonlarını yüksek tut-
mak. Bu nedenle de büyümeye, yenilikçi olmaya ve
gelişmeye devam ediyoruz” dedi. 

Dünya genelinde franchise sistemiyle büyümesini sürdüren
RE/MAX, “Franchise Times Top 200” listesinde 6 yıldır 
öncü franchise firması olarak öne çıkıyor.

1 numaralı Gayrimenkul Franchise’ı seçildi…

Altın Emlak’ın vazgeçilmezi;
Bayim Olur musun Franchising Fuarı

Altın Emlak Genel Müdürü Hakan Erilkun, “Bayim
Olur musun  Franchising Fuarı, Türkiye’den ve yurt-

dışından her yıl binlerce girişimciyi ağırlayan en büyük
etkinlik. Sadece kendi işini kurmak isteyenler açısından

değil markaların daha geniş kitlelere ulaşması açısından da bu fuarın öne-
mi tartışılmaz. 4 gün boyunca marka konseptinin lansmanının en iyi ya-
pıldığı, bu lansmanın katılımcılara özel sempozyumlarla desteklendiği et-
kinliklerde Altın Emlak’ın başarısı çok titiz bir sürecin doğal sonucudur.
Çünkü her yıl fuarın bitiminde, bir sonraki yıl için sözleşmemizi imzalıyor,
stand yerinden büyüklüğüne, tasarımından içeriğine kadar büyük bir ti-
tizlikle hazırlanıyoruz. Bu etkinliklerde girişimciyi marka seçerken, ürün ve
hizmetlerle ilgili karşılaştırma yaparken nelere dikkat etmeleri gerektiği
konusunda da özel olarak bilgilendiriyoruz” diye konuştu.

Her yıl Bayim Olur musun Fuarı için özel bir 
tasarım ve içerikle hazırlanan Altın Emlak, 

fuarların, emlak sektöründe girişimciliğin ve 
marka lansmanının dinamiği olduğunu belirtiyor.

Dünyanın 30’u aşkın bölgesinde franchise ofisleri bulu-
nan Realty-TR, Türkiye’de franchise ofisleri açma star-

tını verdiği Bayim Olur musun Franchising Fuarı’nda giri-
şimcilerden büyük ilgi gördü.
4 günlük fuar boyunca 200’e yakın talep aldıklarını belirten
marka sahibi Fatih Elibol, “Yaratmış olduğumuz franchise
sistemi ile gayrimenkul sektörünün en verimli iş ortaklıkla-
rından birini sunmaktan çok mutluyuz. Fuarı ziyaret eden
girişimci ve girişimci adaylarının diğer gayrimenkul firma-
larının franchise sistemlerini de inceledikten sonra bizimle
sözleşme imzalamış olmaları bizim için ayrı bir mutluluk“
diye konuştu.

Fuar boyunca Türkiye’nin birçok bölgesinden franchise ofisi
için sözleşme talebi aldıkları için mutlu olduklarını belirten
Elibol fuar aracılığıyla model ofis konsepti hakkında güzel
tepkiler aldıklarını belirtti.

Uygulanan franchise sistemi ile 
gayrimenkul sektörünün en verimli 
iş ortaklıklarından biri sunuluyor…

dünyanın 
en verimli gayrimenkul
franchise sistemi…
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Haberler

Markalaşma yolculuğu
2008 yılında Ankara Ti-

caret Odası’nın Genç Girişim-
ciler Meclisi kurucu üyelerinden Banu Kurtaran ve Osman Ertürk’ün iştiraki ile baş-
lamıştır. Ortakların marka yönetimi ve pazarlama alanlarında yurtiçi ve yurtdışında
aldıkları lisans ve yüksek lisans eğitimleri markaya, gıda sektöründe az rastladığı-
mız bir vizyon ve yenilikçi bakış açısı kazandırmıştır. 
Belçikalı bir firma ile yaptıkları, 2 yıl süren ortak çalışmanın sonucunda hazır bir
karışım haline getirdikleri özel formüllü hamurları ile Choco Bons Waffle’ın her
şubesinde aynı lezzeti tatma imkanı buluyorsunuz. Kullanılan ürünler, üretim ve
sunum teknikleri sayesinde uluslararası pazarlama şirketleri ve büyük AVM pro-
jelerinin tercihi haline gelen markanın en önemli buluşu; çikolata, meyve ve mü-
kemmel Choco Bons Waffle hamurunu bir bardak içinde yenmesi kolaylığıdır.
Bardakta Waffle ile sektörde fark yaratan Choco Bons, oluşturduğu pazar seg-
mentinin lideri olarak yerini sağlamlaştırırken, 2012 yılında piyasaya sürdüğü
kakaolu hamuru ile lezzet avcılarının vazgeçilmezi olmuştur. Choco Bons Waffle,
franchise sistemi dahilinde fizibilite ve iş planı sürecinden başlayarak, projenin

hazırlanması ve uygulanması,
AVM başvuruları ve sunumla-
rı, tedarikçi anlaşmaları, per-
sonel eğitimleri, reklam ve

halkla ilişkiler, satış teknikleri,
ön muhasebe eğitimleri ile bir

işletme olmanın gerektirdiği her
konuda franchiseelerinin yanında

olan  uzman bir ekibe sahip. Waffle
Hamuru dahil tüm ürünlerin hazır
olarak şubelere gönderildiği Choco
Bons Waffle franchising sistemi, kar-
lılığı yüksek, sürdürülebilir, yenilikçi
ve başarılı bir zincir olarak yatırımcıla-
rın dikkatini çekiyor.

Bisiklet ve kahve kültürünün yepyeni bir yorumla bir araya geldiği 
Sedona Concept, ilk mağazasıyla Yeniköy’de kapılarını açtı.

10y ı l l ı k
g e ç -

mişi ile Türki-
ye’de bisiklet sektö-

rüne ve son tüketiciye daima ilkleri su-
nan bisiklet markası Sedona, bisiklet ma-

ğazası ve kafe konseptini Sedona Concept
mağazalarında bir araya getirerek bir ilke
daha imza attı. İlk mağazasını Yeniköy’de
açan Sedona Concept, bir bisiklet mağaza-
sının sunduğu tüm ürün ve hizmetleri su-
narken, konforun ön planda tutulduğu ka-
fe kısmıyla muhteşem kahve çeşitlerini ve
lezzetleri sizlerle buluşturuyor.
Modern ve sıcak ambiyansıyla özellikle bi-
siklet tutkunlarının vazgeçilmez buluşma
noktası haline gelecek olan Sedona Con-

cept, bisiklet kullanıcılarına dinlenebilecek-
leri sıcak bir ortam sunarken, yalnızca kah-
ve içmek için uğra-
yan misafirlerini de
bisiklet dünyasıyla
tanıştıracak bir or-
tam niteliğinde.
Sedona Concept’te
bisikletler kadar kah-
veler de ön plana çı-
kıyor. Üçüncü dalga
kahve akımının en iyi
örneklerinin sunul-
duğu Sedona Con-
cept, dünyanın en
seçkin kahve çekir-
deklerini yeni nesil

demleme yöntemleriyle buluşturarak yep-
yeni lezzetler sunuyor.

Franchise ve markalı bayilik
veren şirketler için yılın en

önemli etkinliği olan Bayim Olur
Musun Franchising Fuarı, geçtiği-
miz sezon bayi yönetimine ve-

rimlilik kazandıran teknolojilere de ev sahipliği
yaptı. Satış noktalarını artıran pek çok markanın
yer aldığı fuarda, BT Kurumsal Bilgi Sistemleri ise,
şirketlerin büyüme ve coğrafi olarak yaygınlaşma-
larına paralel olarak artan iş hacimlerini kontrollu
yönetebilmeleri için geliştirdiği yazılım çözümleri-
ni görücüye çıkardı.
BT Kurumsal Bilgi Sistemleri Kurucusu Berkan Tek-
söz, “Bayi ağının coğrafi olarak dağınık olması ne ka-
dar makbulse, süreç olarak bütünleşik olması da bir
o kadar gereklidir. 
Öte yandan franchise ticaretini bir çeşit sistem sat-
mak olarak düşündüğümüzde, yazılım alt yapısı
oturmamış bir şirketin franchise vermesi yola 1-0
malup çıkmasına neden olacaktır. Bu bilinçle bayilik
ve franchise modeline dayalı şirketlerin işlerini ko-
laylaştıran, verimliliğini artıran, sistemli ve karlı ça-
lışmak için ihtiyaç duydukları zemini oluşturan çö-
zümler geliştiriyoruz. Fuarda ileri teknolojiyi bayilik
modeline dayalı şirketlerin hizmetine sunan bayi
otomasyonu çözümlerimizi sergiledik. Özellikle gı-
da ve hazır giyim perakendecilerinin yoğun ilgisiyle
karşılaştık” dedi.

Bayi ağını güçlendiren 
teknolojiler…

Kahve  bisiklet ve siz; yeni buluşma noktanız Sedona Concept...

Bardakta waffle konseptiyle franchise...
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Fuar

Franchise ve bayilik ve-
rerek büyümek iste-
yen, kendilerine yeni iş

ortakları arayan yaklaşık 300
firma, ülkemizin franchising
alanındaki ilk ve tek fuarı
olan Bayim Olur musun
Franchising ve Markalı Ba-
yilik Fuarı'nda yatırımcılarla
bir araya geldi. 
Coldwell Banker Türkiye
Ana Sponsorluğu’nda 18-21
Eylül 2014 tarihlerinde ger-
çekleştirilen fuarı 27 bin
400 kişi ziyaret etti. Medya-
fors Fuarcılık Genel Müdürü
Aycan Helvacıoğlu “Marka-
nı Seç, İşini Kur" sloganıyla

4 gün süresince ziyarete açık olan
fuara 277'si yerli, 23'ü yabancı olmak
üzere 300 firmanın katıldığını belir-
terek, "Katılımcı markalar, fuar saye-
sinde bu yıl da yeni anlaşmalara ve
yeni bayilik sözleşmelerine imza attı-
lar. Fuardan zincir marka olma yolun-
da atılan somut adımlarla ayrıldılar"
dedi. 

Ziyaretçilerin çoğu 
profesyonel 
Fuara katılan girişimcilerin ise kendi iş-
lerini kurarak patronluğa ilk adımı fuar
sayesinde attıklarının altını çizen Hel-
vacıoğlu, "Fuarı ziyaret eden 27 bin 400
kişinin büyük bir çoğunluğu profesyo-
nel ziyaretçilerden oluşuyor. Bu ziya-

12.Bayim Olur musun Fuarı,   
başarı ile tamamladı… 

27.400
ziyaretçi

Medyafors Fuarcılık organizasyonu, UFRAD işbirliğiyle 
18-21 Eylül 2014’de düzenlenen fuar, 20.000 m2 alanda 277’si yerli,

23’ü yabancı olmak üzere 300 markayı buluşturdu. 

Aycan Helvacıoğlu, Medyafors Fuarcılık Genel Müdürü
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   4 günlük maratonu
   

retçiler yatırım amacıyla fuara gelerek yeni iş fırsatlarının kapılarını
araladılar. 
Fuara; Ortadoğu, Balkanlar, ABD, Avrupa Birliği ve Türki Cumhu-
riyetler’den katılan yatırımcılar pek çok görüşme ve anlaşmaya
imza atarak verimli bir fuar dönemi geçirdiler’’ şeklinde konuştu.

Ayrıca Fuara Ortadoğu’nun franchise konusunda lider kuruluşu
Francorp’un Başkanı Imad Charafeddine 20 kişilik bir heyet ile ka-
tıldı. Charafeddine, fuarda 40'a yakın önemli Ortadoğulu markayı
Türkiye piyasasına tanıştırmanın yanında ve iş birlikleri kurmak
için önemli adımlar attılar.
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Tüm sektörleri franc-
hise çatısı altında
toplayan Bayim Olur

musun Franchising ve Mar-
kalı Bayilik Fuarı’na Türkiye
pazarına girmek isteyen
uluslararası marka sahipleri
ve uluslararası franchising
konusunda alanında uz-
man kişilerin yoğun ilgisi
vardı. Özellikle, Ortadoğu,
Balkanlar, ABD, Avrupa Bir-
liği ve Türkiye Cumhuriyet-
lerden gelen yatırımcıları
da Türk markalarıyla buluş-
turdu.
Her daim güçlü ve büyü-

yen bir ekonomiye sahip
olan Türkiye, uluslararası
alanda girişimcilere cazip
bir ortam sunuyor. Farklı ül-
kelerden 23 yabancı marka
katılımcı olarak, yüzlerce yabancı girişimci ise ziyaretiyle fuarda
yerini aldı. Yabancı yatırımcılar markalarla ön görüşmelerini fuar
alanında gerçekleştirdiler.  

Fuara ve Türkiye pazarına
büyük önem veren Ortado-
ğu’nun en büyük Franchise
Danışmanlık şirketi olan
Francorpme’nin Başkanı
Imad Charafeddine  Ortado-
ğulu markaları fuarda giri-
şimcilerle buluşturdu. 
Ayrıca, Charafeddine ve eki-
bi fuar boyunca yaptığı ikili
görüşmeler ve “Kendi işini
kur” semineriyle yerli-yaban-
cı bir çok yatırımcıya önemli
bilgiler verdi. Charafeddine;
“Fuar bizim için çok olumlu
geçti, beklentilerimizi karşı-
ladık ve gelecek fuarı sabır-
sızlıkla bekliyoruz” dedi.
Benzer şekilde, bir diğer ka-
tılımcı İngiliz Franchise da-
nışmanlık firması “How2frac-
hise” Başkanı Rod Hind-

marsh; “Türkiye pazarındaki büyük potansiyelin farkındayız ve
bu, bizim de ilgimizi çekiyor. Seneye düzenle-

Türkiye, coğrafi konumu ve kıtalar arasında oluşturduğu 

ticari köprü görevi açısından bayilik ve franchise vermek isteyen 

uluslararası markaların öncelikli tercihi oluyor.

Türk markalarına dair toplantılar yenilen akşam yemeğinde de devam etti.

Francorp ME Bşk. Yrd. Ziad CHARAFEDDINE,Bulgaristan Franchise Derneği Bşk. 
Valentin KRASTEV, UFRAD Bşk. Mustafa AYDIN, Francorpme Bşk. Imad  
CHARAFEDDINE, Medyafors Fuarcılık Gen. Md. Aycan HELVACIOĞLU,  

Medyafors Fuarcılık CEO’su Can ÖZAT  AY ve Romanya
Franchise Derneği Bşk. Costin ANTON (soldan sağa) 

Hotels TV / İngiltere     Sedar Firma Yöneticileri / Dubai        Premium Parfüm Reehat A                  
   

                      

Yabancı yatırımcıların
ilgi odağı; Türk markaları...



Fuar

15

Aralık 2014

necek fuara danışmanlığını yaptığımız firmalarla birlikte katılmayı
planlıyoruz” dedi. 
Öte yandan, merkezi Dubai’de bulunan “Sedar” ev tekstili firması
yönetim kurulu üyesi  Anwar Selo; “Fuar boyunca yabancı yatırım-
cılardan büyük ilgi gördük ve fuar Türkiye’de olmasına rağmen
Cezayir ve Lübnan’dan gelen yatırımcılarla ilk ciddi anlaşmaları-
mızı imzaladık’’ dedi.  
Bahreyn Merkezli “Reehat Al Atoor” Premium Parfüm firması yet-
kilileri fuardan fazlasıyla memnun olduklarını, bayilik görüşme-
lerinin yanında, ürünleri ile ilgilenen pek çok ihra-
catçı firma ile ilişki kurduklarını

Bayim Olur musun Girişimcilerin Dergisi

Ortadoğu’nun franchise konusunda lider kuruluşu Francorp ME ekibini ve ayrıca beraberinde gelen 23 markanın yetkilileri fuardaydı.

          
             Al Atoor / Bahreyn           İngiliz Franchise Danış. How2franchise Yön. Rod Hindmarsh & Paul Hartly             LCF Clubs Dil Okulları Yön. John Ellis

 
   

belirtti. İngilizi firması “LCF Clubs”  da dil okulları, fuarda John
Ellis tarafından temsil edilerek yerli ve yabancı yatırımcılarıyla
buluştu.  
15-18 Ekim 2015 tarihleri arasında 13.sü düzenlenecek Bayim Olur
musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı’na çoğunluğu Ortado-
ğu ve Avrupa ülkelerinden olmak üzere çok sayıda 
katılımcı firma ve yabancı yatırımcının 
gelmesi bekleniyor. 
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Master Franchise

Marka, 2013 yılının başların-
da kurulmuştur. Mandi or-

jinalde Arap Mutfağı olarak bili-
niyor. Mandilicious, dünyadaki

en hızlı geleneksel ve otan-
tik mandi servis hizmetiyle,
yüksek kalitede hazırlanan
ürünleri müşterilerine sun-
maktadır. Yemekler tama-
men taze, sağlıklı ve kaliteli
ürünlerden seçilmektedir.
Franchise veren marka  şu
anda 6 şubesiyle hizmet
veriyor ve Arap Mutfağını dünyaya sunmak için daha da yayılmayı
hedefliyor. Franchise sisteminde evlere servis, gel-al ve catering se-
çenekleri mevcut. Mandilicious, yüksek kâr getiren bu sisteme giri-
şimcileri davet ediyor.

www.mandilicious.net / info@mandilicious.net

Lübnan, Kuveyt ve Bahreyn’de ol-
mak üzere toplam 4 restoranıyla

hizmet veren Abou Shawarma’nın he-
defi, Orta Doğu ve Türkiye’de franchi-

selar vererek genişlemek. Girişimciler için franchise bedeli 30.000
$, master franchise bedeli ise
24.000 $’dır.. Lübnan Shawar-
ma Restoran zincirleri Abou
Shawarma, ürünlerin hazırla-
nışında en kaliteli etleri kulla-
nıp, diğer fast food ürünlerine
alternatif olarak taze ve sağ-
lıklı yiyecekleri misafirlerine
sunmaktadır.

www.aboushawarma.com
info@aboushawarma.com

Pastane kavramını yeniden tanımlayan French
Bakery 1997’de kuruldu. Bugün Dubai’nin pek

çok noktasında, satış noktasıyla Fransız kafe kültü-
rünü  temsil etmektedir. ‘’Dubai’deki Fransa’ya hoş-

geldiniz’’ fikri French Bakery konseptinin belirleycisi-
dir. 
Marka, HACCP
sertifikasıyla, üre-
timlerinde Avru-
pa üretim siste-
mini uygulamak-
tadır. Fransız Kül-
türünü daha da
yayarak, lezzetini
herkesin yaşama-
sı için franchise sistemiyle büyüyen marka girişimcileri bekliyor.

www.frenckhbakery.ae / franchise@frenchbakery.ae

Sedar Home, Körfez Bölgesi’nde 20, Kuzey Af-
rika’da 3 olmak üzere toplamda 23 mağaza-

ya sahiptir. Hedefi 5 yılda  200 mağazaya sahip
olmak… Bireysel girişimler için franchise bedeli

54.500$ dır. Master
Franchise için;   üzerinden
en az %20 indirim sağ-
lanmaktadır. İsim hakkı
ve pazarlama ücreti ola-
rak aylık %6 ekstra mas-
raf bedeli alınmaktadır.
Sedar Home açabilmek
için gerekli olan mağaza
4000-25.000 m2 arası de-

ğişmektedir. Lokasyon olarak ise  rakip firmalara direkt yakın ol-
mayan mağazalar tercih edilmektedir.

www.sedaremirates.com / info@sedar.ae

Amerikalı girişimci Donald
Boroian tarafından 1979

yılında kurulan Franchise
Geliştirme ve Danışmanlık Şirketi

“Francorp” 10.000’den fazla markaya
danışmanlık hizmeti veriyor. Aynı zamanda,

Amerika Chicago merkez olmak üzere, Arjantin, Şili,
Meksika, Japonya, Belçika, Malezya, Singapur, Ürdün,
Lübnan, Mısır, Suriye, Kuveyt, S. Arabistan, BAE, Güney
Afrika, Filipinler ve Tayland’da ofisleri bulunmaktadır.

Francorp ME heyeti ile birlikte Ortadoğulu 25 marka,
Türk yatırımcılarla buluşmak üzere Bayim Olur 
musun Franchising Fuarı’na katıldı. Markalardan 
bazılarını sizin için derledik.

Türkiye’de Master Franchise vermek    

Yapı malzemeleri devi Danube Group’un
bir kolu olan Danube Home 2009’dan

beri BAE’nde geniş ürün yelpazesiyle hizmet
vermektedir. Orta Doğu genelinde 14 mağazası bu-

lunuyor. Markanın he-
defleri arasında  Afrika Kıta-
sı, Avrupa’nın batısı ve  Hint
kıtasında bulunmak yer alı-
yor. Bayilik ücretini 29.000 $
olarak belirleyen marka, ye-
ni inşaatların yapıldığı, geli-
şen yerleşim alanlarında bu-
lunmak istiyor. Danube Ho-
me ürün yelpazesi, mutfak

çözümleri, iç/dış mekan mobilyaları, yatak odası takımları ve kaliteli
ev aksesuarlarından oluşmaktadır.

www.danubebuildmart.com / customercare@danubebuildmart.com
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2011 yılında kurulan ve ilk res-
toranını Dubai’de açan Broc-

coli Pizza & Pasta şu an 8 restora-
nı ile hizmet vermektedir. BAE ve

S. Arabistan’da toplam
15 mağazası açılmak
üzere. Markanın hedefi
4 yıl içinde 300 şubeye
sahip olmak. Broccoli
Pizza & Pasta açmak için
min. 40 m2, max. 170 m2

alana sahip dükkanların
bulunması şart koşulu-
yor. Franchise bedeli ise
27.500 TL. Broccoli Pizza & Pasta yetkilileri, pizza konusunda bir dün-
ya markası olacaklarını önemle belirtiyorlar. 

www.broccoli.ae / broccoli@broccoli.ae

Oregano, 2005 yılında BAE merkez-
li İtalyan mutfağı konseptiyle Li-

guria sahil bölgesinden geleneksel
tatlar sunarak hizmet
vermeye başlamıştır.
İçeriye adımınızı atar
atmaz sizi, “Al Fresco”
tarzı konseptiyle, bir
aile işletmesi restora-
nının sade ve nostaljik
atmosferi karşılamak-
tadır. Markanın hede-
fi, küresel anlamda bir
dünya markası olmak. Dubai’de 6 şubesi ve imza sürecinde 5 adet
franchise anlaşması var. Franchise bedeli 40.000 $ olan Orega-
no’nun hedefi yoğun yerlerde açmak.

www.oreganorestaurants.com
joey.tawil@oreganointernational.com

Fransız Kafe kültürünün Du-
bai’deki temsilcisi olan Gerard

Cafe, Gerard Reymond tarafından
kurulmuştur. Marka Dubai’de Kahve evi olarak biliniyor. Gerard
Cafe, BAE’nde 8 mağazasıyla hizmet veriyor. Hedefi, uluslararası
pazarda franchising siste-
mi ile büyümek. Bireysel
girişimler için franchise
bedeli  33.000 $, master
franchising için ise 79.000
$ dır. Lokasyon ve dükkan
kriteri olarak 110-200
m2’lik teras katlı yerler ter-
cih edilmektedir.

www.gerardcafe.com / mohammad@gerardcafe.com

1996’dan beri firmaların
ofis ihtiyaçlarını karşıla-

yacak çözümler üreten Do-
culand, Lübnan ve bölgesindeki firmalara ve misafirlerine; kopyalama
ve çıktı hizmeti, grafik tasarım desteği, mühendislik hizmetleri, ofis
ihtiyaç ları ve promosyon ürünleri alanlarında çözümler üretmektedir.

Markanın Lübnan, Ür-
dün, Irak ve Nijerya’da 9
mağazası bulunuyor. He-
defi 5 yıl içinde 28 mağa-
zaya ulaşmak. 250 m2 lik
magazalar açan marka-
nın franchise bedeli
60.000 $.

www.doculand.com.lb
info@doculand.com.lb Cafe2go deve sütü ve deve etine daya-

lı konseptiyle BAE merkez olarak
2011 yılında Jassim al Bastaki tarafından
kurulmuştur. 2011 yılında ilk mağazasını

açtı. BAE genelinde
12’den fazla şube ve ha-
li hazırda imzalanmış 3
yurt dışı franchise an-
laşması mevcut.  Mar-
kanın hedefi  küresel
anlamda bilinen bir
kahve zinciri olmak.
1000-1500 m2’lik mağa-
za konsepti için franchi-
se bedeli 48.500 TL,
200-500 m2’lik kiosk konsept için 30.000 TL, mobil araç konsept için
ise 3.000 TL olarak belirlenmiştir.

www.cafe2go.ae / dg@cafe2go.ae

     isteyen firmalar fuardaydı…

Amerika merkezli marka  Red Star Bistro,
BAE’de 5 restoranıyla hizmet vermekte-

dir. 5 yıllık hedefinde 35 yeni şube açmak var.
Franchise bedelini 50.000 $ olarak belirleyen
marka, lokasyon kriteri olarak alışveriş merkezlerinde,

trafiğin ve insanların
yoğun olduğu cadde-
lerde bulunmayı tercih
ediyor. Markanın en
büyük özelliği yemek-
lerin masada misafirle-
rinin gözü önünde pişi-
rilmesi ve bu şekilde
servis edilmesi.
www.redstarbistro.com

info@jabryz.ae
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?

“2015 yılı için oldukça yoğun talep aldığımız Dubai, 
Katar, Abudabi, Azerbaycan gibi yurt dışı lokasyonlarının 

dışında, İstanbul ve Ankara’da da büyümeyi planlıyoruz...”

Röportaj

BVS Grup çatısı altında bir
çok tanınmış marka var;
yeme- içme ve eğlence

sektöründe öncüsünüz. Marka-
larınızdan bahseder misiniz?
Halen grup çatımız altında 13 ayrı marka
ile hizmetlerimize devam etmekteyiz.
Grubumuzun eğlence sektöründe en ta-

Girişimcilerin mutlaka 
sektörden olmasını 
mı tercih 
ediyorsunuz yoksa 
herkes bu işi 
yapabilir mi?
Girişimcilerimiz için öncelikli ve ilk şartı-
mız mutlaka işlerinin başında olmaları ve
işleri ile kendilerinin ilgilenmeleri.Marka-
mızın kalite ve hizmetini ancak bu şekilde
devam ettirebilir ve franchise’larımızda
ancak bu koşulda yatırımlarını en hızlı şe-
kilde geri alabilirler. 
Yatırımcı adaylarımızda bu sebeple sek-
tör deneyimi aramıyor hatta tercih etmi-
yoruz. Sektör içinden iyi deneyimler ola-
bileceği gibi yanlış ve kötü deneyimlerin
sistemimiz içerisine taşınmasını arzu et-
mediğimizden bu yolda ilerlemeyi tercih
etmekteyiz.

Franchise şartlarınız  nelerdir,
girişimcilere ne gibi avantajlar 
sunuyorsunuz?                                           
Franchiselarımıza lokasyon seçimi ve ona-
yı ile başlayan, mimari projelendirme ve
maliyetlendirme, franchise eğitimi, perso-
nel eğitimi, açılış desteği, gizli müşteri,
manueller ile bir bütün oluşturan bir pa-
ket ile franchise’larımıza hizmet vermek-
teyiz. Ayrıca mimari ofisimizde şirketimiz
bünyesinde bulunmaktadır. 
Franchise adaylarından ideal 200 m2 civa-
rında bir mağaza için beklediğimiz koşul-
lar ise ortalama 500.000 TL yatırım,
25.000$ + KDV franchise giriş bedeli, %5
royalty ve %3 reklam katkı payından oluş-
maktadır. Yatırımın ortalama geri dönüş
süresi 24 ay civarındadır.

kendi bünyesinde yeralan bir ajansı ve
İstanbul’un dört bir yanına yayılmış yüz-
lerce billboardu ve onlarca sanatçısı ile
oldukça yüksek bir pazarlama gücü bu-
lunmaktadır.

Franchise ile yurtiçi ve yurtdışın-
da olmak istediğiniz markanız

Yeme-içme, eğlence
sektöründe öncüyüz

Dr. Burak Köseoğlu
BVS Group CEO

Sait Efendi… Diğerleriyle alaka-
lı franchise projeleriniz var mı?                                                                                     
Sait Efendi grubumuzun en genç ve en
çok üzerine titrenen markası olup en
önemli özelliği, üzeriniz kokmadan nefis
odun ateşinde döner, Doğu Anadolu
mutfağından seçmeler ve nefis kebaplar
yiyebilmenizdir. Alkolsüz konseptimiz ile
2015 yılı için oldukça yoğun talep aldığı-
mız Dubai, Katar, Abudabi, Azerbaycan
gibi yurt dışı lokasyonları dışında İstan-
bul ve Ankara’da büyümeyi planlamakta-
yız. Sait Efendi markamızı takiben 2015
yılında Nossa Cafe ve By Balıkçı markala-
rımız için de franchise hazırlığımız bulun-
maktadır.

nınan markaları Günay Restaurant, Sahne
İstanbul, Nossa Costa, My Cabaret, Nanna
dışında balık konusunda istanbulun önde
gelen mekanlarından By Balıkçı, Balık
Noktası, Çengelköy İskele, By Fish, gençli-
ğin yeni gözdesi Nossa Cafe, Lezzetin
Efendisi Sait Efendi restaurantları ile müş-
terilerimize hizmetimizi her geçen gün
artan noktalarımız ve markalarımız ile de-
vam ettirmekteyiz. 
Markalarımızın hepsi birbirinden özgün,
farklı tema ve işlevlerde olup, en önem-
lisi çok geniş gelir grubuna hitap eden
bir yelpazededir. Aylık ortalama 250.000
kişiye yakın müşteriye hizmet veren ve
600 civarında çalışanı olan grubumuzun





Bize biraz Praktiker’i anlatır mısınız?
Tekrar Türkiye de yer alma süreci 
ve franchise ile büyüme kararınız…

Praktiker markasının geçmişi 1970’lere dayanmaktadır. Al-
manya’da 4 mağaza ile faaliyete başlamış ve daha sonra Al-

manya’nın en büyük üçüncü, Avrupa’nın en büyük dördün-
cü yapı marketi olmuştur.    Türkiye’de faaliyetlerine

1997’de başlamıştır. 2013 yılında Almanya’da şirket
finansal sıkıntılara girince Türkiye’ye de bu sorunlar

yansımış ve Türkiye’den çekilmek zorunda kalmış-
tır. Yaşanan bu olumsuz gelişmeler neticesinde

Almanya merkez diğer ülkelerde yer alan ma-
ğazalarını ve şirketini satma kararı aldı ve

bazı ülkelerdeki mağazalarını şirketi ile bir-
likte sattı. Bu aşamada biz de Praktiker
markasının Türkiye ayağı ile ilgilendik ve

uzun görüşmelerden sonra Praktiker Türki-
ye kullanım haklarını satın aldık.Yatırımcı şirke-

timiz Hollanda merkezli Praktical Retail Holding
BV şirketidir. Türkiye’de yapı marketi ve ev geliş-
tirme sektörüyle ilgili 16 milyar dolarlık potansi-
yeli göz önünde bulundurarak bu yatırıma karar
verdik ve  Türkiye’de kalıcı yatırım yapmak, sür-
dürülebilir şekilde büyümek amacıyla bulunu-
yoruz.”

Sadece otomobille gidilen ve neredeyse şehrin
dışında bulunan yapı marketi algısını değiştiriyoruz.
Şehir içinde, herkesin yürüyerek ulaşacağı, eviyle ve-
ya bahçesiyle ilgili her türlü ihtiyacını hızlıca karşıla-
yacağı mağazalar yapıyoruz. Türkiye’de kendi mağa-
zalarımızın yanı sıra franchise ile de büyüyeceğiz.
2015 yılı için 30 adet, orta vadede ise 100 adet mağa-
za sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Hedefimiz her ilde
ve gelişmiş ilçelerde mağazalar açmak. Franchiseları-

mızla beraber ilk yıl 40 milyon dolarlık yatırım yapaca-
ğız.

Praktiker franchise’ı verirken tek 
konseptiniz mi yoksa birden fazla 

konseptiniz mi olacak?
Praktiker, artık Türkiye’de iki mağaza kon-

septiyle bulunacak. 300-1000 metrekare
arasında büyüklüğe sahip “Praktiker Pratik” adıyla yeni bir kon-

sept yaratan Praktiker, 1000 ve üzeri metrekarelerde ise ‘Prak-
tiker’ mağazalarıyla faaliyet gösterecek. Praktiker, Türkiye’de

her şehirde mağaza açmayı hedefliyor. Bunların arasındaki
farklara bakacak olursak; Praktiker Pratik mağazalarının
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net satış alanları 300 ile 1000 m2 arasında iken Praktiker
mağazalarımınız net satış alanları 1000 ile 4000 m2 arasın-
da olmaktadır. 
Aynı şekilde Praktiker Pratik konseptimizde ortalama 4.500
ürün satışı yapılırken Praktiker konseptimizde ortalama
15.000 ürün satışı yapmaktayız. Praktiker Pratik konsepti   -
mizi, yaya trafiğinin daha çok, ulaşımın daha kolay olduğu
yüksek nüfuslu semtlerde konumlandırdık. Amacımız ha-
yatı kolaylaştırmak, tüketicilerin temel ihtiyaçlarını hızlı,
pratik ve ekonomik olarak karşılamak.

Praktiker’in franching hedefleri nelerdir? 
Girişimcilere hangi fırsatları sunulacak?
Praktiker her şeyden önce her konuda ve her zaman franc-
hiseelerini destekleme amacı ile yola çıktı. Bu amaç doğ-
rultusunda  franchise yatırımcılarımız Praktiker’in kuruldu-
ğu günden bugüne 35 yıllık sektör bilgi birikimine ve tec-
rübelerine bir günde sahip olacaklar. Temel olarak yatırım-
cılarımıza mimari konsept desteği, mağaza yönetim des-
teği ,bilgi sistemleri desteği, eğitim desteği ve mağaza açı-
lış desteği vermekteyiz.
Yatırımcılarımız, sektörle daha önce hiç tanışmamış olsa
bile sisteme dahil olarak Praktiker marka bilinirliği, bilgi
birikimi ve tecrübesi ile sektörden birisi olmakla kalmaya-
cak onun öncülerinden birisi olacak. Mağazalar Praktiker
uzmanları tarafından en modern şekilde dizayn edilecek;
ürün ve ekipmanların temininden, planlamaya, rafların
yerleştirilmesinden, personel eğitimlerine kadar tüm sü-
reçlerde yatırımcımızla birlikte olacağız. 
Mağaza hizmete hazır hale getirildikten sonra da verimli
ve kârlı olması için desteklerimiz artarak devam edecek.
Uluslararası satın alma organizasyonunun gücü ile en ka-
liteli ürünleri en uygun fiyatlara temin etme fırsatına sahip
olacak yatırımcılarımıza, kendilerine özel tahsis edilecek
uzmanlarımız sektör trendlerini, yeni ürünleri, yeni tekno-
lojik değişiklikleri aktaracak ve güne her an bir adım önde
başlamalarını sağlayacaklar.

Yeni Praktiker oluşumunun 
en büyük farkı ne olacak? 
Yeni Praktiker’in farklarını iki şekilde ifade edebiliriz. Birin-
cisi tüketiciye daha yakın olacağız, kaliteli ürünleri daha
uygun fiyatlara sunacağız. Hem büyük hem de küçük ma-
ğaza konseptimiz aile bireylerinin hepsine hitap edecek
ürün yelpazesine sahip olacak. Daha kolay ulaşılabilir nok-
talarda yer alacağız. İkinci farklılığımız ise franchiseeleri-
mizle güç birliği yapacağız, tecrübelerimizi birleştireceğiz.
Uluslararası tecrübeyi lokal ile paylaşırken lokal tecrübeyi
de işlerimize yansıtacağız.

2015 yılı için 30 adet, orta vadede ise 100 adet mağaza 
sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Her ilde ve gelişmiş ilçelerde mağazalar açarak,
franchiselarımızla beraber ilk yıl 40 milyon dolarlık yatırım yapacağız...

“Yapı marketler, şehrin dışında bulunur”
algısını değiştiriyoruz…

Hasan Yalçın, Praktiker Yönetim Kurulu Üyesi 





Girişimci Akademisi
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Yurtdışında restoran ya da kafe açma planlarınız varsa devlet desteklerinden
yararlanmayı ihmal etmeyin. Zira yabancı bir ülkede franchising sistemiyle
şube açarken kuruluş masraflarınızın önemli bir bölümü devlet tarafından

karşılanıyor. Ayrıca kira desteği var. Üstelik aşçı
ya da şef giderleri içinde destek almanız
mümkün. Evet, “Türk Ürünlerinin Yurtdışında
Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilme-
si ve Turquality'nin Desteklenmesi” tebliğine
göre, yurtdışında franchising sistemiyle resto-
ran ya da kafe açacaklara çok cazip hibe des-
tekler veriliyor. 
Franchising desteklerinden yararlanmak iste-
yen markaların yurtdışında 1, yurtiçinde ise en
az 5 şubeye sahip olması gerekiyor. Yurtdışın-
da açılacak lokanta ya da kafelerin Türk kültür
unsurlarını yansıtması gerekiyor. Buna göre ilk
başvuru esnasında menüde en az %50 oranın-
da Türk mutfağını temsil eden yemeklerin bu-
lunması gerekiyor. Mağazanın kurulum, deko-
rasyon harcamalarının yüzde 50’si devlet tara-
fından karşılanacak. Bu destek mağaza başına
en fazla 50 bin dolarla sınırlı. Kira giderleriniz
% 50’si, 2 yıl boyunca karşılanıyor. Bu miktar-
da yıllık mağaza başına azami 50 bin $ olarak
belirlenmiş. Tüm bunlar ilk 10 franchise ma-

ğazanın kuruluş ve kira masrafları için geçerli. Yurtdışı danışmanlık hizmetleri alır-
sanız bununu içinde destek almanız mümkün. Danışmanlıklara ilişkin giderlerin
yüzde 50’si karşılanıyor. Limit en fazla yıllık 300 bin $. Aşçı ya da şef giderleri içinde
destek alma şansınız var. Aynı anda azami 3 kişi için, %50 oranında ve yıllık en fazla
200 bin $. Şirketlerin danışmanlık şirketlerince gerçekleştirilecek Gelişim Yol Haritası
çalışmasını yaptırmaları zorunlu. Şirketler bu harcamalarla ilgili yine destek alabili-
yorlar. Tüm bu desteklerle yerli markalarımızın yurtdışında rekabet gücünün artı-
rılması hedeflendiği için şirket yapıları da inceleniyor. 
Örneğin desteklerden yararlanabilmek için şirket sermayesinin %50’nin üzerinde
yerli olma zorunluluğu var. Şirket %100 yerliyse söz konusu desteklerden %50 ora-
nında yararlanabilir. %70 yerli sermaye olması durumda ise bu oran %35’e düşüyor.
Marka sahibi şirketin bu desteklerden yararlanabilmesi için Turquality’nin istediği
“mükemmel yönetim” modeline sahip olması gerekiyor. Bunun için 10 ana perfor-
mans kriterine göre şirketiniz mercek altına alınıyor. Bu kriterler şu şekilde sıralıyor:
Stratejik planlama ve kurumsal performans yönetimi, finansal performans, marka
yönetimi, marka performansı, tedarik zinciri yönetimi, müşteri-pazarlama ve ticaret
yönetimi, ürün tasarım-geliştirme, insan kaynakları yönetimi, kurumsal yönetişim

ve bilgi teknolojileri. Yurtdışında marka ko-
ruması “tescil” ile sağlanabiliyor. Ancak sa-

dece marka tesciliyle iş bitmiyor elbet-
te. Onu üçüncü şahıslara karşı koru-

yabilmek adına gerekli adımların da
atılması gerekiyor. Bu noktada “mar-

ka izleme” hizmeti ön plana çıkıyor.
Marka izleme hizmetiyle dünya genelin-

de veya ticari faaliyet gösterilen ülkeleri
kapsayacak şekilde bölgesel olarak bülten

yayınları kontrol edilebiliyor. Marka sahipleri,
kendilerininkine benzer gördükleri marka ya-

yınlarına itiraz ederek veya hukuki işlem baş-
latarak tescil almalarını engelleyebilir. 

Ersan ÇIPLAK
Para Dergisi, Girişim - KOBİ Editörü
ersan.ciplak@paradergi.com.tr

Yurtdışında şube aç,
masraflar devletten…

Türkiye’de elektrik perakende satış sektö-
ründeki mevcut konumunu liderliğe taşı-

mak ve paydaşlar için sürdürülebilir değerler
yaratarak, dünya standartlarında öncü bir şir-
ket olma vizyonuyla hareket eden Sepaş Enerji,
tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine devam edi-
yor. Bu kapsamda sektörde adını duyurmuş
birçok fuara katılan Sepaş Enerji, Franchising
alanında Türkiye’nin ilk ve tek fuarı olan 12. Ba-
yim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik
Fuarı’nda da standıyla yer aldı.

Uluslararası  markalar da katıldı
Her sektörden birçok ulusal ve uluslararası mar-
kaların katıldığı fuarda Sepaş Enerji, sunduğu
yenilikçi çözümleri ve ihtiyaca yönelik hazırla-
dığı tarife seçeneklerini müşterilerine anlatma
ve girişimcilerle bir araya gelme fırsatı yakaladı.
Sepaş Enerji standında, şirketin hizmet ağını ve
müşteri portföyünü genişletme amacıyla haya-
ta geçirdiği projelerin yanı sıra, ek gelir elde et-
mek isteyen birey ve işletmecilere “Enerjinizi
Kazanca Çevirin Projesi” de anlatıldı. 

Sepaş Enerji’ye büyük ilgi 
Girişimcilerin serbest tüketicilerle Sepaş
Enerji adına elektrik satış sözleşmesi yaparak
prim almaya hak kazanacağı “Enerjinizi Ka-
zanca Çevirin Projesi”ne, katılımcılar büyük il-
gi gösterdi. Kendi işini kurmak isteyen yatı-
rımcılar ve markasını büyüterek zincir haline
gelmek isteyenler için kılavuz niteliğinde
olan fuar, Medyafors Fuarcılık Organizasyonu,
UFRAD (Ulusal Franchising Derneği) işbirliği
ve Coldwell Banker Türkiye ana sponsorlu-
ğunda gerçekleşti. 

standında

“Enerjinizi Kazanca Çevirin 
Projesi”ne büyük ilgi gördü.

bayilik talebi pik yaptı





2010 yılında ku-
rulan Dry cor-

ner 9 adet işletmeye sahip. 3’ü franchise olan şu-
belerin sayısının Türkiye genelinde 50’ye ulaştırıl-
ması hedefleniyor. Başlangıç bedelini 100.000-
150.000 € arası belirleyen Dry Corner, Türkiye’nin
en elit lokasyonlarında markayı daha yükseklere ta-
şıyabilecek yatırımcılara franchising verecek.
Firma notu: Kuru temizleme sektörüne ayrı bir
renk ve yeni bir soluk getiren firmamız geçen zaman içerisinde de
sektöre yön verme yolunda çalışmalarını artırarak sürdürmeyi he-

deflemektedir. Kurulduğu yıldan
günümüze kadar sürekli olarak
ilerleme   , gelişme ve teknolojik sevi-
yesini daha ileriye taşıma gayretin-
dedir.  Exclusive hizmeti amaçlayan
markamız ile seçkin müşterilere ay-
rıcalıklı hizmet yapılacaktır. Marka-
mız için yer seçimi en önem verilen
konudur. Doğru yer seçimi ile yatı-

rımcının kar marjını maximize etmesi hedeflenmektedir.
İletişim: 212 801 01 04,  info@drycorner.com

Drytürk Kuru Temizleme, 2012 yılında kuruldu. Türkiye’de 15 şubesi ile hizmet
veriyor. Tüm Türkiye’ye yayılmayı hedefleyen marka, Eko, Midi ve Pro olarak

isimlendirdiği franchise paketlerini uy-
guluyor. İsim kullanma hakkı gibi hiz-
metlerinin karşılığı olarak 15.000 TL tu-
tarında franchise giriş ücreti alıyor. Lo-
kasyon olarak iş yapma potansiyeli
yüksek noktalar tercih ediliyor.
Firma Notu: Düşük yatırım ile kurula-
bilen firmayız. Bununla birlikte, bayile-
rimize tedarik ettiğimiz makineler için
ömür boyu garanti veriyoruz. Eşsiz bir
eğitim programına sahibiz. Kuru te-

mizleme sektöründen gelmeyen bayilerimizi profesyonele dönüştürüyoruz.
İletişim:  (0216) 250 55 77, info@dryturk.com.tr

?Yatırım Anahtarı
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Dry Clean Express 2006 yılında
kurulmuştur. Markanın hede-

fi şuan 68 olan şube
sayısını yurtiçinde
200 şube, yurt
dışında 50 şu-
beye ulaştırmak. Franchise bedeli
€ 15000 olup, lokasyon kriterleri
ise avm ler ve ana caddeler olarak
tercih edilmektedir.

Firma Notu: Bayim Olur musun
Franchising ve Markalı Bayilik Fua-
rı’nı çok başarılı geçirdik. Şu an 68
tane olan bayi sayımız bu fuar
sonrasında oldukça artacak. Mar-
kamızı en iyi şekilde temsil edebi-
lecek, bizimle aynı düşünce tarzı-
na sahip genç girişimciler arıyo-
ruz. Türkiye’de de bu sektör kabuk
değiştiriyor. Bu değişim sürecinde
bizler de dünyadaki gelişmiş ve in-
san sağlığına daha zararsız kimya-
sallarla işlem yapan makine par-
kurlarını Türkiye’ye getirerek yay-
gınlaştırmayı hedefliyoruz. 

İletişim: (0216) 331 10 00
info@drycleanexpress.com.tr

kuru temizleme 
sektörü atağa geçti
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   Müşteri memnuniyetini önplana çıkarıp
hizmet kalitesini artıran ve evlere servis
yapabilen markalı kuru temizleme

şirketlerine ilgi artıyor. Pazarın öncü markaları
franchising sistemiyle yeni şubeler açacaklar…
Türkiye’de çalışan kadın sayısı artıyor. Ailelerin
gelir seviyesi yükseliyor. Diğer yandan özellikle
büyükşehirlerdeki yüksek tempo ile birçok
alışkanlığımız değişiyor. Artık yıkama ya da ütü
için elbiselerini kuru temizlemeye
gönderenlerin sayısı arttı.

Sadece İstanbul’da kuru temizleme hizmeti veren 3 bin civarında mağaza
bulunduğu tahmin ediliyor. Türkiye genelinde ise bu rakam 10 bine
yaklaşıyor. Bunların büyük çoğunluğu tek şubesiyle hizmet veren,
çoğunlukla mahallelerin arka sokaklarında bulunan işletmelerden
oluşuyor. Ancak, kuru temizleme pazarı, eski teknoloji ve yöntemleri bir
kenara bırakıp modern makine ve teknolojilerle hizmet veren birkaç
markanın öncülüğünde yeniden şekilleniyor. 

Yeni nesil kuru temizleme şirketlerinin performansları sayesinde pazar
adım adım büyüyor. Bu markalar franchising sistemiyle yayılmayı
hedefliyorlar. İşte yatırım şartları…

Yeni nesil
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Hoffman Kuru Temizleme 1960 yılında faaliyete geçmiştir. Anka-
ra’da 6 şubesi ile hizmet vermektedir. Tüm Türkiye’de bayilik sis-

temiyle yer almak isteyen markanın yurtdışı hedefleri öncelikli ola-
rak, Bulgaristan, Azerbaycan, Gürcistan ve Rusya… Franchise bedeli, 20.000€ 5 yıllık olarak belirlenmiş
olup, lokasyon kriterleri ana cadde üzerileri ve AVM’lerdir.
Firma Notu: 1960 yılında kurulan Hoffman Kuru Temizleme sektördeki yarım asırlık deneyimini müş-
terileriyle buluşturuyor. En  ileri makine teknolojilerini kullanarak hizmet vermekteyiz . Hoffman Kuru
Temizleme , profesyonelliğini , kalitesini ,müşteri portföyünü , tecrübesini tüm Türkiye çapındaki eski
yeni firmalar ile paylaşarak sektöre damgasını vuracaktır. 
İletişim : (0312) 446 44 55, info@hkt.com.tr

Yatırım Anahtarı
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2010 yılında kurulan Dry İstanbul, şu an 5 şubesi ile
hizmet vermektedir. Yurt içi hedefi 100 şube olan

Dry İstanbul’un şu an yurtdışı hedefi bulunmamakta-
dır. Markanın franchise bedeli, 15.000 TL - 60.000 TL dir.
Hedefi, İstanbul'da ilçe bazında, diğer yerlerde il bazın-

da master franchise şeklinde
yayılmak… Lokasyon olarak,
merkezi yerlerde ve potansi-
yele sahip alanlar tercih edi-
liyor.
Firma Notu: 31.12.2014'e
kadar ilk 40 öncü işletmeye
ulaşmak istiyoruz. Girişimci-
lere, indirimli fiyatlar, %30
hazır müşteri, bayan girişim-
cilere %30 ek indirim, anah-
tar teslimi şube açılışı, iş bil-
gisi gerekmeksizin, makine
ekipman kapsamadığından düşük yatırım maliyeti, yatırım hızlı geri dönüşü, ka-
pıya müşteri beklemeyen, çoklu kanal stratejisiyle satış imkanı sunuyoruz.
İletişim: 444 1453,  info@dryistanbul.com.tr

2010 yılında kurulan  Terra Dry İstanbul’da 7 şubesiyle hizmet veriyor. Yurtiçi hedefi her
ilçeye en az 1 şube… 120.000$ franchise bedeli olan Terra Dry, cadde üzeri ve kalabalığın

yoğun olduğu otobüs/minibüs yolu üzerinde lokasyonlarda olmayı tercih ediyor. İstenen m2 ise minimum 150 m2…
Firma Notu: Sektördeki halı yıkama ve sıkma makinaları,  halı kurutma odaları ve toz alma makinaları sadece iş gücünü ve verim-
sizliği artırdığını farkeden Terra Makine bu sorunların çözümü için Arge İnovasyon ve Mühendislik çalışmaları başlatmıştır. ‘’Terra
Dry ‘’ sloganıyla Türkiye’de ve dünyada ilk olarak franchising sistemini kurmuştur.
İletişim: (0216) 316 9990, terramakina@gmail.com

Eco dry, 2010 yılında kuruldu. Şu anda 8
şubesi bulunan firmanın yurtiçi hedefi,

Türkiye'nin büyük il-
lerinde şubeleriyle
yer almak. Yurtdışın-
da ise Türki Cumhu-
riyetlerinde bulunmak markanın hedefleri
arasında yer alıyor. Franchise bedeli  7000
Euro olup, lokasyon olarak gelir düzeyi yük-
sek, kalabalık semtler tercih edilmektedir.
Firma Notu: Eco Dry, insana ve doğaya ver-
diği önem ile Avrupa standartlarında hizmet
veren tesisler kuran bir kuru temizleme mar-
kasıdır. Hedefimiz, insanı ve çevreyi gözeten
en yeni teknolojileri takip ederek Türkiye'nin
dört bir yanına bu hizmeti ulaştırmaktır.
İletişim: info@ecodry.com.tr

2010 yılında kurulan Aqua Dry Ekolojik Kuru
Temizleme, İstanbul’da 2, İzmir’de 2 ve

Van’da 1 şubeyle hizmet veriyor. Yurtiçinde şu-
be hedefi 2015 yılında 6’dır. Franchise bedeli
10,000 TL olup buna, giriş bedeli, isim hakkı kulla-
nımı ve eğitimler dahildir. Yatırım tutarı ise yaklaşık 40,000 Euro’dur. Lokas-
yon kriterleri; büyük şehirlerde ana cadde üzerleri ve yoğun AVM’ler…
Firma Notu: Aqua Dry Ekolojik Kuru Temizleme; Italyan Renzacci firmasının
geliştirdiği hidrokarbon kullanan “yeni nesil” kuru temizleme makineleri ile
çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden, çağdaş yöntemlerle yapılan Kuru
Temizleme işlemidir. Avrupa ülkelerinde yasaklanan perclorethylene yerine
hidronkarbon kullanılır. Kuru temizleme yatırımı yapmayı düşünen kişilerin
bu hususu hassasiyetle gözetmelerini tavsiye ediyoruz.
İletişim: (0532) 605 93 73,  info@aquadry.com.tr
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1997’de kurulan
Doplhin Kuru-

temizleme’nin Konya’da 10,
Aksaray’da 1, Nevşehir’de 1, Kırıkka-
le’de 1 olmak üzere 13 şubesi bulunmaktadır.
Yurtiçi hedefi 40 şube olan markanın yurtdışı hedefi
ise 10 şubeye ulaşmaktır. Alışveriş merkezleri, işlek
caddeler markanın lokasyon kriterlerinin başında
geliyor. 145.000 TL franchise bedeline sahip Doplhin
Kurutemizleme, 2015 yılında da girişimcilerle mar-
kayı büyütmek hedefinde…
Firma Notu:  Yapmış olduğumuz işinen iyisini sun-
mak ve daha ileriye gitmek ve portföyümüzü geniş-
letmek bu yola çıktık… Ailemize gelecek, bu işi aşk-
la yapacak girişimcileri bekliyoruz.
İletişim: (0532) 777 1973, (0533), 400 03 83
ahmetopuz@dolphinkurutemizleme.com
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Kapak Konusu

Yeni projeler ve sinema filmleri ile anne,
çocuk dünyasına hizmet etmeye 
devam edeceğiz…

Düşyeri Kurucusu Ayşe Şule Bilgiç:

Ayşe Şule Bilgiç kimdir? Sizi
yakından tanımak isteriz.

1978 yılında Adıyaman / Besni
doğumluyum. 2000 yılında Marmara Üni-
versitesi İletişim Fakültesi’ni ikincilik dere-
cesi ile bitirdim. Reklama olan ilgim üni-
versite yıllarında başladı ve 3. sınıfta Rek-
lamcılık Derneği’nin açtığı Yaratıcı Beyinler
sınavını kazandım. Reklam ve PR sektö-
ründen ayrıldıktan sonra Hürriyet’in “Oto-
yaşam” ekinde Motoyaşam sayfasını hazır-
ladım. Aynı dönemde kendi şirketimi kur-
dum ve “2Teker” adlı Türkiye'nin %100
Türk içerikli ilk Motosiklet Dergisi’ni çıkar-
dım. 2004 yılında TV ve sinema sektörüne
adım atarak kendi yapım ve prodüksiyon
şirketimi kurdum. Sonrasında oyunculuk,
yönetmenlik ve yapımcılık süreçlerinden
geçtim. Son duraksa çizgi film; Düşyeri…

‘’Düşyeri’’nden
bahseder mi-
siniz? 
Düşyeri Pepee,
RGG Ayas, Leli-

ko gibi birbirin-
den özel çocukları
olan, Pisi isminde

de bir Van kedisi projesi olan, düşperest
bir ekipten oluşan büyük bir ailedir. Pro-
fesyonel olarak hep düşlediğim, çocukla-
rımız için, her annenin içine sinecek işler
yaptığımız bir düş fabrikasıdır Düşyeri.

Pepee karakterinden bahsedelim.
Böyle bir karakter oluşturma fikri
nasıl oluştu?
Çocukluğumdan beri hep Türk bir çizgi
film kahramanımız olsun isterdim. Türki-
ye'de de daha önce bir örneği yapılma-
mıştı. Eşim Kıraç da bana bu yönde destek
verince işe koyulduk. Küçük ama hayalleri
olan bir ekiple kader birliği yaptık.

Pepee ile hedeflerinize ulaştınız mı? 
Pepee ile hedefimiz, yerli, Türk örf ve adet-
lerini yaşayan, seven ve sevdiren bir çocu-
ğun dünyaya gelmesiydi. Ben kimse izle-
mezse kızıma izletirim düşüncesindey-
dim. Ve şimdi Pepee çizgi filmleri birçok
dilde, Rusya, Azerbaycan ve daha birçok
ülkede yayınlanmaya başlıyor. Kısacası,
Pepee hedefleri ve sınırları aştı diyebilirim.

Yeni projeleriniz nelerdir? Pepee 
ile ilgili franchise konseptleri 
oluşturma projeleriniz var mıdır? 
Pepee artık çocukların hayatlarının her
alanında olmaya devam edecek; diş fırça-
larken, tuvalet alışkanlığı edinirken, ber-

bere giderken, yemek yerken, oyun
oynarken... Türkiye’nin ilk milli çizgi
film kahramanı ünvanını alan Pe-
pee, klasikleşme yolunda ama sü-
rekli tazelenerek yaşamına devam
ediyor. Leliko ve RGG Ayas marka-
ları gelişiyor. Bir de çok yakında ilk
hayvan karakterimiz Pisi’nin lans-

manı yapılıyor. Yeni projeler ve sinema
filmleri ile de anne-çocuk dünyasına hiz-
met etmeye devam edeceğiz.

Pepee'nin büyük bir lisans 
dünyası olduğunu biliyoruz. 
Lisansiyelerinizi seçerken nelere
dikkat ediyorsunuz?
Bu yola 'anne şefkatiyle', 'çocuklar için iş
yapmak' için çıktık. Kendi çocuklarımıza
yedirmeyeceğimiz, giydirmeyeceğimiz,
kullandırmayacağımız hiçbir şeyi Pepee li-
sans dünyasında da göremezsiniz. Çocu-
ğu korumak için tavizsiz ilerleyen bir lisans
programı ile Pepee ve şimdi Leliko ve RGG
Ayas’ın dünyasına katılanlarla çok ciddi ti-
cari başarılara imza attık. Düşyeri ile yola
çıkan, çizgi karakterlerimizin ürünlerini
üreten firmalar rekor satışlar yaşadılar.
Şimdi de Migros, LC Waikiki, Procter and
Gamble, İstikbal, Zorlu gibi markalarla yo-
lumuza devam ediyoruz. Birlikte iş yapa-
cağımız markaları seçerken yerlinin gücü-
ne inan ve bizim gibi anne-çocuğun sağ-
lığından faydasından taviz vermeyen fir-
maları seçiyoruz. 
Pepeeli, Lelikolu cipsler göremezsiniz ama
raflarda Migros markalı köftelerimiz var.
Çünkü biliyoruz ki çocuklar gelişimleri için
önemli olan bu yiyecekleri yemek istemi-
yorlar, rengarenk aburcuburlar onlar için
daha cazip. Biz de annenin çocuğuna sağ-
lıklı yemek yedirmesini kolaylaştırmak için
içinde yemek yedirmeye yardımcı olacak
oyun kurguları ve oyuncakları olan köfte-
ler hazırladık. Bunları meyve ve sebzeler
takip edecek.
Düşyeri’nde anne ve çocuğun faydasın-
dan taviz vermeyen bir ticaret modelinin
mümkün olduğunu görmüş olduk.

Düş fabrikasından
girişimcilik öyküsü
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Ehli Döner’in ileriye
dönük hedeflerini

konuştuğumuz kurucu
ortaklardan Tanzer Po-
lat Yılmaz, markayı şöyle anlattı: “Ülkemize öz-
gü bir lezzet olan yaprak döneri diğer ulusal
lezzetlerimizle harmanlayarak gerek alacarte
gerekse fast food sunum teknikleriyle tüketici
beğenisine açma yolunda çalışmalarımız de-
vam ediyor. Bayim Olur musun Franchising
Fuarı Türkiye’deki çok önemli bir boşluğu dol-
durmaktadır. Perakende sektöründeki aktörle-
rin buluşma noktası olan bu etkinliğin uzun yıl-
lar boyunca başarıyla devamını diliyoruz.
Girişimcilerin, karlı ve sürdürülebilir bir yatırım
olması, sahip olduğu üretim gücünü bayileri-
ne yansıtıyor olması ve tüketicinin gerek eko-
nomisi ve gerekse damak tadına hitap etmesi
nedeniyle Ehli Döner’i tercih edeceğine inanı-
yor, kendilerini ailesimizin birer ferdi olmaya
davet ediyoruz.”

Ulusal bir yaprak 
döner markası

olmayı hedefliyoruz

JUSTE ailesinin yeni üyesi; 
Waffle

Türkiye ve Uluslararası pazarlarda kültürel tatların bir harmonisi olan Juste, gerçek
çikolata ve dondurmanın vazgeçilmez hazzını sevenleriyle buluşturdu. Şimdi ise

ailenin yeni üyesi ‘’Juste Waffle’’ı tüm sevenlerine sunuyor. Hem lezzet, hem görsellik
açısından çok zengin bir menü içeriğine sahip olan ‘’Juste Waffle’’ tamamen mevsimin
taze meyvalarından, herkesin damak tadına uygun, kişiye özel olarak hazırlanıyor.
Juste Waffle  doyumsuz ve eşsiz lezzetleriyle ve özel soslarıyla Juste kiosklarındaki
yerini alacak.

Herkes düşük kalorili 
waffle ile tanışacak
Juste Waffle misafirleri, diğer Juste
konseptlerinde de olduğu üzere çay
- kahve ürünlerinin yanı sıra slush ve
limonata gibi soğuk içecek ürünleri-
ni tatma imkânı da bulacaklar. Ayrıca
düşük kalorili light waffle ürünü ile
Juste, hem lezzetten hem formun-
dan vazgeçmek istemeyenlere hitap
edecek. Franchise sistemiyle, Türkiye
ile birlikte bilhassa Ortadoğu ve Afrika bölgesinde yayılmayı hedefleyen Juste, düşük
yatırım bütçesi ile yatırımcısına girişimci olmanın hazzını tattırmayı hedeflemektedir.
Zengin menü seçenekleri, özel tatları ve uygun satış fiyatları ile çok kısa bir zaman da
müşterilerin ilgi odağı olan Juste ürünleri, profesyonel pazarlama ve franchising ekibi
ile yatırımcılarına da en üst düzeyde hizmet vermektedir.
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Anahtar Teslim Eğlence ve 
Oyun Alanı; Ops!Playkids

7’den 70’e eğlencenin temelinde yatan ‘oyun’ kurgusunu sıra-
dışı bir bakış açısıyla sergileyen Ops!Playkids, AVM kültürünün
değerli bir parçası olarak büyümesini sürdürüyor. Henüz çok

genç bir marka olmasına rağmen, Ops!Co şirketler topluluğunun
uzun yıllara dayanan eğlence dünyası tecrübesiyle hizmet sunan
marka, kurumsallaşma yolunda sağlam temellerle yükseliyor. Bunu
gerçekleştirirken, nitelikli franchise sistemiyle yatırımcılar tarafından
en yeni ticari faaliyet alanları arasında  pek çok artı değere sahip bir
yatırım olarak değerlendiriliyor. 
Ops! Co Şirketler Grubu Başkanı ve aynı zamanda Ops! Playkids yö-
neticisi olan Koray Dilmaç, kendilerini salt bir oyun alanı markası
olarak tanımlamanın ötesinde, oyun ve eğlence dünyasına
kattıkları yeniliklerle daima ilklerin temsilcisi olduklarının
altını çiziyor. Bulundukları her AVM’ye mutlak bir fark
kattıklarını, kurulan oyun alanının ötesinde sunulan hiz-
met çıtasının yüksekliği ile AVM ticaretine de fayda sağ-
ladıklarını belirtiyor. 

Eğlence merkezlerinin A’dan Z’ye tüm
ekipman ihtiyaçlarının tedariğinde
Ops!Playkids ayrıcalığı...
Nitelikli oyun alanlarında “çocuk emanet sistemi” ile ça-
lışılmasının, ultra yüksek güvenlik sistemlerinde par-
mak izi teknolojisinin kullanılmasının, personelin
pedagojik eğitim almış gençlerden oluşmasının
ve mekanlardaki kurumsal bütünlüğün reklam ve
tanıtım faaliyetlerinde de sağlanmasının yanı sıra;
Ops!Playkids aslında eğlence dünyasının tam merke-
zinde hareket edebilen bir operasyon gücüne sahiptir. Üstelik ürün
portföyünde bulunan yüzlerce oyun ekipmanının satış ve satış son-
rası desteğinden asla taviz vermiyor oluşuyla da eğlence merkezi ya-
tırımcılarının en güçlü çözüm ortağıdır. 

Tedarikteki hızı, sektördeki 
tecrübesi ve ürün alternatifleriyle 
yüksek satış gücü...

Ops!Playkids, kendi bünyesinde bulunan eğ-
lence merkezi oyuncaklarının satışında ‘za-
man ve güven’ ikilisinden destek almakta-

dır. Uluslararası bağlantılarıyla ithalat süreç-
lerini tüm prosedürlere uygun olarak ve olabi-

lecek en kısa sürede sonuçlandırmaktadır. Ürün satışı sonra-
sında da hizmet desteği sunması, markanın tercih edilirliğindeki
en önemli sebeplerdendir. 

Ops!Playkids tüm Türkiye’ye 
yayılma hedefinde… 
Yatırımcısına sunduğu karlı franchise imkanlarıyla tam destek olan
Ops!Playkids, bugün  Antalya merkez olmak üzere İstanbul, Gazian-
tep ve Elazığ’da eğlencenin çıtasını yükseltmektedir. Ticari faaliyet
tercihini “Ops!Playkids Franchise” olarak sürdürecek yatırımcılar için,
bulundukları şehirlerdeki AVM’lerde kazanç-kar dengesini kuracak
şekilde stratejik lokasyon belirlenimi yaparak kurulum alanlarını da
kendisi belirlemektedir. 
Yatırımcısıyla tanışma aşamasından oyun alanı açılış gününe kadar
birebir süreç takibi yapan Ops!Playkids yönetimi, A’dan Z’ye ihtiyaç
duyulan her tecrübeyi, tüm mekan kurgusunu, ekipman ve aksesuar
seçimlerini ve tedariğini tek çatı altından yürüterek anahtar teslim
mekanlar kurmaktadır. 
Tüm bunlara ek olarak özellikle turizm sektörü dahilinde faaliyet gös-
teren otellerin ‘Mini Kulüp’ oyun alanlarını da kurgulayan marka,
ekipler arası güçlü iletişimiyle, her iş bitiminde yüksek memnuniyet
sağlamaktadır.

Bugünün çocukları için geleceğin oyun ve eğlence 
alanlarını kuran Ops!Playkids, franchise 

sistemiyle büyük bir aile oluyor…
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Fuarda yatırımcılara uygun iş fırsatı yarattı...

Türkiye’de 55 ilde 600’e yakın
şubesi, yurt dışında da Çin ve
Almanya’da fabrika ve bayiler-

le sektöre öncülük eden Oses, kendi
işini kurmak isteyen yatırımcılarla bu
yıl düzenlenen Bayim Olur Musun
Franchising Fuarı’nda bir araya geldi.
Oses Yönetim Kurulu Başkanı Osman
Yaşar “Türkiye’de 600’e yakın şube-
mizin yanı sıra Almanya’da 11, Çin’de
2 ve Fransa’da 1 şubemiz var. 2015
hedeflerimiz arasında BAE ve S. Ara-
bistan’da fabrika açarak buralara
franchiselar vermeyi hedefliyoruz.
Gelecek yıl yurt içinde 100, Çin ve
Fransa’da 10, Almanya’da 30 franchise vermeyi hedefliyoruz. Ama-
cımız çiğ köfteyi dünya markası yapmak” dedi.

15 bin TL’ye kendi 
işinizi kurun
Osman Yaşar franchising sitemiy-
le alakalı olarak şunları belirtiyor: 
“Oses, kendi işini kurmak isteyen-
lere ismini herhangi bir franchi-
sing bedeli almadan veriyor.
Ödenmesi gereken tek bedel iş-
letme dekorasyonumuzda kulla-
nılacak olan 15 bin TL’lik tutar. Açı-
lışta ücretsiz ürün teslimatıyla bir-
likte işletme dekorasyonu için il-
gili kişileri yönlendirmenin yanı sı-
ra personel eğitimi de sağlıyoruz.
Franchise verirken dikkat ettiği-

miz unsurların başında lokasyon ve kişinin işini sahiplenerek bizimle
bu yolda yürümesi geliyor” dedi.
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ile 2015’te 40 şube açacak…
franchise modeli

Online yemek sipariş sisteminde yeni bir sayfa açan Ads Ajans Yön.
Krl. Bşk. Abdullah Gök;  restaurantları, çok avantajlı olan bu sis-

teme davet ediyor. Ayrıca restaurantların kampanyalarını ücretsiz bir
şekilde sitesinde  “Yemek
Fırsatları” başlığında du-
yuruyor. Üyeler 3 adımda
bu fırsatlardan yararlanı-
yor. Restaurantını seçiyor,
istediği ürünü sepetine
ekledikten sonra ürün en
geç 30 dk. teslim ediliyor.
HızlıYemek, üye restoran-
larına, ücretsiz reklam da-
nışmanlığı yapıyor. 
Ayrıca ücretsiz smsler ve
promosyonlar tanıtımında
yardımcı oluyor. HızlıYemek, herkes için yenilikler geliştirerek  ticaretin
gelişimine katkıda bulunacaktır. Beylikdüzü’nden çıkılan bu yolda Ba-
yim Olur musun Franchising Fuarı katılımıyla Türkiye’ye yayılarak bu
hizmeti herkese ulaştıracaktır.

Tüm mutfakların yer aldığı yeni nesil yemek 
sipariş sitesi hizliyemek.com.tr açıldı… 

Beylikdüzü'nün yemek
sipariş sitesi Türkiye’ye açılıyor

Türkiye’de 130, yurt dışında 12 noktası ile toplam 142 şube ağı
olan Pizza Pizza, 20. yılını 40 şube açarak taçlandırmayı hedef-

liyor. Pizza Pizza Genel Müdürü Tolga Türker,  “Marka değerlerimize
sahip çıkabilecek, girişimci bir ruha sahip, işinin başında durabile-
cek kişilerle ilerleyeceğiz” dedi.  

Pizza Pizza’dan 3 farklı franchise modeli…
İstanbul’da 50 şubeyi ulaşmayı hedefleyen Türker, Restoran, Eve
Servis ve Alışveriş Merkezi olmak üzere 3 farklı franchise modeli
ile büyüyeceklerini söyledi. Doğru lokasyonlarda, doğru mağaza
tipi ve doğru yatırımcılarla çalışmak istediklerini ifade eden Türker,
“Hedefimiz, Türkiye’de 1 numara olmak. Bunun için ciddi adımlar
atacağız. Ocak 2015,  Pizza Pizza için çok önemli. Markamızla ilgili
çok önemli bir gelişmeyi Türkiye ile paylaşacağız” dedi. 

Balıkesir´de 6 yıldır emlak sektöründe
hizmet vermekte olan Gezer Gayri-

menkul, Türkiye´nin en önemli gayri-
menkul şirketlerinden Startkey ile franc-
hise anlaşması imzaladı. 
Türkiye genelinde gayrimenkul sektö-
ründe hizmet veren Startkey ile anlaşma
yapan Gezer Emlak Gayrimenkul sahip-

leri Cengiz ve Atilla Gezer, Balıkesir’de ve Türkiye’nin çeşitli
illerinde profesyonel olarak hizmet verdiklerini belirterek,
Bir marka olmaksızın Türkiye genelinde hizmet vermenin
çok zor olduğunu, Gayrimenkul ve ticari gayrimenkul konu-
sunda uzman olmalarına, yıllarca uluslararası şirketlerde yö-
netici olarak çalışmış olmalarının oldukça katkısı olduğunu,
buralarda edindikleri tecrübe ve bilgi birikimlerini müşteri-
lerine yansıttıklarını ifade etti. 

Gezer Emlak, ile birleşti...





Röportaj

İst. Aydın Üni. Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı Bşk. Prof. Dr. Şölen Günal:

Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
İstanbul Aydın Üniversitesi, Diş He-
kimliği Fakültesi Hastanesi Dentay-

dın, 2011 yılında Türkiye’nin en seçkin aka-
demisyenlerinden oluşan medikal kadrosu
ve dünya standartlarındaki teknolojik alt
yapısıyla Bahçelievler Yerleşkesini kurmuş,
2014 yılının Ocak ayı itibariyle de Florya
Yerleşkesi’nde daha geniş bir kitleye ağız
ve diş sağlığı hizmeti vermeye başlamıştır.
Seçkin akademik kadrosu ile hem diş he-
kimliği öğrencilerini yetiştirmekte hem de
bilimsel çalışmalar ile diş hekimliğine
önemli katkılar sağlamaya çalışmaktadır.
Üniversite güvencesinde sağlanan tedavi-
lerde, hiçbir ticari kaygıya yer verilmeden
hastaların talep ve sağlıkları ön planda tu-
tulmakta, diş hekimliğinin 8 ana bilim da-
lında ağız ve diş sağlığına dair her türlü te-
davi, estetik ve cerrahi girişimler, işin pro-
fesyonellerince gerçekleştirilmektedir.

İş dünyasında prezantabl 
ifadesinde “estetik diş uygula-
malarının önemi nedir?

İşveren için, çalışanının prezantabl olması
istenilen özelliklerin başında gelmektedir.
Prezantabl olmak bütünsel bir kavramdır.
Tepeden tırnağa güzel ve temiz bir görü-
nüş, karşı tarafa verilecek sessiz bir tavsiye
mektubudur. İnsanların en dikkat çeken
noktası gülümsemeleridir. Sağlıklı ve etki-
leyici bir gülümseme ile kolayca akılda ka-
lınabilir ve prezantabl görünüme sahip
olunabilir. Kişiler çok güzel bir burun ya da
gözlere sahip olsalar
da bozuk diş yapısına
sahiplerse prezantabl
tanımının dışında ka-
labilirler. “Gözler ön-
ce dişleri görür” diye
bir ifade vardır ki bu-
nun doğruluğuna ke-
sinlikle katılıyorum. İş
hayatında ilk izlenimin
önemli olduğuna ina-
nanlar son dönemde
dünya genelinde öne
çıkan estetik görünü-
me yönelmektedirler.
İş hayatında estetik operasyonlara olan bu
ilgiden, diş estetiği de payına düşeni al-
maktadır. Biz de İstanbul Aydın Üniversi-
tesi, Diş Hekimliği Fakültesi olarak hasta-
larımızın estetik beklentilerini son tekno-
lojik yöntemleri uygulayarak karşılayabil-
mekteyiz. Hastalarımıza, tek seansta ara-
lıklı dişlerinin kapatılması, hafif çapraşık-
lıkların kompozit ve porselen laminalarla
düzeltilmesi, koyu renkli dişlerin beyazla-
tılması gibi pek çok estetik sorunun çözü-
mü konusunda destek verebilmekteyiz.

Çalışan kesim için ortodonti 
son zamanlarda önem taşıyor…
Dentaydın’da bu konuda ne 
gibi yenilikler var?
Son zamanlarda ‘’yetişkin ortodontisi ‘’

konusunda giderek artan bir taleple kar-
şılaşmaktayız. Özellikle iş hayatına atıla-
cak olan gençler, kendilerine olan güven
duygularını artırabilmek ve bunu karşı-
sındakine de hissettirebilmek adına ba-
sit restoratif yöntemlerle düzelemeye-
cek durumdaki diş ve çene bozuklukla-
rını giderebilmek amacıyla, iş arama sü-
reci öncesinde bir ortodontiste başvur-
maktadırlar. 

Genellikle hastalarımız arasında Orto-
donti tedavisi sürecinde diş teli kullanı-
mının estetik anlamda kötü göründüğü-
nü düşünenlerin sayısı bir hayli fazla. Oy-
sa günümüzde geliştirilen son teknikler
sayesinde, uyguladığımız şeffaf plaklarla
yapılan tedavi yöntemleri, dişlerin arka-
sından takılan braket ve teller ile yapılan
lingual ortondonti yöntemleri, şeffaf ve
renkli plaklarda yapılan braketler estetik
görünümü bozmadan ortodonti alanın-
da ki tüm güncel işlemler uygulanabil-
mektedir. 
Bunların haricinde, son teknoloji ile ku-
rulmuş ameliyathanelerimizde, çene
anomalilerini düzeltmek için ortognatik
cerrahi kliniğini de bünyesinde barındır-
maktayız. 
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İş yaşamında sadece 
dış görünüş değil, diş 
sağlığınında önemi büyük 



Haberler
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Markanın, 2014 yılı istikrarlı büyümesi ve başarılı lokasyon seçimini 
değerlendiren Little Caesars İş Geliştirme Müdürü Barış Tamer Memiş,
“Şubelerimizin lokasyonlarını özel analizler sonrası belirliyoruz” dedi. 

Şube sayısı 80’e
ulaşan Türki-

ye’de karlı yatırımın
adresi Little Cae-
sars, son olarak
Bayrampaşa’da yeni
şubesini açtı. Mar-
kanın lokasyon se-
çimlerinde özenli
davranıldığını anla-
tan Little Caesars İş
Geliştirme Müdürü
Barış Tamer Memiş
“Lokasyon analizle-
rini özel bir harita
programı ile yöneti-
yoruz. Kullandığımız program ile bölgenin
Türkiye İstatistik Kurumu - TUİK tarafından
yayınlanan tüm demografik ve ticari verilerin
incelemesini yapıp nereye şube açacağımıza
karar veriyoruz. Bayrampaşa şubemiz de bu

detaylı çalışmanın
son örneği oldu” di-
yor. Ayrıca, Memiş,
“Doğru franchise
adayını bulduğu-
muzda Bayrampaşa
şubesini açmaya ka-
rar verdik. Bölgenin
sosyo - ekonomik
yapısını, demogra-
fik verilerini ve ra-
kiplerimizin duru-
munu analiz ettik.
Dolayısıyla bölge-
den beklentimiz
yüksek” dedi.

Franchisee seçimi önemli…
Franchisee’lerin büyük bölümünün profes-
yonel hayattan gelen veya Little Caesars ai-
lesinde müdürlük yaptıktan sonra kariyerine

kendi işinin sahibi olarak devam eden kişi-
lerden oluştuğunu anlatan Memiş, “Biz de
franchise taleplerini yönetirken ‘aile işletme-
si’ mantığında çalışacak adaylara öncelik ve-
riyoruz. Adayımıza öncesinde 8 haftalık bir
eğitim veriyoruz. Eğitim sürecini tamamla-
yan adayımız ile bölgedeki aday dükkanları
değerlendirip en uygun olan yeri seçiyoruz.
Dükkan seçiminden sonra proje ve uygula-
ma aşaması yaklaşık 45 gün sürüyor. 45 gü-
nün sonunda anahtar teslim restoranı teslim
ediyoruz” dedi. 
Little Caesars’ın 2015 yılında ise 50 yeni res-
toran açacağını anlatan Memiş, “Şu anda sa-
yısı 80’e yaklaşan şube sayımız ile pazardaki
varlığımızı gittikçe güçlendiriyoruz. Karlı ya-
tırım fırsatları ile yatırımcıların ilk tercihlerin-
den olan markamızla bu yıl içinde faaliyet
gösterdiğimiz mevcut illerin dışında Tekir-
dağ, Edirne, Adapazarı ve Eskişehir’de de şu-
beleşmek için çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Little Caesars, Türkiye’de büyüyor…



Meal Box, Türkiye’de “gurme ye-
mekler”i online siparişle evlere

getiren ilk ve tek marka. Ünlü bir şefin
elinden taze ve kaliteli malzemelerle yapı-
lan yemekleri, restoran ortamında sunmak yerine ka-
pıya teslim eden Meal Box sağlıklı beslenmeye önem verenlerin
gözdesi oldu. 
Ofiste fast food yemekten sıkılmış olanlara yemek pişirmeye vakti
olmayan şehir insanları için en ideal çözüm olma iddiasındaki Meal
Box’ın her geçen gün müdavimleri artıyor. Tasarımı ile ödül alan
Amerikan servisli şık kutusunda servis ettiği gurme yemekleri ile
Ataşehir’den Etiler’e Suadiye’den Maslak’a İstanbul’un birçok farklı
noktasında hizmet veren Meal Box, en yeni şubelerini Göktürk, Ka-
vacık ve Bahçelievler’de açtı. 
Franchise sistemiyle alakalı Meal Box Genel Müdürü Murat Demir-
han şunları söylüyor: “Daha fazla kişiye ulaşmak için franchising ve-
riyoruz. Bu yıl sonuna kadar franchising yöntemi ile 20 şube daha
açmayı hedefliyoruz. 2015 yılının ilk yarısında ise kendi açacağımız
şubeler ve franchising verdiğimiz şubeler ile birlikte 80 şubeye ula-
şacağımıza inanıyoruz.’’

Masa sandalyesiz restoran…

1968 yılında kurulan ve günü-
müzde tatlı, pasta, dondurma,

çikolata gibi birçok ürünüyle Cafe
hizmeti veren Hacı Sayid, büyü-
mesine franchiselarla birlikte de-
vam edeceğini açıkladı.  
Kendilerine gelen yoğun başvuru
ve teklifleri şu ana kadar değerlen-
diremediklerini,  fakat 2013 yılında
yapılan yatırımlarla üretim kapasi-
telerini ve donanımlarını yenileyerek; ciddi bir yatırım sürecini ta-
mamladıklarını ilettiler.
Mimari konsept, ürün çeşitliliği, sevkiyat ve lojistik, eğitim gibi bir-

çok konuda çalışmalarını tamamla-
yan ve kadrosunu genişleten Hacı
Sayid, franchising sisteminin gerek-
liliklerini yerine getirmiş olmanın
gücüyle;  sektörde rakiplerinden kı-
sa sürede sıyrılıp, talep edilen bir
marka olmayı hedefliyor. Yılların
üretim, satış ve işletmecilik tecrü-
besiyle yoğrulmuş olan Hacı Sayid,
kendi deneyimlerini ve kârlı iş fır-

satlarını yatırımcılarıyla paylaşmaya hazır olduğunu ve ilk yıl sa-
dece İstanbul ve yakın çevresinde yatırım yapmayı planladıklarını
belirtti.

Tamamı kendisi tarafından işletilen İstanbul’da 40 mağazası ve 
yüzlerce çalışanı bulunan Hacı Sayid, kendi mağazalarının yanı sıra 

franchiselarla, 2 yılda 100 mağazaya ulaşmayı planlıyor. 

Hacı Sayid franchise veriyor
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Girişim

Moğol mutfağını en kaliteli şekilde hizmete sokan Moğol Bar-
bekü Tuck-in, yeni açtığı Aqua Florya şubesiyle fast-food an-

layışına yepyeni bir soluk getirdi.
Müşterilerin seçtiği birbirinden
taze sebzelerin ve et çeşitleri, pi-
şirici ünite teppanyaki üzerinde
çin eriştesi ile yine müşterilerin
seçeceği sos ve baharat karışım-
larıyla beraber usta pişiriciler ta-
rafından pişirilip sunulmaktadır.

Neden Moğol Barbekü Tuck-in
• Türk damak tadı ve mangal kül-
türüne uygunluğu,

• Ekonomik ve hızlı servis edilebilirliği,
• Son derece besleyici, sağlıklı ve doyurucu oluşu,
• Her gün ayrı lezzetler keşfedilebilirliği,
• Otantik ve geleneksel oluşu,
• Herkese kendi lezzetini yaratma olanağı sunması,
• Gerek vejeteryanlara gerekse her türlü et severlere uygunluğu,
• Yatırım maliyeti düşük, yüksek kar verimliliği.

Moğol Barbekü Tuck-in, yeni bir 
marka olmasına rağmen şu anda aktif
olarak 2 noktada hizmet veren 
firma, yeni yatırımcılar, iş 
ortakları aramaktadır. 

Moğol Barbekü Tuck-in yatırımcı adaylarını bekliyor...

Taze, sağlıklı, lezzetli yemekler sunan 
‘Türkiye’nin ilk ve tek paket servisi 
yapan’ yemek zinciri Meal Box, İstan-
bul’da ev yemeklerini kapıya getiriyor.





Haberler
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Fuar süresince ‘Nitelikli Gayrimenkul Danışmanlı-
ğı’ felsefesiyle operasyonlarını sürdüren ERA Tür-

kiye, fuarda, kendi işini kurmak isteyen ziyaretçiler-
den yoğun ilgi gördü.

Sürekli destek sürekli eğitim…
Franchise sisteminde ‘destek’ unsurunun ERA Türkiye için vazge-
çilmez olduğunu vurgulayan Mustafa Baygan konuyla ilgili şunları
söyledi: “Önümüzdeki süreçte en iyi yatırım aracı olan gayrimen-
kul sektöründe pazarlama ve eğitim departmanları başta olmak
üzere 5 ana departman üzerinden ofislerini yöneten güçlü bir
merkez ofis teşkilatına sahibiz. 
Türkiye’nin ilk gayrimenkul akademisi ERA Akademi’de, sektörde
bir ilk olan “ERA Clinic” ve “ERA Coaching” hizmetlerinin de dâhil
olduğu güçlü eğitim modeli ile ofislerinin karşılaşabileceği sorun-
lar ile ilgili çözüm üretiyor. Her ay düzenlenen ‘Kariyer Günleri’ ile
franchise ofislerine gayrimenkul danışmanı temini konusunda
destek veren ERA Türkiye, kullandığı ‘ERA CRM ve Intranet’ tekno-
lojisi sayesinde ofis sahiplerine ekip yönetimi ve denetimi konu-
sunda tam destek sağlıyor.”

Başarıya giden bir iş kurma sürecinin güçlü bir franchise sistemin-
den geçtiğini ifade eden Mustafa Baygan, “Fuarda bizleri ziyaret
eden girişimcilere hep şunu vurguladık; Franchise sisteminin bir
parçası olmak yetmez. Eğitim ve sürekli destek unsurları girişim-
cileri bir adım ileriye taşıyor. ERA Türkiye olarak bu iki unsur bizler
için vazgeçilmez. Franchise ağımızı günden güne büyütmenin gu-
rurunu yaşıyoruz” dedi.

Kendi işinin patronu olmak isteyenler, ERA Türkiye standında buluştu
Kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin buluştuğu Bayim Olur musun Franchising

Fuarı ile ilgili olarak ERA Türkiye Koordinatörü Mustafa Baygan, 
“Bu fuar, kendi işini kurmak isteyenler için kritik öneme sahip, çok önemli bir mecra. 

ERA Türkiye, girişimcilere verdiği desteği bu fuarda da ispatladı” dedi.

Olka Spor’un Yılın Distribütörü seçildi-
ği Skechers Global Konferansı’nda

Bill Clinton konuş-
ma yaptı. Bill Clin-
ton; Skechers yöne-
ticileri, takım çalı-
şanları ve uluslar-

arası ortaklardan oluşan 1500 kişilik bir kitle-
ye, Dünya refahı için ortak hedeflere ulaşma-
da beraber çalışmanın önemi hakkında ko-
nuştu.

Başarılarına başarı katmak 
için hızlı ve emin adımlarla 
yol alan Skechers Türkiye
2011 yılında Türkiye pazarına giren Ameri-
ka’nın en çok tercih edilen ayakkabı markala-
rından Skechers, Türkiye’deki ilk franchise ma-
ğazasını Mall Of İstanbul’da açtı. Böylece ma-
ğaza sayısını 3’e çıkardıklarını belirten Skec-

hers Türkiye Genel Müdürü Yasin Kavşak şöyle konuştu: “Skechers
dinamik bir marka ve koleksiyon yapısı da çok geniş. Bu nedenle

de Türk tüketicisiyle çok güzel bir uyum sağ-
ladı. Ürünler rahatlık, tasarım ve ulaşılabilir fi-
yatları sayesinde Türk tüketicisinin beğenisini
kazandı.”

Hedef 5 yılda 20 mağaza
Yılbaşına kadar 2, önümüzdeki 5 yıl içerisinde
de 20 mağaza daha açmayı hedeflediklerini
belirten Kavşak “Hedefimiz ilk 3 markadan biri
olmak” diye sözlerini sürdürdü. Türkiye,
2013’te sağladığı yüzde 325 büyümeyle Skec-
hers’ın Rusya dahil Avrupa’da en fazla büyüyen
pazarı oldu. 
Skechers, Türkiye’de çok katlı mağazalarda
400 farklı satış noktasına ulaşmış durumda.
2013’ü 2 milyar dolar ciroyla kapatan olan
Skechers’ın, 185 ülkede 1000’den fazla mağa-
zası bulunuyor.

Skechers’ı Türkiye’ye getiren Olka Spor; 
Yılın Distribütörü seçildi!
Olka Spor; Skechers’ın Amerika’da gerçekleştirilen Yıllık Genel 
Toplantısı’nda 150 ülke arasından birinci çıkarak Yılın Distribütörü 
seçildi! Skechers Türkiye, ilk franchise mağazasını Mall Of İstanbul’da
açarak hızlı adımlarla da çalışmalarına devam ediyor.
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?Röportaj

açacak girişimci  
işinin başında durmalı…

Bursa Kebap Evi, uzun yıllar süren
ön hazırlık ve araştırmalar sonucu
dünyaca meşhur Bursa Kebabı'nı

en gerçek haliyle tüketicilere sunmak
için modern ve yenilikçi bir yönetim an-
layışıyla 2003 yılında kuruldu. Asırlardır
damaklarda yer edinmiş Bursa Kebabı'nı,
Bursa'ya gitmeden lezzetseverlerle bu-
luşturan marka, kendi işinin sahibi olmak
isteyenlere de tarihi lezzetlere odaklı bir
yatırım fırsatı sunuyor. Girişimcilerden
gelen yoğun talep üzerine markamız gü-
ven halkasını daha da büyütmeye karar
vererek “garantili franchising” modeli ile
yatırımcılara ulaştı. Artık hedef büyük;
çünkü gerçek kalite, yatırımcı dostu an-
layış ve bir marka ile çalışma rahatlığı ül-
kemizin her köşesinde olmalı.

Hedeflerinize ulaştınız mı? 
Yurt içi ve yurt dışına 
dair planlar nelerdir? 
Hedefler hiçbir zaman bitmez. Öncelikle
81 ilde şube açmayı hedefliyoruz. Ülkemizin her noktasında var olup,
markamızı ve lezzetlerimizi herkezin tatmasını istiyoruz. Çünkü biz

işimizi severek yapıyoruz.  Tür-
kiyede yıl sonuna kadar 50 Şu-
beye ulaşmış olacağız. 2015
sona kadar hedef 75 Şube ol-
mak… Şu an 10 ülkede aktif
olarak hareket etmekteyiz. Av-
rupada; Almanya, Luxemburg,
İsveç, Hollanda, Belçıka, Fran-
sa, için master franchise anlaş-
ması yapıldı Almanya Merkez
olarak konumlandırıldı ilk şu-
be aralıkta açılıyor. Ortado-
ğu’da; S. Arabistan, Qatar, Du-
baii, Kuveyt ile Master Franc-
hise Sözleşmesi imzaladık
2015 Ocak itabari ile inşaatla-
rımız başlıyor. 

Franchise bedelleriniz-
den bahseder misiniz? 
Franchise bedelimiz 30.000 $
+ KDV, Royalty bedelimiz %4.
Franchiselarımıza anahtar tes-

lim olarak teslim ediyoruz. Bunun bedeli
ise m2 başına ortalama 2.300 TL ile 2.500
TL arasındadır.

Lokasyon kriterleriniz nelerdir?
AVM’lerde; min. 120 m2 olması gerek-
mekte, ayrıca alışveriş merkezi yönetimi
de önemli bir faktör, çünkü İşletmecinin
yada bizim yaptığımız yatırımın arkasın-
dan  yapılan AVM ‘nin de profosyonel bir
ekip ile yönetilmesi bizim için tercih se-
bebi oluyor. Cadde Mağazacılığında ise;
araç trafiğine  kapalı yada yoğun merkez
alanlarda olması tercih sebebimiz. Ze-
min alanı da minumum 150 m2 olması
gerekiyor. Bahçeli olması ise öncelikli ter-
cih sebebimiz.

Bursa Kebap Evi ailesine  
katılmak isteyen girişimciler 
anlaşma öncesi ne tür 
aşamalardan geçiyor?
İlk önce Bursa Kebap Evi’nin müşterisi

olması şart ve lezzetlerimizden tatmış olması gerekiyor. Bunu şart
koşmamızın sebebi, bir markanın altında yer almadan önce girişim-
cinin firmayı tanıması gerektiğini düşünüyoruz. Daha sonra yöne-
ticilerimiz tarafından firma tanıtılıp işletmeyi idare edecek kişinin
kendisini ve hedeflerini anlatması gerekiyor. Eğer bize uygunluğu
hakkında onay verilirse sırasıyla yer seçimi ve anlaşmalar yapılıyor.
Bizim için en önemli önemli detayı aktarmalıyım; biz, Bursa Kebap
Evi açacak girişimcinin  ya da ortaklarından birinin mutlaka işinin
başında durmasını istiyoruz.

Girişimci, ilk önce Bursa Kebap Evi’nin müşterisi olmalı ve lezzetlerimizden 
tatmalı. Bunu şart koşmamızın sebebi, girişimcinin bir markanın altında 
yer almadan önce firmayı tanıması gerektiğini düşünüyoruz.
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Serüvenimiz 1919 yılında Bayan Maruşya ile kurukahvecilikle
başladı. 1929 yılında Burhanettin Koçer ve 1949 yılında Nuret-
tin Tunçay ile gelişimini sürdürdü. 1987’de şirketleşti. 1996’da

hem Türk kahvesini hem de dünya kahve çeşitlerini, kendine özgü
yiyecek ve içeceklerle çağdaş bir işletme çatısı altında birleştirerek
Kocatepe Kahve Evi konseptini yarattı. 
Kocatepe 1949 Kahve Evi geleneksel damak tadımızın en iyi ve öz-
gün örneklerinden biri olan Türk kahvesinin eşsiz lezzetinin, Türk

kültürüne ve
geleneklerine
bağlı kalınarak
pazarda yaygın-
laştırılması  he-
define kısa sü-
rede ulaştı. Şim-
di, kendi üreti-
mi olan zengin
kahve çeşitle-
riyle Türk kah-
vesi severlerin
ilk tercihleri ara-
sında yer alıyor.
Nurettin Koca-
tepe paketli
ürünleri ile yurt
dışında ve yur-

dun her köşesinde bulunabiliyor. Kocatepe 1949 Kahve Evi konsepti
ile de Anadolu’nun birçok ilinde kahveseverlerle buluşuyor. Cumhu-
riyetimiz kadar köklü bir geçmişe sahip olan Nurettin Kocatepe Ku-
rukahvecisi ve Kocatepe 1949 Kahve Evi bu süreçte farklı kurumsal
kimlikler kazandı. Profesyonel yaklaşımı ile tanınan Kocatepe 1949,
yeni yüzü ve vizyonu ile sektöre canlılık getirdi ve yenilikçi hizmet
anlayışıyla Türk Kahvesi’nin eşsiz lezzetine yeni tatlar ve sunumlar
ekleyerek farklı bir boyut kazandırdı. 
Kocatepe 1949, sahip olduğu bu yaklaşımını ilk günkü heyecanla sür-
dürüyor. Tarihimizin en önemli değerlerinden biri olan Türk kahvesi-
nin, yeni nesillerce sevilmesi ve âdetlerimizin unutulmaması için, açı-
lan her Kocatepe 1949 Kahve Evi’nin büyük bir misyon üstlendiğini
biliyoruz. Firma olarak geçmişten edindiğimiz Türk kahvesi kültürünü
gelecek nesillere aktararak, bu değerlerin unutulmaması ve yeni ne-
sillerin de kültürümüzü devam ettirmeleri için çalışıyoruz. Tüm şu-
belerimizle, Kocatepe ailesi olarak her zaman aynı inançla çalışma-
larımızı sürdüreceğiz.

Türk kahvesi 
kültürünü gelecek 
nesillere aktaracağız

Kocatepe 1949 Kahve Evi firma sahibi
Hüseyin Gazi Toraman markayı anlattı:

“Türk kahvesi kültürünü gelecek 
nesillere aktararak, değerlerin unutulma-
ması ve yeni nesillerin de kültürümüzü 

devam ettirmeleri için çalışıyoruz.
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hedeflerini     yükseltme
yolunda harekete geçti

Türkiye’nin dörtbir yanından bayilik ve franchise almak
isteyen girişimcilerin akınına uğrayan fuara 300’e yakın

markanın katılımıyla onikincisi gerçekleşti. 100'ün üzerin-
deki bölgesel tabanlı, dünya çapında rezervasyonları on-
line rezervasyon hizmeti veren hotels.tv 12. Bayim Olur
musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı’nda katılımcı-
ların ve davetlilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.
Gelişmiş rezervasyon teknolojisi ve kolay içerik yönetim
sistemi ile turizm acentelerine online kazanç vaad eden
hotels.tv hedeflerini şimdiden yükseltmeye başladı. Ho-
tels.tv dünyadaki tüm otelleri online video streaming özel-
liği ile tanıtarak rezervasyon yapma imkanı verirken, acen-
telere de ekstra gelir kaynağı sunmuş oluyor. Rezervasyon
yapılan  bu otellerin doluluk oranınıda dört mevsim  dü-
şürmemiş oluyor.

Medyafors Fuarcılık organizasyonu 
ve UFRAD işbirliğiyle 18-21 Eylül 

tarihlerinde gerçekleştirilen 
Bayim Olur musun Franchising Fuarı’nı

4 günde 27 bin 400 kişi ziyaret etti.

Perakendedeki ekmek çeşitleri, tam buğday unu, pasta tabanı ve ga-
letasına yakın zamanda tortilla ve yarı pişmiş donuk simit, açma, po-

ğaçayı ekleyen Doy-
gun, 171 çeşit ürünüyle
Türkiye’de unlu mamul-
ler sektöründe ilklerin
öncüsü olan inovatif bir
marka… 
Şu an perakendede 22
ürünü bulunan Doy-
gun, ev dışı kanalda da
Doygun Profesyonel
markası altında 110 do-
nuk, 39 paketli endüs-
triyel ürün çeşidiyle hiz-
met veriyor.İstanbul dı-
şında bayilikleri bulu-
nan Doygun Profesyo-
nel ürünleri için Türkiye
genelinde yeni bayilik-
ler de aranıyor. 

Türkiye genelinde
bayilik veriyor…

Doygun, otel, restoran, kafe ve catering 
firmalarına özel Doygun Profesyonel 

markasıyla da dikkat çekiyor.

Açılımı Samsun Pidesi olan
markası ile ilk olarak 1989 yı-

lında Ankara’ da yola çıkan SAMPİ;
kullandığı farklı teknik, özel olarak
ve günlük üretilen hamuruyla ha-
zırlanan pide çeşitleriyle kısa za-
manda herkes tarafından bilinen
ve sevilen bir marka olmuştur. Şu
an 37 şubesinin birtanesi merkez
tarafından işletilmekte olup, 36 iş
ortağı bulunmaktadır.
Markanın en büyük hedefi, “ Dün-
yanın Pide Markası ” sloganından
alınan ilhamla, Fransa, Rusya, Hol-
landa ve Mauritius gibi farklı ülke-
lerde bayrağımızı dalgalandır-
mak. Ülkemizde öncelik ise; yürü-
tülen büyüme stratejisi ile yeni is-
tihdamlar yaratmak ve ekonomiyi destekleyerek katma değer
oluşturmaktır.

Bunların yanı sıra 2015 yılında yeni lo-
jistik yatırımlar yaparak, tedarik süreci-
nin verimliliğini %30 artırmak ve her za-
man olduğu gibi bayi memnuniyetini
en üst seviyede tutarak, etkin kampan-
yalar ile yeni kitlelere evde pide yeme
alışkanlığını kazandırmakta hedefler
arasındadır.
Sampi Pide’nin 25. yılını kutladığı bu yıl,
kendi işini kurmak isteyen girişimci
adaylarından franchise bedeli alınma-
maktadır. 
Yeni iş ortaklarına, yer seçiminden baş-
layarak şubeleri anahtar teslim hazırla-
nıp, açılış süresince ve açıldığı ilk gün-
den itibaren eğitim, operasyon ve pa-
zarlama konularında her türlü destek
verilmektedir. Düşük yatırım maliyeti,

müşteri ve bayi odaklı yaklaşımı ile  yeni yılda da girişimcilerin
gözdesi olacak.

Sampi, yakın zamanda Fransa, Rusya, Hollanda ve Mauritius gibi 
farklı ülkelerde bayrağımızı dalgalandırmayı hedefliyor...

hedefimiz; “Dünyanın pide markası” olmak...





Hava Yolları Shop & Miles Katalog uygulaması. İçinde online alışve-
rişin de yer aldığı, Türkiye'nin en büyük Sadakat Programı olmaya
aday bu uygulamamız Kasım başında www.shopandmiles.com ad-

resinde hizmete açılarak Miles & Smiles üyelerine sadece mil-
lerini harcamalarını değil, dilerlerse Mil+Para

veya sadece Para seçenekle-
ri ile de alışveriş ya-
pabilme imkanını su-

nuyor.
Program sadece Türki-

ye’de hizmet vermiyor,
aynı zamanda ABD, İn-

giltere, Almanya, Fransa,
Belçika, Hollanda, Rusya,

Birleşik Arap Emirlikleri,
İspanya ve İtalya’da ika-

met eden 11 ülke Miles &
Smiles üyeleri de bu hiz-

metden faydalanabiliyor. 
Sanal Mağaza olarak son bir-

kaç senedir global olarak iş
yaptığımız LOYALTY dünyasında bu büyük projenin çok ses getire-
ceğine inanıyoruz.
Daha fazla bilgi için www.sanalmagazakurumsal.com adresimiz zi-
yaret edilebilir. 

Her sektörde yeni marka sayısının büyük bir hızla yükseldiği
ve rekabetin her geçen gün arttığı dünyamızda şirketler yeni
müşteri kazanmak ve var olan müşterilerini elde tutmak için

çeşitli programlar uyguluyor, her daim farklı ve yaratıcı kampanya-
larla müşterilerinin önüne çıkmak zorunda kalıyorlar. 
Firmaların müşterileri ile karşılıklı etkileşim içinde olma ihtiyacı bir
yana, yeni müşteri elde etme maliyetlerinin var olan müşteriyi elde
tutma maliyetlerinden çok daha fazla olduğunu da düşünürsek,
“Müşteri Ödül ve Bağlılık Programları”nın ne denli önemli olduklarını
daha iyi anlayabiliriz. 
Şurası muhakkak ki, ödüllendirdiğiniz müddetçe müşteriniz ile irti-
batta kalma ihtimaliniz çok daha fazladır. Hedef kitlesine göre birkaç
alternatifle karşımıza çıkan “Müşteri Bağlılık Programları” profesyo-
nelce uygulandıkları takdirde kârlılık yaratıyor, veri tabanı yaratıyor
ve müşterileri markalara biraz daha bağlıyor. Ancak Sadakat Projeleri
için projeyi üstlenecek olan firmanın çok iyi bir kadro ve alt yapısı
olması lazım. Biz Sanalmağaza olarak 110 kişilik ekibimizle 15 yıldır
1,000 üzerinde proje geliştirdik. 

3 farklı hedef kitleye göre bağlılık programları
1) Son kullanıcıyı hedefleyen Bağlılık Programları 
2 ) Bayi ve Satış Kanallarını hedefleyen Bağlılık Programları 
3 ) Kurum Çalışanlarını hedefleyen Bağlılık Programları 
Müşterisine göre onlarca farklı şekilde kurgulanabilen bu
programların etkilerini kurumsal müşterilerimiz genellikle
ilk bir kaç aydan itibaren görür ve yıllarca sürmesini ister-
ler. Kolay anlaşılması için son kullanıcının işin içinde oldu-

ğu banka veya petrol is-
tasyonlarının bağlılık

programlarını söyle-
yebilirim. Biz bu ve
buna benzer bin-

lerce programı tüm
Teknik alt yapı, Ya-
zılım, Ürün Teda-
rik Zincir ve Proje
yönetimi ile Çağ-

rı Merkezi Hiz-
metleri sunarak A’dan Z’ye

yönetiyoruz. Müşterilerimiz arasın-
da Turkcell’den Axa Sigorta’ya, Nestle’den

Philip Morris’e, Marshall’dan Avon’a kadar Türki-
ye’nin en büyük markaları yer almaktadır. 

Yeri gelmişken, size yepyeni bir
programdan bahsedeyim: Türk

Müşteri bağlılık programlarının  
markalar için önemi

BiggShop İcra Kurulu Başkanı Enis Karslıoğlu

“Sadakat projeleri için projeyi 
üstlenecek olan firmanın çok iyi bir
kadro ve alt yapısı olması gerekiyor.”

Projelerde aşağıdaki alt yapı kullanıldı: 

• 10,000 m2 Kapalı alan Lojistik merkezimiz, 

• 200 Mit’ sec çıkış gücü olan fiber alt yapımız, 

• 20 adet, onlarca terrabyte kapasiteye sahip 

güçlü server’ larımız, • SAS olarak 70 ülkeye 17 dilde hizmet verdiğimiz 

Loyalty Platformumuz,• Mobil uygulamalarımız,• 24 saatte sevk ettiğimiz 50,000 çeşit üzeri 

stoklu ürünlerimiz.
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E-ticarette 
franchise fırsatı! Kocaeli’nin gıda sektöründe en hızlı büyüyen markaların-

dan biri olan Göçmen Börekçisi 12. Bayim olur musun
Franchising ve Markalı fuarındaki yerini aldı. Girişimcilerden büyük ilgi
ve franchise ortaklık talebi aldıklarını belirten firma yetkilileri, ayrıca taleplere
yetişemediklerini belirttiler. Birçok işletmecinin bayilik almak için sırada bek-
lediği Kocaeli ilinin değerli markası olan Göçmen Börekçisi fuarda en çok talep
gören firmalar arasındaki yerini aldı. 300’ün üzerinde firmanın katılım sağladığı

fuarda oldukça büyük marka-
ların arasında, en fazla ilgi gö-
ren ilk üç markadan biri Göç-
men Börekçisi oldu. Ciddi
franchise görüşmeleri yapıldı;
imzalar atıldı.
Marka ayrıca 40 m2 lik kon-
sept dükkan tasarımı ile stand
görselliği açısındanda çok be-
ğenildi. Yurtdışından fuara
gerek katılım gerek ziyaret
için gelen kişilerde Türk kültü-

rünün mihenk taşlarından olan böreği “Göçmen Börekçisi” farkıyla tatma im-
kanı buldular. Bayilik görüşmelerini 4 gün boyunca gerçekleştiren markanın
Genel Müdürleri İlker Can Dönmez ve Tanju Taner Dönmez ve bölge yönetici
Emre Dursun fuardan oldukça mutlu ve başarılarla ayrıldıklarını belirtti.

Rentikon.com Amerika’da son yılların en popüler alış-
veriş sistemi olan lüks çanta ve aksesuar kiralamayı

Türkiye’deki moda severlerle buluşturdu. Rentikon.com,
hayalleri süsleyen lüks markalara ulaşmak için onları sa-
tın almaya alternatif bir yol olan kiralama sistemi ile lüks
çanta veya aksesuarlara dilediğiniz anda kolayca ulaşa-
bilmenizi sağlıyor. Kullanmak istediğiniz çanta veya ak-
sesuarı 2, 7, 14 günlük kiralama sürelerinden birini se-
çerek kiralayabiliyor ya da satın alabiliyorsunuz.
Rentikon.com’un kurucularından Banu Kurtaran;
amaçlarının moda severlerin dünyaca ünlü markaların
orijinal ürünlerine diledikleri anda ulaşabilmelerini
sağlamak olduğunu belirtiyor. Hem alışveriş tutkunla-
rının bütçesine hem de doğaya katkıda bulunan bu
projenin en önemli özelliği, markaların orijinal ürünle-
rinin kullanımını desteklemesi. 2015 yılı sonuna kadar
15 farklı şehirde franchise noktaları verecek olan bu
sisteme dilerseniz yatırımcı, dilerseniz müşteri olarak
dahil olabilirsiniz.

Alın, kullanın, iade edin... 
Kullandığınız kadar ödeyin!

Göçmen Börekçisi başarıdan
başarıya koşuyor…

Haberler
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Bir çok ürün gamını müşterisine bir arada sunan Royal Nazik, ai-
lesine kattığı Altunizade şubesinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa

iş dünyasından sanatçılara, toptancılardan cemiyet hayatına kadar
bir çok kişi katıldı.

Filmlere konu olacak 
franchising hikayesi
Sürekli Royal Nazik’ten alış-
veriş yapan Zeynep Aşuk,
ürünlerinden memnun kal-
dığını ve bu aileyle iş yap-
mak istediği için böyle bir gi-
rişimde bulunduğunu açıklı-
yor. Aşuk çifti “Royal Nazik ai-
lesine katılmaktan çok mut-
luyuz. Müşterilerimiz ürün-
lerden olumlu şekilde dönüş

yaptıkça biz de başarılı bir işe imza attığımızı düşünüyoruz. Ve en
kısa zamanda yeni bir şube daha açmayı düşünüyoruz. Açılışa katılan
Royal Nazik Genel Müdürü Eren Nazik ise, “Yeni franchisinglerle giri-
şimcilere destek vermeye ve kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.
Ürünlerinin ömür boyu garantili oluşuna dikkat çeken Eren Nazik, el
emeği göz nuru yeni koleksiyonlarıyla da 2015 yılında en çok tercih
edilen ev tekstili mağazaları olacağının altını çizdi. 

“Senin Evin, Senin Rengin” sloganıyla
yenilenen Royal Nazik Home 

Collection’ın yeni şubesi 
Altunizade’de açıldı.

Royal Nazik ailesi 
hızla büyüyor

Öncelikle Businesscenter çalışma sistemini ve Farklı eğitimler
Akademisi üyelerinden bahseden Gürkan Boztepe,önü-

müzdeki dönemde 10 lokasyon daha açacaklarının müjdesini
verdi. 
Yaklaşık100 seçkin üyesi ile Eğitim ve Konuşmacı bankası olarak
üyeleri arasında network ağı olan FEA açılımı ve Amerika bağ-
lantıları hakkında bilgi veren Boztepe ardından yoğun ve nitelikli
katılımcılarına söz vererek interaktif bir toplantı yaptı. Türsab-Uf-
rad-FEA-Tav-Ajansmedya-Adrespatent ve önemli eğitimciler Boz-
tepe ile sinerjik şekilde özellikle Taksim lokasyonu için verecekleri
katkıdan bahsettiler.

Businesscenterturkey’ye
tam destek…

Businesscenterturkey yapılan 
toplantıda Türsab-Ufrad-FEA-TAV’dan

tam destek aldı.

Posavis, günümüzde insanların
alışverişte zaman kıymetini dü-

şünen ayrıca yine son alışveriş tek-
nolojileri içerisinde olan e-ticaret

cihazıdır. Kişiler bir ürünün 3-4 günde gelmesini beklemekte, kredi
kartına karşın güven duymamaktadır. Böylece e-ticaretin yalnızca
belirli kısımlarını kullanmaktadırlar. Türkiye’ye ve yakında tüm dün-
yaya 7 den 70 e herkesin e-ticareti rahat ve basit kullanabileceği
hizmeti verilecektir. Alışverişin son üst sınır
tablet cihazlar evlere verilerek dokunmatik
ekranlarla çağrı merkezine bağlanarak; canlı
görüntü ile müşteri temsilcilerimizle her ko-
nuyu danışabilir, ürün siparişi verebilir gıda
ürünü siparişi edebilir, kanun ve yasalara uy-
gun her türlü ürünleri de kapılarına kadar ge-
tirtebilirler. Ayrıca hizmet olarak oto yıkama,
halı yıkama, taksi vs. bütün hizmet sektörün-
den yaralanabilirler. 
Posavis cihazının diğer bir özelliği ise, cihaz-
lar kendi aralarında ücretsiz görüntülü ve
sesli konuşma yapabilirler. Ayrıca cihazlar
üzerinden tek dokunuşla psikolojik danışma

hattına bağlanabilir yardım alabilir ve sağlık uzmanına her türlü
konuyu danışabilirler. Ayrıca Posavis cihazını tatil moduna alarak
evden ayrıldıklarında, algılayıcı sensör sayesinde ev içerisinde her-
hangi bir canlı hareket ettiğinde çağrı merkezine bağlanarak bilgi
verilmektedir. Çağrı merkezi anında polis ve ilgili birimlere bilgi
verir ve bu sebeple hırsızlığa soygunculuğa karşıda önlem alınır.
Posavis cihazının diğer bir özelliği ise bütün kurumlara sms gön-
derebilir. Örneğin kargo şirketleri, her türlü kargo alım saati, teslim

saati, çıkış bilgileri… Cihaz her türlü kuru-
mun alt yapısına entegrasyonu ile uyum
sağlamaktadır. Cihaza her türlü kobiler, fir-
malar, kurumlar ve ürünlerini tüketiciye
ulaştırabilir ayrıca kurum ve kuruluşlar cihaz
üzerinden reklam verebilirler.
Ayrıca cihaz üzerinden ister onaylı ister par-
mak izi okutarak oy kullanımı, nüfus sayımı
yapılabilir. Her türlü anket toplanabilir. Po-
savis cihazı her türlü teknolojiye ve yenilik-
lere açık olarak yükselen yeni yüzyıl çağ tek-
nolojisini yaşatmaktadır. Posavis, hayat ve
yaşam faaliyetini hizmeti ile kolaylaştıran
son çağ teknolojisidir.

Posavis, yeni yaşam teknolojisinin bir parçası…
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2008 yılında Bağdat Caddesinde Eren-
köy'de 400 m2 lik alanda hizmet verme-

ye başlayan Space Day Spa ;10.000 e ulaşan üye sayısı, yapmış ol-
duğu kurumsal anlaşmalar, geniş spa terapi yelpazesi, uzman te-
repistleri, profesyonel danışmanlık hizmeti,hijyen ortamı, dinlen-
dirici atmosferi ile ruha ve bedene aynı anda dokunuyor.
Siz de dünya standartlarında bir SPA yatırımı düşünüyorsanız Spa-

ce Day Spa uzman franchise kadrosuyla sizleri bilgilendirmekten
memnuniyet duyar. Bölge seçimi, fizibilite, dekorasyon, sertifikalı
uzman temini, ürün satış yelpazesi, bölgesel/genel reklam, kam-
panya, promosyon çalışmaları gibi konularda bilgi sahibi olabilir
ve en kısa zamanda yatırımcı olarak uygulamaya geçebilirsiniz.
2015 yılında İstanbul'da 5, İstanbul dışında 5 olmak üzere toplam
10 yeni franchise hedefleniyor.

2014 son çeyreğindeki piyasalara yansıyan
güven artışı, 2015 yılının ilk çeyreğinin ya-

tırım ayları olarak da değerlendirilebileceği-
nin ön hazırlığı niteliğinde. Gıda sektöründe
yaşanan bu ekonomik sıkıntıların en baş ne-
deni ise don, kuraklık ve tarım dışılık nedeniy-
le, hammadde fiyatlarında yaşanan yüksek fi-
yat artışı. Hammadde fiyatlarında yaşanan bu
yükselişle ilgili açıklamalarda bulunan Tatlıses
Gıda Genel Koordinatörü Elif Attepe: “2015 yı-
lında hammadde fiyatları için bir düşüş beklenmiyor. Ancak bek-
lenen ekonomik gelişmeler ve piyasalardaki hareketlenmeler
hammadde fiyatlarındaki artışın daha rahat tolere edilebilece-

ğini gösteriyor. Biz Tatlıses Gıda olarak,
2014 yılını özellikle ihracat yılı olarak algı-
layıp, piyasa konumlandırmamızı bu doğ-
rultuda oluşturduk. 
Hollanda’da ve Almanya’da distribütörlük
anlaşmaları imzaladık, özellikle tesis, de-
po ve lojistik yatırımlarımız oldu ve top-
lam 20 yeni Tatlıses Europe kurulumu
yaptık. 2015 yılı yatırım planlarımızın ba-
şında ise Türkiye’deki 3. fabrikamızı aç-

mak var. Ayrıca yurtdışındaki yoğun talebi de hem Tatlıses Çiğ
Köfte hem de Tatlıses Lahmacun markalarımızla değerlendir-
meyi planlıyoruz” dedi.

2015 yılında üçüncü fabrikasını açmaya hazırlanıyor
2014 yılını ihracata yönelik bir strateji ile hasarsız atlatan Tatlıses 
Gıda, 2015 yılında cirosunda yüzde 25 artış öngördü…

Bagozza yurt dışında 
100 mağazaya ulaştıAçılan Waffle House sayısı 10’a ulaştı. 5 yıl içindeki hedef ise 100 Waffle

House açmak. Waffle House nin ortaklarından İsmail Karademir açtıkları
Waffle House’ların 2 tanesinin
cafe-restaurant, 8 tanesinin de
waffle ağırlıklı olduğunu belirte-
rek, ‘’6’sını biz açtık, kalan 4’ü ise
franchise. Cafe-restaurantta 5 yıl
içinde 10’a çıkmayı planlıyoruz.
2015’te Bağdat Caddesi ve Ni-
şantaşı’nda açacağız. 
Waffle House konsepti de dahil 5
yıl içinde 100 şubeye ulaşmayı
planlıyoruz” dedi. Bu sektörün
geleceğinin parlak olduğunu da

belirten Karademir, İstan-
bul’da yemeğini dışarıda

yiyen %10’luk bir kesim
bulunduğuna dikkat
çekti. Karademir, Ana-
dolu ya da açılacakları-

nı belirterek, Safranbolu
ve Karabük’te şubeleri ol-

duğunu, ilk etapta ise Konya ve
Gaziantep’i düşündüklerini belirtti. Franchise şartları konusunda da bilgi veren
Karadere, ‘’50 bin liraya kioksları teslim ediyoruz. Şubelerde ise toplam bedel
100-150 bin lira arasında. Franchise bedelini 1.5 yıl içinde çıkaran bu kârlı ya-
tırıma girişimcileri davet ediyoruz’’ dedi.

100 Waffle House açılacak

İsmail Karademir

Türkiye genelinde franchise veriyor!..

Daha evvel George Clooney ve Nicholas Cage gibi
Holywood yıldızlarının tercihi olan, İtalyan erkek

giyim markası Bagozza,  özellikle Rusya ve Güney Afri-
ka´da popüler bir marka haline geldi. Güney Afrika´nın
eski lideri Nelson Mandela da Zulu Kabilesi’nin kralını
da giydiriyor. Milli takım sponsorları arasında olduğu
Güney Afrika’da markanın takım elbiseleri ortalama
1.500 dolara satılıyor. Önümüzdeki zaman içinde de bü-
yüme planları yapan Bagozza Yönetim Kurulu Üyesi
Mahmut Aslan, 33 ülkede 100 olan mağaza sayısını da-
ha da  artırılacağını belirtti. Türkiye’de İzmir, Antalya ve
Gaziantep başta olmak üzere franchise sistemi ile bü-
yüme hedeflenirken İstanbul´da grup bünyesinde ma-
ğaza açılacak. Osmanbey’de 1 milyon dolara 9 katlı
showroom’u yaşama geçirecek.
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Kahve dükkanı Osmanlı’dan günümüze uzanan Türk kültürünün vaz-
geçilmezi taze öğütülmüş Türk kahvesi lezzetini AVM’lere taşıyor.

Kahve dükkanı özenle toplanmış kahve çekirdeklerini koyu kavrulmuş
Türk kahvesi, orta kavrulmuş Türk kahvesi çeşitleriyle zevkinize uygun
olarak içmenizi sağlıyor.
Klasik Türk damak tadının dışında damla sakızlı, kakuleli, çikolatalı, kara-
melli, fındıklı, acıbademli Türk kahvesi gibi aromalarla zenginleştirilmiş
yeni lezzetleri keşfetmeye davet ediyor. Türk kahveleri, yerinde öğütülüp
taze olarak arzu edilen kadar paketlenir. Müşteriler satın almadan önce
ürünlerin tadına bakma şansına sahip olurlar.

Osmanlı’dan günümüze Türk kültürünün vazgeçilmezi...

“Franchising kredisi” ile uygun fon imkanı…

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat İnce,
Franchising Kredisi ile girişimciye 36 ay vadeli ve

uygun faizli fon imkanı sunduklarını söyledi. Suat
İnce, girişimcilerin iş gücüne katılım oranının artı-
rılması ve ülke ekonomisinde sürdürülebilir kalkın-
manın sağlanması için girişimcilere yönelik finans-
man çalışmalarının ve desteğin son yıllarda hız ve
önem kazandığını söyledi. 
Bu kapsamda franchise almak isteyen girişimcilere
de çeşitli çözümler sunduklarını ifade etti. İnce, gi-
rişimcilerin sisteme giriş aşamasında ödeyecekleri
giriş bedelinin yanı sıra demirbaş temini ve deko-
rasyon gibi doğacak muhtelif ihtiyaçların sağlan-

ması amacıyla taksit ödemeli ticari kredi imkânı
sağladıklarını dile getirdi. 
Franchising Kredisi ürününün özelliklerini anlatan
Suat İnce, 'Ürümüzün vadesi 36 ay. Kredinin geri
ödemeleri aylık taksit ödemeli veya esnek vadeli.
Franchising giriş bedelinin veya işletmenin demir-
baş temini ve dekorasyon gibi ihtiyaçlarının fatura
bedelinin yüzde 75´ine kadar finansman desteği
sağlıyoruz. Kadın girişimcilere yönelik de ürünleri-
miz var.   2013 de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
(EBRD) ile yapılan kredi protokolü ile 50 milyon eu-
roluk fonun 25 milyon euroluk kısmını kadın giri-
şimcilere kullandırdık' dedi.  
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Popeyes Louisiana Kitchen
CEO’su Cheryl Bachelder,

Türkiye’nin güçlü ve farklı
ekonomik yapısının Pope-
yes’ın köklerini derinleşti-
rerek uluslararası arenada

temsil ettiğine dikkat çekerek, “Pope-
yes olarak agresif bir şekilde büyüyerek pa-
zar payını genişletmekteyiz. 100 restorana
ulaşmış olunması, TAB Gıda’nın vizyonu-
nun, liderlik kabiliyetinin ve bu yolda sahip
olduğumuz tutkunun kanıtıdır” dedi. Po-
peyes’ın global faaliyetlerinden ve büyü-
mesinden de bahseden Bachelder, ABD
dahil 3 bölge, 27 ülkede 2 bin 262 restoran
ile hizmet verdiklerini söyledi.
Bachelder, 2013’te Türkiye’de Popeyes’ın
“Terbiyeli Tavuk” ile marka
farkındalığını artırma-
ya yönelik yeni bir
reklam kampan-
yasının başla-
dığını da ha-

tırlatarak, “Bu kampanya marka farkındalığı
iki katına çıkarılarak markanın daha çok ta-
nınması sağlandı” diye konuştu.

“2015’de 20 yeni restoranla 200’den
fazla restorana ulaşacağız”
Toplantıda konuşan TAB Gıda Gen. Md. Ca-
ner Dikici, “Türkiye’deki master franchisee’ı
olarak faaliyet gösterdiğimiz Popeyes mar-
kamız kısa süre içerisinde büyük bir hızla
büyüme gösterdi. Tavuk restoran zincirleri
arasında restoran adedi olarak lider konu-
muna ulaşmayı başardık. Fiş sayımız bir ön-
ceki yıla kıyasla %30, ciromuz ise %50
arttı.  Popeyes Türkiye olarak ya-
yılım hızımız ve erişimimiz-
le de 2014’de Popeyes
Uluslararası Franchise
Kongresi’nde “Özel
Marka Ödülü”nü 
kazandık. 

2015’de 20 yeni restoran
açmayı hedefliyoruz. Her geçen yıl hedef-
lerimizi katlayarak yolumuza devam ede-

ceğiz. 5 yıl sonunda ise
200’den fazla resto-

rana ulaşmayı he-
defliyoruz” dedi. 

100. restoranını açan Popeyes®, tavuk restoran 
zincirleri arasında liderliğini ispatladı

New York mağazasının açılışından büyük
mutluluk duyduklarını belirten Simit Sa-

rayı İcra Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu,
"Yıllardır hayalini kurduğumuz New York ma-
ğazamızın açılışını gerçekleştirdik ve lezzetle-
rimizi Amerika’ya taşıdık. Bizim için en önem-
lisi, dünyanın en büyük perakende zincirleri-
nin yer aldığı 5. Cadde’de bir Türk markası ola-
rak yer alabilmek, ‘Biz hızla dünyaya yayılan
bir gıda zinciriyiz ve küresel yarışta biz de va-
rız’ diyerek kendimizi tanıtabilmek ve Ameri-
kalılara sevdirebilmekti. Açıldığımız günden
bu yana gördüğümüz yoğun ilgi bize şimdi-
den doğru bir adım attığımızı ve Simit Sarayı’nın kısa sürede Ameri-
kalıların sevdiği bir marka haline geleceğini gösterdi” diye konuştu.
Kavukcu, “Bugün Avrupa'nın farklı ülkelerinde yakaladığımız başarıyı
bundan sonra çok dinamik ve geniş bir pazara sahip olan Amerika
kıtasında hızla büyüyerek  ilerletmek istiyoruz. Bunu yaparken ABD
pazarının kendine özel talepleri doğrultusunda ürün gamımızda çok

geniş bir yelpaze sunuyoruz. Bugün New
York 5. Cadde’de Simit Sarayı’ndan içeri gi-
ren herkes, sadece unlu mamullerle değil
salatalardan sandviçlere, ızgara etlerden
pizzalara kadar birçok ürünü tadabiliyor.
Özellikle sabah ve öğlen iş arası saatlerde
Amerikalılar'ın yemeklerini yiyip zaman ge-
çirebilecekleri rahat ve konforlu bir mekan
yaratmaya çalıştık” dedi.
Abdullah Kavukcu ABD pazarı ile ilgili ise
“Şimdi hedefimiz ilk olarak Manhattan böl-
gesinde doğru yerlerde şubelerimizi açarak
büyümeye devam etmek. 5. Cadde’den

sonra ikinci mağazamızı Times Square’de açacağız. 2015 yılı sonuna
kadar New York’ta 10 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz" dedi. Simit
Sarayı, Hollanda’dan S. Arabistan’a kadar 14 ülkede 300’e yakın ma-
ğazada her gün 8.600 çalışanı ile 650 bin kişiyi ağırlıyor. Avrupa'nın
en önemli başkentlerinden biri olan Londra'da Oxford Street'te ilk
mağazasını açarak İngiltere gıda pazarına da girmiş olacak.

lezzetleri artık New York’ta...
Dünya markası olma vizyonuyla yurt dışı açılışlarını tüm hızıyla sürdüren 
Simit Sarayı, New York 5. Cadde mağazasını 9 Kasım 2014’de açtı. 
New York 5. Cadde’deki mağazada 30 personel hizmet veriyor.





AEM Amerika Eğitim Merkezi, eğitim sektöründe geçen 11 yıllık tecrübenin ürünüdür. Yurtdışında
eğitim almak  ve yabancı dil öğrenme ihtiyacını gidermek amacıyla kurulmuş güçlü ve dinamik bir

markadır. Ulusal ve uluslararası birçok firma ile işbirliği halindedir. Eğitim danışmanlığı ve dil kursları
alanlarında yatırım yapmak isteyenler için Türkiye genelin-
de bayilikler verilecektir.

AEM Amerika Eğitim Merkezi franchise veriyor!

2003 yılında kurulan ve Gaziantep - Kilis mutfağını dünyaya ta-
şımak isteyen Çıtır Usta ilk yurtdışı şubesini Fas’ın başkenti Ra-

bat ta hizmete açtı. Menüsünde 60 çeşit ürün bulunduran Çıtır Us-
ta, Türkiye’de bu kadar çeşitli ürün ile franchise sistemini birleşti-
rebilen tek marka…

Neden yurtdışı?
10 sene boyunca Almanya da dükkanımı işletirken diğer markaları
görüyordum ve kendimize has güçlü mutfağımız varken neden
biz yapamıyoruz diye düşünmüştüm. Sonra Türkiye’ye dönme ka-
rarı aldığımda markamızı kurdum. 4-5 dükkana kadar işler gayet
iyiydi. O zamanlar Çıtır Usta ile beraber bir markanın franchiserı
idim. Kendi markamı da işletiyordum ancak franchise ını aldığım
marka hiçbir zaman yanımda değildi sadece para alıyor, bana yar-
dımcı olmuyordu. İşte kötü komşu ev sahibi yapar derler ya; ben

de franchise siste-
mini kurmak ve
doğru ürün doğru
hizmet ile markamı
genişletme kararını
2007 yılında alarak
franchise vermeye
başladım. Alkolsüz
olarak aile ortamın-
da ve sağlıklı bir şe-
kilde kebap ve pide
sektörüne hizmet

veren zengin mutfağımızı doğru şekilde yaygınlaştıracak  atılımlar
yapmaya başladık. Üretim fabrikamızı kurduk. 1200 m2 kapalı alan-
da içinde Ar-Ge laboratuvarı olan bir üretim tesisi. Yıllar içinde artık

Türkiye’de belli bir nok-
taya ulaştığımızı ve sis-
temimizi tam olarak
oturttuğumuzu da gö-
rünce “evet” dedik hay-
di yurtdışına açılalım.
Şimdi mutfağımız zen-
gin, her milletten insan
bizim mutfağımıza ina-
nılmaz ilgili. Barbados
Adalarından tutun da
Brezilya, Amerika’ya ka-
dar her yerden başvuru
var. Ancak en önemlisi
markanızı kime ema-
net edeceğiniz. Hata
yapma şansınız yok bu
noktada. Yılların emeği

var sonuçta. Ama en önemlisi de müşterilerimize karşı sorumlulukla-
rımız. Hem sistemsel hemde yapısal olarak hazır olmanız gerekir 

İlk şubenizde Fas, Rabat’taki son durum nedir?
Beklediğimizin üstünde inanılmaz bir ilgi var. Orada da bir üretim yeri
kurduk, küçük bir Çıtır Usta fabrikası prototipi gibi. Ancak görüyoruz
ki ilk sene için bile yeterli olmayacak. Şimdiden 400 m2 lik bir mağaza
daha kiralandı ve projesini çiziyoruz.

Çıtır Usta’yı yakında başka bir ülkede görecek miyiz?
Evet, Tacikistan ile anlaşmamız tamamlandı. Şimdi onun çalışmalarına
başladık. İnşallah onu da 2015 ilk çeyreğinde açacağız.

ilk şubesini 2003 yılında Çıtır Usta markası ile açan ve bugün 
57 şubesi ile Türk mutfağının eşsiz lezzetleri belli bir sistem eşliğinde 

yatırım alanına döken Çıtır Usta Yön. Krl. Başkanı Atilla Külekçioğlu ile görüştük.

Bir Türk yıldızı daha yurtdışına açıldı!
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AEM Amerika Eğitim Merkezi bayilik avantajları:

– Yatırımcılarına yüksek kazanç ve başarılı bir
eğitim modeli ile saygın bir iş sahibi olma fırsatı,
– Bir markayla bütünleştirerek daha başarılı ol-
mak ve çok kazanmak isteyen yatırımcılara çok
özel koşullar,
– Şubelerini ailenin bir parçası olarak kabul eder
ve her bir şubesinin kurumsal yapısının muhafa-
za edilmesinde genel merkez şubesi kadar has-
sasiyet gösterir,
– Uluslararası markalarla işbirliği halindedir,
– Düşük ilk yatırım maliyeti,

– Bölgesel özelliklere göre yerel tanıtım stra-
tejilerini tespit eder ve uygulanmasında yar-
dımcı olur,
– Yurtdışı eğitim programları sayesinde fark
yaratma fırsatı,
– İnternet sayfamızda yer alabilme ve ge-
len ön başvuruların yönlendirilmesi,
– Eğitim fuarlarında temsil edilme,
– Yurtdışı eğitim gezilerine katılma,
– Broşür&tanıtım için materyal desteği,
– Hazır Data ve Yönetim programı.

Bayilik şartları & yatırım maliyeti: 
1. Girişimcilik ruhuna ve başarma hırsına sahip olmak,

2. Üniversite mezunu olmak ve iyi derecede ingilizce

bilmek,
3. Aktif olarak eğitim danışmanlığı yapmış veya yapıyor

olanlar ve ülke ağını genişletmek isteyenler,

4. Yurtdışı seyahat ve / veya eğitim tecrübesine sahip

olmak,
5. Bulunduğunuz ilin ya da ilçenin işlek bir caddesinde

ofis ve eğitim alanı açma imkanınız ya da hazır yeriniz-

de bölüm ayırabilme imkanınız olanlar,

6. Ofis ekipmanlarına sahip olmak (yazıcı, tarayıcı, fo-

tokopi, sabit telefon, bilgisayar, internet),

7. Yerel Reklam masrafları yerel bayilikler tarafından

sağlanır.

Bayim Olur musun Girişimcilerin Dergisi






