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Ağustos ile Eylül 2015 arasında bir ay gibi kısa sürede WaffleStop
franchising ağını büyüterek Afyon Park AVM, Forum Çamlık AVM,

41 Burda AVM,
Van AVM ve At-
las Park AVM
olmak 5 yeni
şubenin anlaş-
masını ve bun-
lardan 4’ünün
açılışlarını yap-
tı. Franchise’la-
rına daha iyi
hizmet verebilmek için depo yatırımı ile lojistik altyapısını geliştiren
WaffleStop, online mal tedarik sistemini eylül ortasında uygulamaya
geçiriyor. 
WaffleStop app ile müşterilerine artık daha yakın olacak marka Andro-
id ve Applestore’dan indirilecek uygulamasıyla müşterilerine anında
avantajlar sunabilecek. Tatlı bir Mola, tatlı yatırım, tatlı gelecek.

Haberler

Dr. Tavuk, sağlığı ön planda tutan üretim anlayışını organik gı-
da ile birleştirerek “sadece doğal üretim” yapma kara-

rıyla pazara girdi. Dr. Grup şirketleri, 2011 yılında
Dr. Piliç markasıyla girdiği beyaz et sek-

töründe, 2014 yılında da yeni mar-
kası Dr. Tavuk ile yerini

aldı. 
Yenilenen kad-
rosu ve gelişti-

rilmiş üre-
tim tekno-
lojisi ile Dr.
Tavuk, Tür-

kiye’de bölge bölge yayılarak, cazip franchising koşulları ile 2016
yılında da Dr. Tavuk satış noktaları ile tüketiciye doğal ürün hizmeti
vererek büyümeyi hedefliyor. Güçlü operasyon modeli, doğal çift-
liği, destek veren ekibi, doğal tavukları ve müşteri memnuniyetine
verdiği maksimum özenle, Dr. Tavuk'un mükemmel bir adres ol-
duğunu kanıtlıyor.
Türkiye’nin dört bir yanında oluşturulacak bayiler aracılığıyla müş-
terilerin daima yanında olup, onlara en kaliteli ürün ve hizmetleri
sunacak. Marka, bayilerle birlikte başarılara imza atarak, 2016 yı-
lından itibaren daha da büyüyüp, sektörde öncü markalardan biri
olmayı hedefliyor. Dr. Tavuk, daha fazla insana ulaşabilmek için
2015 yılından itibaren, doğal yaşamı savunan tüm yatırımcılara
kapılarını açıyor.

2004 yılında İspanya’nın Mayorka Adasında Türk iş kadını Gamze
Karslıgil tarafından kurulan Sherpa (Secrests Of Mallorca), kısa

sürede bir çok ülke-
ye; özel takıların satı-
şını yapmaya başla-
yarak büyük bir ba-
şarı elde etti. Başarılı
iş kadını Gamze Kars-
lıgil; “Sherpa marka-
sını vazgeçilmez bir
ürün haline getirip
kaliteli ve özel tasa-
rımları, başta Türkiye

olmak üzere tüm dünyaya tanıtmak, bayilik / franchise vermek su-
retiyle mağazalar açmak ve  satışını yapmak olduğunu belirterek bu
sayede bir çok kişiye hem meslek hem de iş imkanı sağlamak arzu-
sundayız” diye konuştu. Dünyaca ünlü Mallorca(Mayorka) İncileri
şimdi “Sherpa” markasıyla Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor..

SHERPA ilk ödülünü Türkiye’den aldı
İspanya’dan sonra Sherpa adı altında Türkiye piyasasına girmeye ha-
zırlanan Sherpa markası ilk ilk ödülünü Mart 2015 tarihinde Çırağan
Sarayında yapılan Tüketici Zirvesinden aldı. Sherpa Mallorca, “Yılın
En iyi Markası“ dalında Lobin Kalite ödülüne layık görüldü. İş kadını
Gamze Karslıgil ödülünü, TSE Marmara Bölgesi Genel Müdürü Meh-
met Hüsrev elinden aldı.

yurtiçi ve 
yurtdışında büyüyor… 

Türkiye’nin en sevilen İskender restoran zincirlerinden biri
olan Bursa Kebap Evi, Türkiye’de 26 ilde 55 şube ile hizmet

veriyor. Yurt dışın-
da ise Almanya’nın
Saarbrücken ken-
tindeki master
franchise şubesiyle
misafirlerini ağırla-
yan Bursa Kebap
Evi, ilk günden bu
yana lezzeti ve ka-
litesinden ödün
vermeyerek Bursa
Kebabı’nın en ger-
çek halini sunuyor.

Marka, CNR Expo’da gerçekleşecek olan 13. Bayim Olur musun
Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı’nda Hall 7’deki Bursa Kebap
Evi standına sizleri bekliyor.

Tatlı yatırım, 
tatlı gelecek…

Markasıyla Mayorka incileri Türkiye’de…

Dr. Tavuk, daha fazla insana ulaşabilmek için 2015 yılından itibaren, 
doğal yaşamı savunan tüm yatırımcılara kapılarını açıyor.

Doğal yaşamın savunucusu sizinle büyüyor...
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Haberler

2007 yılından beri TAB Gıda güvencesiyle Türkiye’nin en büyük*
tavuk restoran zinciri olarak 30’dan fazla ilde 100’den fazla şu-

beye ulaşan Popeyes®, uyguladığı özgün pazarlama aktiviteleri,
marka algısını ve müşteri deneyimini güçlendiren çalışmaları ile

Louisiana Kitchen
tarafından ‘Intera-
tional Market of
the Year’ ödülüne
layık görüldü. Po-
peyes®’ın ses geti-
ren “Terbiyeli Ta-
vuk” kampanyası
kapsamında uygu-
ladığı 360 derece
pazarlama çalış-
maları ile marka-

nın Türkiye ve bölgedeki algısının gelişimine olumlu katkılar yapan
TAB Gıda, 2014 yılında Türkiye’deki satış ve ziyaretçi sayısını artır-
mayı da başardı. 
Orlando’daki Popeyes® Uluslararası Franchise Konferansı’nda dü-
zenlenen törene katılan TAB Gıda Pazarlamadan Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı Seçil Kurdoğlu ve Popeyes Operasyon Müdürü
Erkan Dernek Popeyes® International Başkanı Andy Skehan ve
Popeyes CEO’su Cheryl Bachelder tarafından “Interational Market
of the Year’  ödülünü aldı. Cheryl Bachelder törende Popeyes®
Türkiye’nin gösterdiği üstün performans karşılığı 2015 yılında
TAB Gıda’nın gelişiminden duydukları memnuniyeti belirterek
önümüzdeki dönem hayata geçirilecek işler için heyecan duy-
duklarını aktardı.

Fine Coffee, 2008’den bu
yana kahve ve tatlı ürün-

ler (Türk Kahvesi, Dibek Kah-
vesi, Espresso, Bitki Çayları,
Sıcak Çikolata, Sahlep ve tatlı
çeşitleri vb.) üreten ve gıda
sektöründe bilinen birçok
restaurant, kafe ve franchise
gruplarının fason tedarikçisi
konumunda olan Opak Gı-
da’nın bir markasıdır. 20 yıl-
dır hizmette sınır tanımayan
çizgisiyle restoran, kafeterya, medya, inşaat ve turizm sektörlerinde
faaliyet gösteren ve bulunduğu ilin en büyük ve en bilinir marka-
larının mimarisi olarak tanınan Opak Gıda; kahve alanında da oluş-
turduğu uzmanlığını, yeni markasıyla ulusal ve uluslararası yatırım-
cıları ile buluşturuyor. Fine Coffee’nin vazgeçilmez lezzetlerinden
olan Dibek Türk Kahvesi, özel formüllerle tamamen doğal üretiliyor,
kahve sevenlerin damak zevkine farklı bir lezzetle buluşuyor.
Marka, bir konsept geliştirme şirketi olan Babel’in çalışmalarının so-
nucu olarak ortaya çıktı. Konsepti özellikle sıcak içecek kategorisin-
de dünyanın önde gelen markaları ve dünyanın çeşitli bölgelerin-
deki uygulamalar dikkate alınarak hazırlanmış olup, projenin geliş-
tirilme sürecinde, günümüz kent yaşantısının gerekleri analiz edi-
lerek çeşitlenen ihtiyaçlar belirlenmiştir. Fine Coffee;  konsept ta-
sarımı, ürün kalitesi ve çeşitliliği, çalıştığı deneyimli ekibi ve sahip
olduğu bilgi birikimi ile birlikte yenilikçi tatlarıyla sektörde birçok
alanda fark oluşturacak. Ürün yelpazesinde bulunan, son derece
ekonomik fiyatlarla sunduğu kaliteli kahve çeşitlerini; muhtelif tatlı,
kek, kurabiye ve özgün soğuk içecekler ile destekliyor.

“İyi kahve için 
Fine Coffee”

Kendi işini kurmak isteyenler ve gıda
sektörüne ilgi gösteren 

yatırımcılara kazançlı bir fırsat…

Louisiana Kitchen tarafından
‘Interational Market of the Year’ 

ödülünü aldı.

yılın ödülüne 
layık görüldü…

Güçlü marka! Kazançlı yatırım! 
Güçlü ve kurumsal bir markanın, marka değerini
ve tecrübesini arkanıza alarak, siz de kazançlı bir
yatırım sahibi olabilirsiniz. Birçok sektörde yoğun
rekabet sürerken; siz, saygın,
her bütçeye uygun yatırım
imkanı sunan Türk Amerikan
Derneği Yabancı Dil Kursları ile kazançlı bir sek-
törde, seçkin bir marka ile başarıya kolaylıkla
ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Bayim Olur
musun Fuarı’nda yer alacak 5. Hall  B-103 nolu
TADEK standını ziyaret edebilirsiniz.

Eğitim sektörü, bütün dünyada en
seçkin ve saygın sektörlerden biri

olup, her zaman ekonomik dalgalan-
malardan etkilenmeden büyümekte-
dir. Yabancı dil Eğitimi, artan genç
nüfusu ile dünyaya entegre olmuş
bir Türkiye için vazgeçilmez bir ihti-
yaçtır.
“Türk Amerikan Derneği Yabancı Dil
Kursları” ise bu sektörün en seçkin ve
bilinen markalarından biridir. 2006 yı-
lında franchise vermeye başlayan, Türk
Amerikan Derneği Yabancı Dil Kursları,
bütün Türkiye’de hızla yaygınlaşarak 8
ilde ve 22 eğitim merkezinde faaliyet
göstermektedir.

Seçkin, istikrarlı ve karlı bir sektörde yerinizi alın!
2006 yılından beri Türkiye’de hızla yaygınlaşan
Türk Amerikan Derneği Yabancı Dil Kursları, 8 ilde ve 
22 eğitim merkezinde faaliyet gösteriyor.
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Ailesi hızla 
genişliyor!

Franchise markalarının bayileşme sürecinde
gerçekleştirdiği anahtar teslim projelerle

başarısını kanıtlayan Decodiva, franchiselere 18
ay vadeli, anahtar teslim olarak projeler gerçek-
leştirmektedir. Teslim
süresi ise 45-60 gün
arasında değişkenlik
göstermektedir. De-
codiva, yatırıma kat-
ma değer kazandıra-
cak çözümlerle, yatı-
rımın geri dönüş sü-
recini kısaltarak, mal-
zeme ve işçilik hata-
larına karşı anında
müdahale ederek ay-
rıca oluşabilecek her soruna karşı 2 yıl garanti
vermektedir. Özellikle zincir cafe, restoran ve
mağazacılık alanında tüm tasarımlar, kalite, şık-
lık ve rahatlıklarıyla yaşam alanına uyumlu ola-
rak dizayn edilmektedir.  
Tasarım dünyasına getirdiği sınırsız hayal gü-

cü ve yenilikçi yaklaşım ile bugün sadece has-
tane, otel lobileri, hukuk büroları, gece kulüp-
leri gibi ticari projeler gerçekleştiren Decodi-
va, tamamı anahtar teslim projelere imza at-

maktadır. Bugün ar-
tık yaşamın her ala-
nında tasarım var
diyen Hakan Kara-
bulut sözlerine şöy-
le devam ediyor;
‘"Geçmişte sadece
mobilya anlamında
dekorasyon vardı,
bugün ise yaşamın
her alanında, her
yerinde tasarım var.

Tasarımın girdiği her yerde bir farkındalık, bu-
nunla birlikte kalite standartı ortaya çıkmak-
tadır. Yaptığımız işle aslında hayatı renklendi-
riyoruz. Bir mekanı sıfırdan alıp, konsept ge-
liştirip, huzurlu ve sağlıklı bir hayatı sizlere su-
nuyoruz. ‘’

Uygulama süresini düşür,
yatırımın geri dönüş süresini kısalt!

Bargello Parfume, yurt dışı ope-
rasyonlarına  24 ülkede 135  ba-

yilik, yurt içi operasyonlarına ise 50
ilde 109 bayilik ile girdi. Markanın
hızla büyümesindeki en büyük et-
ken kaliteye olan tutkusu… Yüksek
kaliteyi sadece üretim standartları,
ham madde ve üründe değil, hiz-
met ve sunumun kalitesinde de he-
defliyor. Bargello Perfume,  iş ortak-
larına, yüksek katma değerli bir iş,
nihayi tüketiciye ise güvenle kulla-
nabileceği ürünlerle alışveriş yapma
imkanı sunuyor.

Kullandığı kalteli malzemelerle, yenilikçi ve hayal gücünün 
sınırlarını zorlayan çalışmaların çıkış noktasını oluşturuyor.
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?

Franchise veya bayilik verenlerin sayısı
1471, zincirler içindeki oranı ise %78. Sa-
dece kendi şubelerini açıp kendileri işle-
ten zincirler %22 oranında. Franchise zin-
cirlerin gelişmesindeki en önemli etken,
yönetimdir. Vasat yönetilen bir zincir bü-
yüyemez, rakipleri büyüdükçe o küçülür.
UFRAD olarak franchise veren zincirlerin
ülkemiz ekonomisine kalıcı fayda sağlama-
sı için franchise sistemlerini tam kurmala-
rını ve doğru işletmelerini gerekli görüyo-
ruz, eğitimlerimizle destekliyoruz. Öncelikli
hedefimiz markalarımızın global pazarlar-
da hakkettikleri yeri almaları için çalışma-
larımıza devam etmek ve Türkiye ekonomi-
sine daha fazla katkı sağlayabilmektir.

Türk firmalar, yatırımlarında en
çok hangi ülkeleri tercih ediyor? 
Kuzey Afrika ve Ortadoğu pazarları çok iyi
giderken maalesef son zamanlardaki ge-
lişmelerden ötürü ciddi bir Pazar kaybı ya-
şadık. Şu anda Balkanlar, Türki Cumhuri-
yetler, Ortadoğu ve Amerika pazarları iyi
gidiyor.

Franchising Sistemi’nin ülke eko-
nomisine ne gibi katkıları var? 
Yıllardır Genel Başkanı olduğum UFRAD
Franchising Derneği çatısı altında her za-
man dile getirdiğim bir söz vardır: Marka-
laşmak bir ülkenin gelişimi için en gerekli
etkenlerden biridir. Bugün tüm güçlü eko-
nomiler dünya pazarlarını Markaları ile ele
geçirmektedirler. Birçok inovatif düşünce-
si, dünya standartlarında ürün ve hizmet-
leri barındıran Türkiye girişimcileri ve fir-
maları artık kabuklarından sıyrılmalı, güç-
lerinin farkına vararak dünya standartla-
rında markalar geliştirmelidirler. Dünya
çapında markaların yaratılması da ancak
Franchising sistemi ile mümkündür. Çok
yol kat etmiş olmamıza rağmen daha çok
işimiz var. Hep beraber hiç durmadan, yo-
rulmadan çalışmaya devam edeceğiz.

dünya pazarında ihtiyaç duydukları huku-
ki, kültürel ve mali konularda en önemli
paylaşım merkezidir. Dünya Franchising
Konseyi (WFC) aktif üyeliğimiz ile Karade-
niz Franchise Federasyonu Kurucusu ve
Yönetim Kurulu Başkanıyız. Dış Ekonomik
İlişkiler Kurulu-DEİK Kurucu Kuruluş üye-
siyiz.  Geçtiğimiz aylarda Avrupa Franchi-
sing Federasyonu (EFF)’in UFRAD Genel
Başkanı olarak Başkan Yardımcılığı görevi-
ne getirilmiş bulunuyorum. Tüm bu başa-
rılarımız sadece Derneğimizin değil Ülke-
mizin gururudur.

Derneğin faaliyetleri nedir? 
Ne tür destekler sağlıyorsunuz?
UFRAD, Franchising Türkiye’de doğru bir
biçimde öğrenilmesine, kurallarının belir-
lenmesine, franchising’in Türk Hukuk sis-
temi içerisinde yerini bulmasına, franchise
alan ve veren kurumların haklarının ko-
runmasına, katkı sağlamaktır. Şu anda
yaklaşık 180 üyemiz var. Üyelerimizi seçer-
ken çok seçici davranıyoruz. Avrupa Franc-
hise federasyonunun Açıklık ve Dürüstlük
İlkeleri kapsamında faaliyet gösteren mar-
kaları derneğimize kabul ediyoruz. Ayrıca
uyguladığımız ‘Sistem değerlendirme
programı’ ile kendilerine doğru sistemi
oluşturmada da destek veriyoruz. Bunun
yanında İstanbul Aydın Üniversitesi ve UF-
RAD olarak franchise veren zincirlerin ül-
kemiz ekonomisine kalıcı fayda sağlaması
için franchise sistemlerini tam kurmalarını
ve doğru işletmelerini gerekli görüyoruz,
eğitimlerimizle destekliyoruz, sistem de-
ğerlendirme programı ile markalarımızı
dünya standartlarına taşıyoruz. 

Hangi sektörde bu uygulama
daha yaygın olarak kullanılıyor? 
Bugün Türkiye’de zincir işletmelerin sayısı
1850 civarında. Bunların %24’ü yabancı,
%74’ü Türk kökenli markalar. Zincirlere
bağlı şube sayısı ise 50.000 civarında.

UFRAD Başkanı Dr. Mustafa Aydın

UFRAD, franchising sisteminin Türk Hukuk sistemi içerisinde
yerini bulmasına, franchise alan ve veren kurumların 

haklarının korunmasına, katkı sağlamaktır.

Derneğin kuruluş öyküsünü
paylaşır mısınız?
21. yüzyılın markalı perakendeci-

liğe yeni ufuklar kazandıran çağdaş işlet-
me şekli ve franchising sisteminin Türki-
ye’deki tek çatı örgütü olan UFRAD Franc-
hising Derneği, 1991 yılında kuruldu. Ba-
şarısını ispatlamış markaların girişimci ru-
ha aktarılmasını destekleyen derneğimiz,
ülke ekonomisi başta olmak üzere, yatı-
rımcıların markalaşmaya yönlendirilmesi-
ne ve yerli markaların teşvik edilerek ulus-
lararası pazarlarda yer edinmesine katkı-
lar sağlamakta. Dünyanın en köklü franc-
hising derneklerinden biri olan UFRAD,
bugün sayısı 200’ü aşan güçlü markayı
çatısı altında toplamış bulunuyor. Yıllık 35
milyar $’lık ticari işlem hacmine sahip Tür-
kiye’deki Franchising Sisteminin tek tem-
silcisi olan UFRAD, Franchise sisteminin
ülkemizde doğru bir biçimde öğrenilme-
sini, temel kuralların belirlenmesini ve uy-
gulanmasını sağlamakta. Markalarımızın
gerek Türkiye içinde gerekse uluslararası
platformlarda işbirlikleri oluşturmasına
destek olan derneğimiz, Türk firmalarının

Özel Röportaj

Franchise veren markaları 
tek bir çatı altında topluyor…





Biraz 
Döner Stop 
markasından

bahseder misiniz?
Döner Stop markasını ha-
yata geçirirken, gelenek-
sel lezzetimiz dönere
hem Türkiye’de hem de
yurtdışında hak ettiği de-
ğeri kazandırmak amacıy-
la yola çıktık. Döner sek-
töründe, hizmet kalitesi,
hijyen ve lezzet standar-
dizasyonu gibi alanlarda
önemli açıklar bulunuyor.
Bizler bu alanlara yatırım
yaparak, döneri modern
hayatın içerisinde yer ala-
bilecek, kaliteli bir fast-fo-
od seçeneği olarak misa-
firlerimize sunmak iste-
dik. Bu süreçte uluslarara-
sı fast-food restoranların-

da 20 yıllık deneyime sahip bir ekiple bir araya geldik. Üretimimizi
ve tedarik zincirimizi en başından sonuna kadar kontrol altına al-
dık; ürünlerimizin üretim ve pişirme süreçlerinden hijyene, mutfak
dizaynlarımızdan şirket içi prosedürlerine kadar uluslararası stan-
dartlar dahilinde net kurallar belirledik. Bir yandan da tamamen
özgün bir marka konsepti yarattık. Restoranlarımızın mekan tasa-
rımından sunumlarımıza kadar,
alışılmış döner restoranlarından
tamamen farklılaşan bir tarz yarat-
tık. Dinamik, genç ve çağdaş bir
tavır benimsedik.
Tüm bunların yanı sıra, bizi sektör-
de rakiplerimizden ayıran en
önemli unsur lezzetlerimiz. Gele-
neksel döner lezzetini dünya mut-
faklarına dokunan soslarla zengin-
leştirerek, farklı damak tatlarına
uygun hale getirdik. Bize özel re-
çetelerle hazırlanan soslarımız içe-
risinde şu anda et döner için
Cheese Klasik, Cafe de Paris, Ched-
dar Mantarlı ve Jalapeno Biberli;

tavuk döner için Mayonez, BBQ ve Cafe de Paris; köfte için ise
Cafe de Paris, Jalapeno ve Özel Köfte Sos yer alıyor. Patates kı-
zartmalarımız da isteğe göre cheddar’lı veya chili soslu olarak
sunulabiliyor. Menümüzü sürekli geliştiriyor, misafirlerimize
yeni seçenekler sunmaya devam ediyoruz. Lezzeti doğallığın-
dan gelen etlerimiz, sandviçlerde kullandığımız ciabatta ek-
mekleri ve bu farklı sosların birlikteliği, misafirlerimizce çok be-
ğenildi ve kısa sürede çok olumlu geri bildirimler aldık.

Döner Stop’un şu anda kaç şubesi var? 
Lokasyon tercihinizdeki kriterleriniz nelerdir?
Yurt içinde ileriye dönük hedefleriniz nelerdir?
Olabildiğince çok insana ulaşabileceğimiz lokasyonlarda yer
almak temel kriterimiz. Bu kritere uyan tüm yerler, AVM’ler ya
da şehrin farklı lokasyonları Döner Stop için potansiyel alanlar
olarak öne çıkıyor. Şu anda 7 şubemiz bulunuyor. İstanbul’da
Kavacık, Mecidiyeköy, Capitol AVM, Maltepe Park AVM, Palla-
dium AVM ve Marmara Park AVM’deyiz. Ayrıca Çanakkale’de
17 Burda AVM’de faaliyet gösteriyoruz. Çok yakında İzmit 41
Burda AVM ve Bolu 14 Burda AVM’de açılacak yeni şubelerimiz
ile birlikte restoran sayımız 9’a ulaşacak. 2015 yılı sonunda ise
toplam 12 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz. 
Ayrıca yine bu yıl sonuna doğru franchise vermeye başlayaca-
ğız. Döner Stop’u ilk hayata geçirdiğimizde, servis kalitesi, hij-
yen standardı ve marka kimliği gibi unsurları kontrol altında
tutabilmek için yeni restoranlarımızı kendi yatırımımızla açma
ve operasyonunu kendimiz yürütme kararı almıştık. Bugün
markalaşma anlamında belli bir noktaya geldiğimizi düşünü-
yoruz. Bu doğrultuda, giderek yoğunlaşan franchise talepleri-
ni, yine çok özenli ve seçici davranarak değerlendirme kararı
aldık. 2016 sonunda kendimize ait 20 işletmeye ek olarak 20

adet de franchise restoranımız
olmasını hedefliyoruz. Toplam
yatırım potansiyelimizi 100
milyon TL olarak belirledik.
Hem yurt içinde hem de yurt
dışında emin adımlarla yürü-
mek için gereken yatırımları
yapmaya devam edeceğiz.

Franchise sisteminizi
anlatır mısınız?
Franchise vermeye ilk olarak
Türkiye’de başlayacağız. Franc-
hise giriş bedeli 40 bin dolar,
ortalama işletme sermayesi ise
150 bin dolar olarak belirlendi.

Can Köseoğlu / CZK Lokantacılık İşletmeleri A.Ş Kurucusu:
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?Röportaj

“Hedefimiz uluslararası bir
restoran zinciri oluşturmak”



Bayim Olur musun Girişimcilerin Dergisi

Yüzde 2’lik reklam katılım payı ve yüzde 5’lik sürekli franchise öde-
mesi de yatırım şartları içerisinde bulunuyor.  Franchisee’lerimize
eğitim, el kitabı, yer seçimi, bölge koruması, ortak reklam, mal te-
mini ve pazarlama alanlarında çeşitli destekler vereceğiz.

Döner, Türkiye’ de olduğu kadar dünyada da çok
seviliyor. Bu sebeple yurtdışı planlarınız var mı, 
bununla ilgili bir çalışma yapıyor musunuz?
Döner hem Türkiye’de hem de yurtdışında oldukça çok tercih edi-
len bir ürün ve bu alana yapılan yatırımlar tüm dünyada giderek
artıyor. Bizler de Döner Stop ile dünyanın her köşesinde başarıyı
yakalayabilecek bir marka yarattığımızı düşünüyoruz ve dünyaya
geleneksel lezzetimiz döneri Döner Stop kalitesiyle tanıtmak isti-
yoruz. Hedeflerimiz içerisinde uluslararası bir restoran zinciri oluş-
turmak yer alıyor. Yurtdışındaki şubelerimiz için görüşmelerimize
başladık. Özellikle döner pazarı olan ülkelere girmek istiyoruz.
Gayrimenkul avantajı nedeniyle Londra başta olmak üzere Avru-
pa genelini ilk hedef bölgemiz olarak belirledik.

Son olarak girişimcilere ne önerirsiniz?
Girişimcilere her şeyden önce sabırlı olmalarını öneriyorum. Fark
yaratacak bir fikriniz ya da ürününüz olabilir; ancak bu fikri hayata
geçirmek, şirket kurmak, onu büyütmek ve başarıya ulaşmasını
sağlamak için zaman gerekiyor. Eğer fikrinizin gerçekten değerli
olduğunu düşünüyorsanız, sancılı dönemlerde moralinizi bozma-
dan işinize sabırla devam edebilmelisiniz.
Bunun dışında ürününüzü devamlı geliştirmeniz ve iyileştirmeniz
gerekli. Yeni bir ürünün daha iyisi her zaman çıkacaktır. Bu neden-
le başkası daha iyisini yapmadan ürününüzü geliştirerek hep bir
adım önde olmanız gerekiyor.
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Haberler

Gritty, cep telefonu ve tabletler için yenilikçi çözüm-
ler sunan Türkiye'nin lider aksesuar firmasıdır. Faa-

liyetlerine 2013 yılında başlayan Gritty, Türkiye'ye yayı-
lan hizmet ağı ile 40'a yakın Gritty Shop ve yüzlerce ba-
yiye hizmet vermektedir.
Kurulduğu günden bu yana  Gritty; kullanıcı dostu, ka-
liteli ve sürekli yenilenen  geniş ürün yelpazesi ile hem
kurumsal hemde bireysel müşterilerin tercihi olmuştur.

Tü r k i y e ' n i n
her yerine cep
telefonu ve
tablet akse-
suarı hizmeti
sunan şirket
kısa zamanda
lider marka
haline gelmiş-
tir. 

Gritty, değişen kullanıcı ihtiyaçları ve değişen hayat
şartlarına göre kullanıcılarına en iyi çözümü sunmayı
hedef edinmiştir. En son teknoloji ile donatılmış üretim
tesislerinde, en kaliteli ham maddeler kullanılarak, uz-
man Ar-Ge ekibi denetiminde üretilen ürünler sadece
mobil cihaz aksesuarı değil aynı zamanda şıklığı ta-
mamlayan moda aksesuarlarıdır.

hayatın içinde…

Mağaza sayısını Antalya’da 5’ledi!..

Antalya’da ilk mağazalarının açıldığı
2005 yılından bu yana yaklaşık 3 mil-

yon Antalyalının yanı sıra yerli ve yabancı
turistlerin mağazalarını ziyaret ettiğini söy-
leyen Faruk Güllüoğlu Yönetim Kurulu Baş-
kanı Faruk Güllü, geçen 10 yılda Antalya’nın
en sevilen markalarından biri oldukları için
büyük mutluluk duyduklarını vurguladı. Fa-
ruk Güllü, yıl sonuna kadar 7 mağaza ve 11
milyon TL'lik yatırım büyüklüğüne ulaşmayı
hedeflediklerini de söyledi.
Antalya’daki Faruk Güllüoğlu üretim tesisi-
nin yıllık 550 ton baklava kapasitesine sa-
hip olduğunu kaydeden Faruk Güllü, “Bura-
da yer alan modern üretim tesisimiz, Antal-
ya’daki mağazalarımız için günde 750 kg’ye
varan baklava üretim gerçekleştiriyor” dedi.
Faruk Güllü, Antalya ve çevresindeki büyüme planlarının temelinde
günlük taze ürün sevkiyatının önemli bir unsur olduğunu da sözle-
rine ekledi.

Cironun yüzde 15’i turistlerden!
Antalya’ya yeni yatırımlar yolda…
Faruk Güllü,  mağazaları ziyaret eden tur fir-
malarının turist müşteri getirdiğini de vurgu-
layarak; “Turist sayısı değişkenlik göstermekle
birlikte turistlerin yapmış olduğu alışveriş ma-
ğaza ciromuzun yaklaşık yüzde 15’ine denk
gelmektedir” açıklamasını yaptı.
Bölgedeki üretim üssünü kurmalarının ardın-
dan büyüme girişimlerini hızlandırdıklarını
açıklayan Faruk Güllü, uzun vadede Antalya
ve çevresinde toplam 10 mağazayla hizmet
vermeyi amaçladıklarına da belirtti. Faruk Gül-
lü, “Antalya’daki mağazalaşma ve ara üretim
tesisi destekli operasyonumuz iş modelimizin
başarısında bir dönüm noktası oldu. Kapasite
ve mağaza yayılımı anlamında Türkiye’nin di-

ğer illerinde de örnek alınarak hayata geçecek. Çok yakında potan-
siyeli yüksek diğer bölgelerde de Antalya’da uyguladığımız büyüme
modelini aynen devam ettireceğiz” dedi.

Faruk Güllüoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güllü, 
“3 yeni mağazayı daha Antalya’nın hizmetine sunarak toplam yatırım 

miktarımız 8.5 milyon TL’yi aştı…”

Activ Baby Store, sektördeki 10 yıllık deneyimiyle girişimcilerin hizmetinde.
Firmanın Halka İlişkiler Uzmanı Betül Eskikalcı "Türkiye distribütörlüğünü

üstlendiğimiz Ferrari Bebek Ürünleri,
Disney ve Fisher Price Oto Koltukları
markamıza güç kattı. Bayi sayımızı
46’ya yükselttik. Markamız ilk sene 6
franchise vererek sektöründe yine bir
başarı hikayesi yazdı” dedi. Bu iş mo-
deliyle 15 günlük bir sürede, Türki-
ye'nin her hangi bir ilinde veya ilçe-
sinde, bir alışveriş merkezi veya trafi-
ğe kapalı işlek bir caddede veya po-
tansiyeli yüksek bir ara sokakta bile
bir bebek mağazası açılabileceğini
belirten Eskikalcı "Activ Baby olarak
başarısı ispatlanmış organizasyonu-

muzda yer almak isteyen yatırımcılara verimli, düşük maliyetli, riski olmayan
ve prestijli bir franchise fırsatı sunuyoruz” dedi.
Fuara 2. kez katılan firma şu ana kadar İstanbul Ataşehir, İstanbul Üsküdar, Ay-
dın, Gaziantep, Mersin, Amasya illerine franchise vermiş durumda. 2015-2016
yıllarında ise ayda iki bayilik vermeyi planladığı da alınan bilgiler arasında.

15 günde, bir bebek 
mağazası sahibi olun!

8000 çeşit bebek ürünü, 150’den fazla 
markasıyla Türkiye'nin her yerine bayilikler 

vermeye devam ediyor.





Coldwell Banker
sistemi nasıl 
işliyor?

Dünyanın ilk gayrimenkul
danışmanlık markası olan
Coldwell Banker, 1906 yılın-
da San Francisco’da Colbert
Coldwell ve Arthur Banker
ortaklığında kuruldu. 109 yıl-
lık tarihinde konut, lüks ko-
nut ve ticari gayrimenkul da-
nışmanlığı alanlarında aracı-
lık hizmetleri veren Coldwell
Banker, yıllar içerisinde sek-
törün profesyonellik ve gü-
venilirlik standartlarını şekil-
lendirdi. Yüz yılı aşkın tarihin-
de aracılık hizmetlerinde yıl-
lık 250 milyar dolar tutarında gayrimenkul
satışı miktarına, hizmet bedelinde ise  yıllık
6 milyar dolarlık gelir düzeyine ulaştı. Mer-
kez ofisi New Jersey’de bulunan ve %100’ü
halka açık olan Realogy Group’un en büyük
markası Coldwell Banker, bugün 6 kıtada ve
52 ülkede gayrimenkul danışmanlık hizmet-
leri vermeye devam ediyor.
Coldwell Banker Türkiye- Coldwell Ban-
ker, sahip olduğu uluslararası deneyimini
2013 yılından itibaren Türkiye'ye taşımaya
karar verdi. Türkiye'de gayrimenkul sektö-
rünün en başarılı isimlerinden biri olan Dr.
Gökhan Taş önderliğinde gayrimenkul ve
franchising satışı konusunda uzman bir
kadro  kuruldu.

Franchise verme süreciniz nasıl 
devam ediyor? Türkiye’de kaç ofis
ile hizmet veriyorsunuz?
Coldwell Banker, dünya genelinde her yıl is-
tikrarlı olarak büyüyen gayrimenkul pazarın-
da, kendi işini yapmak isteyen dinamik giri-
şimciler için özel fırsatlar sunuyor. Global
yaklaşımı ve yüz yılı aşkın tecrübesiyle başa-
rıyı hedefleyen paydaşları için yol gösterici
oluyor. Coldwell Banker Türkiye olarak 2 yıl-
da 77 Ofisimiz ile yaklaşık 700 Gayrimenkul
profesyoneline ulaştık. Şuan Türkiye gene-
linde 19 şehirde faaliyet göstermekteyiz.
Coldwell Banker Türkiye olarak, 2015 Ocak
ayı itibariyle %400 büyüme göstererek glo-
balde, Dünyanın En Hızlı Büyüyen Ülkesi ol-
duk. 2016 hedefimiz ofis sayımızı 150 ye,
2017 de ise 250'ye çıkarmak.

work ağı sayesinde ulus-
larası sınırları ortadan
kaldırmaktadır. BlueNet
isimli kapalı intranet sis-
temi sayesinde, yer ve za-
man kısıtlaması olmaksı-
zın yeni bir portföy giri-
şinden sunumuna kadar
tüm işlemler basit bir
akıllı telefon aracılığıyla
gerçekleştirilebilmekte-
dir. Söz konusu sistem,
Türkiye'nin en önemli
emlak siteleriyle de en-
tegre olarak çalışmakta-
dır. Gelecek 10 yıl yenilik-
lerimizi destekleyecek,
tüm geliştirmelerimizi

kaldıracak bir sistem için altyapımızı Goog-
le Türkiye ile işbirliği yaparak, Google tek-
nolojisine çevirdik. Coldwell Banker, Sek-
törde İlk ve Tek  Yüksek Kazanç Sistemini
Sunuyor. Coldwell Banker Türkiye olarak,
gayrimenkul danışmanlarımıza, Pass pay-
laşım sistemi ile masa parası olmadan, ay-
lık sabit ücret olmadan, yüzde 100 e kadar
kazanç imkanı sunuyoruz.

Türkiye’de gayrimenkul sektörü-
nü 2015’te neler bekliyor, 2015
öngörülerinizi alabilir miyiz? 
Gayrimenkul piyasası bu sene Genel Seçim,
sınırımızda süregelen Suriye iç savaş ve son
dönemde artan terör olayları sebepleri ile
genellikle yatay bir seyir izlemiştir. Ancak
erken seçim sonucunda kurulacak hükü-
met ile sağlanacak siyasi ve ekonomik istik-
rar hem para piyasalarına hem de gayri-
menkul piyasalarına olumlu etki edecektir.
Özellikle halen devam etmekte olan Kentsel
Dönüşüm Projeleri, şehirlerarası otoyol ve
hızlı tren projeleri, ihaleleri yapılan/yapıla-
cak "Şehir hastaneleri, İstanbul'da 3. köprü,
3. havaalanı, Avrasya Tüneli ve bitmek üzere
olan metro ulaşım projeleri, bunun dışında
yeni çıkan Gayrimenkul Fonları düzenleme-
si, tüketicinin markalı mega projelere hem
oturum ve hem de yatırım amaçlı olarak
olumlu bakması" gibi sebeplerle 2015 te er-
telenen gayrimenkul yatırımlarının 2016 yı-
lına sarkması bekleniyor. Bu sebeple 2016
yılının 2015 yılından daha hareketli geçece-
ğine inanıyoruz.
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109 yıllık tarihinde 
konut, lüks konut ve 
ticari gayrimenkul 

danışmanlığı alanlarında
aracılık hizmetleri 

veren Coldwell Banker
milyonlarca insanın 

hayalini gerçekleştirdi.

Coldwell Banker TürkiyeÜlke Başkanı Gökhan Taş

Coldwell Banker’ın gayrimenkul
sektörü üzerindeki rolü nedir?
Dünyanın ilk gayrimenkul danışmanlık fir-
ması olmanın getirdiği, inovatif  bakış açısıy-
la teknolojiye ve eğitime çok önemli yatırım-
lar yapıyoruz. 
Eğitim yatımlarımız: Sektörde işe yeni
başlayan bir gayrimenkul danışmanının
standart eğitim süresi 5 gün iken, Cold-
well Banker 12 günlük eğitim vermekte-
dir. Bu yıl, Coldwell Banker Türkiye ekibi-
ne, Gayrimenkul Sektörünün eğitim guru-
su olarak nitelendirilen  Gil Ostrander, Eği-
tim Direktörü ve Yönetim danışmanı ola-
rak katılmıştır. 
Teknoloji yatırımlarımız: Coldwell Ban-
ker, 6 kıtada 52 ülkeye yayılan global net-

1906 yılından beri milyonlarca 
insanın hayallerini gerçekleştirdik





TAB Gıda’nın hızlı servis sektö-
ründeki serüveni 1995 yılında
geniş ürün yelpazesi, güler yüz-

lü hizmeti, alevde ızgaranın karşı ko-
nulmaz lezzetiyle tüm Dünya’da hızlı
servis sektörünün öncülerinden biri
olan Burger King®'in münhasır lisans
hakkı sahibi ve restoranların Türki-
ye’deki ana işletmecisi ve geliştirme
ortağı olup, master franchise haklarını
alarak Türkiye'ye getirmesiyle başla-
mıştır. 
Hızlı servis sektöründeki öncülük
misyonundan, kalite ve sağlık ilkele-
rinden asla taviz vermeyen TAB Gıda,
Türk halkını yeni lezzetlerle buluştur-
maya devam ederek, 2007 yılında Napoli'nin geleneksel ve ne-
fis  'İtalyan' lezzetlerini sunan Sbarro®'yu bünyesine katmıştır.
30’dan fazla ilde 100’den fazla restoranı ile Napoli'nin gelenek-
sel ve nefis İtalyan lezzetlerini hızla hayatımıza sunan
Sbarro®'nun tüm Dünya’yla paylaştığı yüzlerce lezzet; deneyimli
ve profesyonel TAB Gıda ekibiyle Türkiye'nin birçok noktasına
ulaşmaktadır.
Yine 2007 yılında TAB Gıda bünyesinde faaliyete geçen diğer bir

marka, özel baharatlı tavuk
parçalarını Türk halkıyla buluş-
turan ve "Bu Tavuğu Sevecek-
siniz" sloganıyla yola çıkan Po-
peyes®'tır. Geleneksel tariflerin
sıra dışı Louisiana mutfağıyla
buluştuğu Popeyes®, eşsiz lez-
zetlerini Türkiye'de her geçen
gün büyüyen restoran ağı ve
bugün 30’dan fazla ilde
130’dan fazla restoranı ile
müşterilerine sunmaya devam
etmektedir.

Eylül 2010 yılından bu yana ise
Dünya’da eşi benzeri bulunma-
yan rosto sandviçler ve kıvırcık
patatesleriyle benzerlerinden
ayrışmayı başaran Arby’s®, TAB

Gıda güvencesiyle ülkemizde hizmet
vererek, Türk tüketicilerinin de vazgeçil-
mezlerinden biri olmayı başarmıştır.
Farkı, lezzetinde gizli olan özgün menü-
leri ile geleneksel fast food algısını de-
ğiştiren Arby’s®,  TAB Gıda bünyesine
katılmasının ardından hızlı bir büyüme
gerçekleştirmiş ve şuan Türkiye genelin-
de 45’den fazla şubesi ile hizmet ver-
mektedir. 2013 yılında ise TAB Gıda, 20
yıllık deneyimini işin ustalarıyla birleşti-
rerek Usta Dönerci markasını yaratmış-
tır. TAB Gıda, Usta Dönerci markasıyla
konusunda uzman çalışanları ile birlikte
en doğru ve uygun ürünü, en uygun fi-
yat ve en üstün hizmet kalitesi ile bü-

tünleştirerek müşterilerine sunmayı hedeflemektedir.
Usta Dönerci'nin benzersiz lezzeti özenle seçtiği malzemelerden ve
geleneksel hazırlanış yöntemlerinden gelmektedir.  Klasik yapılış
yöntemlerinden ödün vermeden yüksek hijyen koşullarında ürünler
hazırlayan Usta Dönerci, her zaman ve iyi kalitede, güvenilir, leziz
ürünler ve döner çeşitleri sunmaktadır. TAB Gıda, Usta Dönerci'de
müşterilerini  Anadolu'nun binlerce yıllık lezzet geleneğini yaşama-
ya davet etmektedir.
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Franchise

TAB Gıda Yön. Krl. Bşk.
Erhan Kurdoğlu

Türkiye'de 
1994 yılından beri, gıda

sektöründe faaliyet 
göstermekte olan 
sektörünün lider 

kuruluşudur. 

TAB Gıda, yatırımcılar için avantajlı
franchise koşulları sunuyor…
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Dosya Konusu

Fuara özel projeler ve kampanyalarınız var mı?
Özellikle İstanbul dışına franchise verirken isim hakkında in-
dirimlerimiz söz konusu. Anadolu şehirleri için 2015 sonuna
kadar isim hakkı 10.000 USD+KDV olacak.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
2016’da 20 yeni franchise restoranı açmak.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Fuara özel bir kampanyamız bulunmuyor.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Bursa Kebap Evi, Türkiye’de 29 ilde 62 şube ile hizmet veriyor. Yurt
dışında Almanya’nın Saarbrücken kentindeki master franchise şu-
besiyle misafirlerini ağırlıyor. 

Popüler markalar BU FUARDA!
Türkiye franchise pazarı kesintisiz büyümesini sürdürüyor. 
Yatırım cazibesini sürdüren işleri araştırdık. İşte girişim uzmanları ve sektör
temsilcilerine göre riski düşük, getirisi yüksek yatırım alanları…

Girişim öyküleri pazarda limon satarak başlamıyor. Sadece
kendi şirketlerini büyütmek için çalışmıyor, Türkiye’deki
girişimcilik ikliminin gelişmesine de

katkı sağlıyorlar. Evet, yeni nesil girişimciler-
den bahsediyoruz. Onlar işlerini yaratıcılık,
yenilikçilik ve yönetimsel inovasyon kullana-
rak geliştiriyorlar. Yeni iş kurmak isteyenlere
yönelik kapsamlı bir içerik hazırladık. Yaptığı-
mız araştırmaya göre 2015’te franchise veren
şirketler adeta yatırımcıların hücumuna uğra-
dı. Kendi işini kurmak isteyenlerin dışında in-
şaatçı, tekstilci, kuyumcu ve sanayiciler franc-
hise veren markalara yatırım yaptı. 2000’lerde
AVM’ler açıldıkça zincirler büyüdü. Tüketici,
markalara yöneldi. Peki, şu sıralar hangi alanlar popüler?
2016’da hangi alanlar ön plana çıkacak? Gıda her zamanki gibi
cazibesini koruyor. Yerli yabancı birçok markanın rekabet ettiği

kafe pazarı büyümesini sürdürüyor. Oyuncak pazarında büyüme
trendi hızlanarak devam ediyor. Türkiye’nin hemen her bölgesin-

deki yeni projeler talebe yetişemiyor. Gayri-
menkul pazarındaki bu   muazzam büyüme sek-
törün yüzünü güldürüyor. Geleneksel lezzetle-
re ilgi çok fazla. AVM’lerdeki stant ya da kiosk
yatırımları oldukça popüler hale geldi. Hizmet
kalitesini artıran, evlere servis yapabilen mar-
kalı kuru temizleme şirketlerine ilgi artıyor. Ge-
leneksel yöntemlerle ürettikleri lezzetli pideleri
franchise altyapısı kurarak geniş kitlelere ulaş-
tırmak için hazırlık yapıyorlar. 
Franchise alanında marka ve girişimcilere yön
veren Bayim Olur musun Fuarı bu yıl da her

sektörden öncü markaları girişimcilerle buluşturacak. İşte size
fuara katılacak markalardan bazılarının sizlere özel uygulayacağı
projeler ve kampanyalar…

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Mobil ofis uygulamalarımıza internet üzerinden
erişebilecekler, ofis uygulamaları ve danışmanlık-
larımızı birebir canlı müşteri temsilcilerimiz ile yaşayarak dene-
yimleyecekler.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
e Ofis ayrıcalığını tüm Türkiye’de kendi işini kurmak isteyen giri-
şimcilerin hizmetine sunmak.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Herhangi bir kampanyamız bulunmamaktadır.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
1 Temmuz 2016 itibariyle 150 ofis ve 1500 danışmana ulaşmayı
hedefliyoruz. 2017 sonu itibariyle de 250 ofis ile 3000 danışmana
ulaşmayı hedefleyip, sektörde lider olmak için çalışıyoruz.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?

Fuar süresince; fuara özel ulaşım hizmetle-
rinizde “ Ref 2318BOF “ kullanıcı kodu belirtilmesi durumunda,
Şoförlü araç hizmeti – Kişiye özel transfer hizmeti veya Özel
şoför hizmetlerinde %35 İndirim uygulanacaktır.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
2015 senesinde yaptığımız ve 2016 yeni dönem yapacağımız
yatırımlar ile %40 civarında büyüyeceğiz.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?

Herhangi bir kampanyamız bulunmamaktadır.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Bulunmadığımız illerde restoranlar açarak büyümemizi değişik
lokasyonlarda  devam ettirmeyi düşünüyoruz. Hem global de-
ğişimlere ayak uydurup, hem de yerel uygulamalar ile kendi
sektörümüze liderlik etmeye devam edeceğiz.
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Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?

İlk 10 franchise için %25 indirim uygulanacaktır.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Sahil bölgelerinde 100, şehir içi 30 ve AVM’lerde 15 franchise
noktasına ulaşmak.

Fuara özel projeler ve kampanyalarınız var mı?
Fuar ziyaretçilerimize %15  indirim çeki vereceğiz.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
2015 te bayi sayımızı en az 20’ye,  2016’da bu sayıyı 50 bayiye
çıkarmayı hedeflemekteyiz.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?

Sisteme giriş bedeli fuar süresince 15.000 TL şeklinde uygulana-
caktır.  Ayrıca “Toprakta Gelecek Var” kampanyası dahilinde gerçek
değerinde satılamayan bir mülkü takas sistemi ile alıp, gelişmeye
açık bir bölgedeki arazi ile değiştireceğiz.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Şu an 4 olan franchise sayısını yıl sonuna kadar 25’e, 2016 Hazi-
ran ayına kadar ise 50’ye çıkaracağız.

Fuara özel projeler ve kampanyalarınız var mı?
Fuarda ilk kez Van-Based bir iş modelini pazarlayacağız. Ayrıca 15
-22 Ekim tarihleri içinde sözleşme imzalayanlara franchise bede-
linde %33 indirim olacak.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Toplam 12 franchise noktasına ulaşmak.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Fuarda sözleşme imzalayan yatırımcıya franchising bedelinde
%15 özel iskonto yapılacak.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Şube sayımızı 2016 sonunda 20’ye çıkarmak.

Fuara özel projeler 
ve kampanyalarınız var mı?

Fuar sürecinde görüşmeye başlayıp, hizmet alacak müş-
terilerimize, liste fiyatı üzerinden %20 iskonto yapılacaktır. 

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Halihazırda 1,000 noktanın denetiminde kullanılan ürünümü-
zün, 8,000 noktada kullanılmasını sağlamak.

Fuara özel projeler 
ve kampanyalarınız var mı?

Fuara özel bir proje veya kampanyamız yoktur.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Estetik ve fonksiyonel tasarımlarla perakende mağazacılık ve gı-
da sektöründe daha fazla firmayı öne taşımaktır. 

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Fuarda girişimcilerinden yeni bir şube açmak için anlaşılan
kişilere toplam yatırım bedelimiz üzerinden %5 indirim uy-
gulanacaktır.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
İlk yılında 10 şubeye ulaşan Pizza Vegas, 2016 sonuna kadar
Türkiye genelinde en az 20 şube daha açmayı hedefliyor.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Fuara özel bir proje veya kampanyamız yoktur.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
2015 yılı sonunda 8, 2016 yılı sonunda ise 25 şubeye ulaşma-
yı hedeflemektedir.

Fuara özel projeler ve kampanyalarınız var mı?
Özel bir projemiz ya da kampanyamız bulunmuyor.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
2015 sonunda restoran sayımızı 12’ye yükselteceğiz. 2016 so-
nunda kendimize ait 20 işletmeye ek olarak 20 adet de franc-
hise restoran hedefliyoruz.

Fuara özel kampanyalarınız var mı?
Özel bir projemiz ya da kampanyamız bulunmuyor.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
2016 yılı sonuna kadar hedef firmaya ait işletme sayısı 30,
franchise sayısı 15.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?

Futbol KAHVE stantlarının kahve sektörüne ivme
kazandıracak bir konsept olması en büyük projemi-

zin hayata geçmesi anlamına gelmektedir.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
2015-2016 dönemlerinde İstanbul bazlı 50’ye yakın 
AVM de yer almak.
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Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Fuara özel bir kampanya ve projemiz yoktur.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Özellikle yurtdışındaki şube açılışlarımızı gerçekleştirip Köfteci
Ramiz’i uluslararası bir marka yapmak ve ülkemizin doğu ille-
rine franchise vererek büyüme hedefimizi gerçekleştirmek.

Fuara özel kampanyalarınız var mı?
Fuara özel kampanyamız bulunmamaktadır.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
7 olan şube sayımızı 10 şubeye ulaştırmak. 2016 yılında ise Ege
ve Akdeniz Bölgeleri sahil şeridi, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa
gibi büyük şehirlerde en az 30 şube ile hizmet vermek.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?

Fuara özel bir kampanyamız bulunmamaktadır.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
2016 yılı için hedefimiz Türkiye’de 35 şube açmak.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?

Fuar süresince, 2015 sonuna kadar Franchise sözleşmesini imza-
layan bayi adaylarımızdan Franchise ücreti almayacağız, reklam
desteği ,personel eğitimi, materyal desteği vereceğiz.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
2015 sonuna kadar 10 bayiye ulaşmayı hedefliyoruz.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?

Repoint, fuar süresince franchise bedelini 1 yıl
erteliyor, isim hakkı bedeli olan 15.000 TL + KDV yi yeni franchi-
seları için bir yıl ertelemeli olarak alacak. 

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
2015 -2016 döneminde en az 20 franchise hedeflenmektedir.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Fuara özel sipariş veren her müşteriye (1’e 1 oranda) mal faz-
laları verilecektir.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Türkiye geneli 10, yurt dışı için 2-3 yeni bayilik vermek.

Fuara özel projeler 
ve kampanyalarınız var mı?
Giriş bedelimizin % 25'ini almıyoruz ve dolar kuru’nu 2,70 TL
olarak sabitleyeceğiz. 

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
2015 bitmeden Ankara'da 2, İstanbul'da 1 ve Adana'da 1 ol-
mak üzere 4 şube hedefliyoruz. 2016 Şubat ayında 1 şube de
Umman’da açmayı hedefliyoruz.

Fuara özel projeler 
ve kampanyalarınız var mı?
Kampanyamız bulunmamaktadır.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
2016 Bolulu Hasan Usta yılı olacaktır. 2016 yılında tüm mecra-
larda  reklam kampanyalarımız yer alacak.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Fuara özel franchise bedeli almıyoruz.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
15 şubeye ulaşmak.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?

Bayilik almak isteyen girişimcilere sözleşme şartlarında esneklik
sağlanacaktır.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Yıl içinde minimum 3 ana bayii ve 10 adet bayii rakamına ulaşarak
satış ve servis ağını genişleteceğiz.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Başvuru yapanlara bir yerine iki mağaza açtırıyoruz. Yani,
Franchise'ımız olana bir de sanal mağaza açıp, internetten
satış yapma hakkı veriyoruz.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Her ay iki bayilik vermeyi planlıyoruz. Düzenli olarak %50 bü-
yüme oranımızı 2016 yılında da elde etmeyi hedefliyoruz.

Fuara özel kampanyalarınız var mı?
Fuara özel olarak 25000 TL olan franchise 

bedelini 10000 TL ye indirdik. 

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
2015 - 2016 hedefimiz mağaza sayımızı 16 ya çıkartmayı ve 20
adet franchise vermeyi hedefliyoruz.
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Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?

Fuara özel kampanyamız olmayacaktır. 

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Türkiye’de açılacak olan yeni AVM projelerinde yer almak ve
yurt dışında belirli pazarlara odaklanıp buralarda operasyona
başlamak niyetindeyiz.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Fuara özel ilk 3 bayiden franchise isim hakkı bedeli alınmayacak.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
2015 yılı hedefimiz 10 bayi. 2016 yılı için ise 25’e çıkarmak.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Fuarda yeni bayilerimize özel online sipariş

sistemimiz ve müşterilerimize yönelik application tanıtımımız ola-
cak. Ziyaretçilerimizden application kullananlara mağazalarımız-
da hediyemiz olacak.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Mağaza sayımızı 16 dan 30’a çıkartacağız.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Fuara özel, isim hakkını 50.000$ ‘dan 75.000 TL ‘ye sabitledik.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
2015-2016 sezonun hedefimiz şubeleşmeye devam etmek ve bu-
lunmadığımız illerde yer almak. Anadolu’daki büyüme hızımızla
Marmara bölgesine ve yurt dışına devam ettirmek.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
81 ilde, AVM’ler içerisinde ve cadde dükkanlar açmayı hedefliyor.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Markamızla işbirliği yapan yatırımcılarımızla 30 yeni mağaza aç-
mayı planlıyoruz.

Fuara özel projeler ve
kampanyalarınız var mı?

Fuar süresinde franchise alanlara 5.000 TL değerinde bedelsiz ürün
gönderilecek. Franchise bedelimizden %10 indirim uygulayacağız.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
2015 şube hedefimiz 90, 2016 sonu ise 175’tir. 
Avrupa ve Rusya pazarına açılmak istiyoruz.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?

İlk 6 ay için aylık 6 bin TL lokal pazarlama bütçesi harcama ga-
rantisi veren adaylardan franchising bedeli almayacağız. Ayrıca
belli bir süre royalty, call center kesintisi, pazarlama kesintisi de
almayacağız. 

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
2016 yılsonu hedefimiz 90 şubeye ulaşmak.  2016 sonuna kadar
Türkiye’de en az 20 şehirde olacağız.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Herhangi bir kampanyamız bulunmamaktadır.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
2015 Sonu itibariyle şube sayımızı 25’ e yükseltmek.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Fuara özel olmak kaydıyla bölgeye göre %20 in-

dirim yapılacak. Franchise’larımıza özel avantajlı ek paketler
sunacağız.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
2015 yılı sonuna kadar 110, 2016 sonuna kadar ise 175 ofise
çıkmayı hedefliyoruz.

Fuara özel projeler ve kampanyalarınız var mı?
Fuara özel isim hakkı bedelimiz 25.000$ yerine 15.000 $ olacak.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
2015-2016 yılları sonunda 25 şube hedefimiz mevcut.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Fuara özel franchising bedeli sadece 10.000 $ 
olacak. İlk 5 şube için anlaşmalı bankalarımızdan 
36-60 ay vadeli kredi kullanma imkanı sunacağız.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
2016 yılında 10 yeni franchise vererek, 2016 yılında toplam 20
şubeye ulaşmak.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Fuara özel isim hakkı bedeli alınmayacaktır. Başlangıçta
15.000 TL’ lik tshirt ve aksesuar desteğimiz olacaktır.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
2016 yılsonunda 30 noktada olmayı hedefliyoruz. Ayrıca
2018’de franchise ağımızı artırmayı planlıyoruz.
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Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?

Fuarda fizibilitesi, kira pazarlığı yapılmış dükkanları sunacağız.
1 yıl süreyle aylık royalty bedelinin yarısını da almayacağız.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Marmara bölgesine sunduğumuz bayilik fırsatını fuarda bü-
tün Türkiye’ye yayacağız, bir yılda 20 restoran açacağız .

Fuara özel projeler ve kampanyalarınız var mı?
Fuara özel olarak, ilk müracaat gerçekleştiren 3 kişiye Franc-
hise ödemesine ilişkin olarak %25 indirim sağlanacaktır.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
2016 yılı içerisinde, 20 ilde franchise şube açmak.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
30.000 TL franchising bedelimizi, fuara özel
yarısına düşürüyoruz.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
30 olan bayi sayımızı 20 farklı şehirde en az 50'ye ulaştırmak.

Fuara özel projeler ve
kampanyalarınız var mı?
Bchoco ve Chocodoner markalarımızı bu 
fuarda tanıtacağız.  Fuarda başvuru yapan yatırımcılara fuara özel
fiyat uygulanacaktır.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Bchoco markamız ile 2015-2016 hedefimiz 5 şubedir. Chocodo-
ner markamız ile 2015-2016 hedefimiz 20 şubedir.   

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
25000 $ olan franchising bedeli fuar süresince
bayilik alanlara özel 50.000 TL olacaktır.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
En az 30 bayiye ulaşmak.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Fuar süresince sözleşme düzenlememiz 
durumunda, ilk stantlarının maliyetine %10’luk bir oranda destek
vereceğiz.  

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Yakın dönemde stand modellerimize ek olarak  şekerleme mağa-
zası konsepti oluşturduk.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?

Yeni ürünlerimizi ve menü kampanyalarımızı yeni
özel görsel standımızda sergileyeceğiz.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
2016 yılına kadar yurt içi şube sayısını 60’a çıkarmak. 2016 yılı
sonrası yurt dışına bayilik veriyor olacağız.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?

Herhangi bir kampanyamız bulunmamaktadır

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
2015’de toplamda 14 mağaza açarak 24 mağaza sayısına ula-
şacağız. 2016 hedefimiz ise 47 mağazaya ulaşmak.

Fuara özel projeler ve kampanyalarınız var mı?
Winsell restoran modülü alana Winsell franchise yönetim si-
temi ücretsiz olacak.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Şube sayısı 20 ‘nin üzerinde olan 10 adet restoran zinciri sa-
tışı hedeflemekteyiz.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Herhangi bir kampanyamız yok.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
2016 hedefi olarak 100 şubeye ulaşmak ve müşterilerimize da-
ha kaliteli ürünler ve geniş çözümler sunmak adına kalite ve
ürün çeşitliliğine yatırım yapmayı hedeflemektedir.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Herhangi bir kampanyamız yok.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Artık franchise vererek 2015 sonu itibarıyla İstanbul’daki bütün
bölgelere hitap etmiş olmak, Ankara ve diğer büyük şehirlerde
de aynı stratejiyle devam etmek istenmektedir.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Fuara özel Franchise giriş bedelimiz 30.000 TL dir.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
2016 sonundaki hedefimiz, markamızı bizimle birlikte büyü-
tüp geliştirecek 10 noktada hizmet vermektir.





Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?

Fuar süresince franchising anlaşmaları için her franchiseeye sa-
tış tutarı 10.000 TL değerinde hammadde verilecektir.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
2015 sonuna kadar 6 nokta, 2016 sonuna kadarda toplam da
16 noktaya ulaşmayı hedeflemekteyiz.

Fuara özel projeler ve
kampanyalarınız var mı?

Fuara özel kampanya olarak ilk kez isim bedelini tek seferlik sa-
dece 50.000 TL olarak alıp ve aylık cirodan aldığımız yüzdelik
dilimini de kaldırıyoruz.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Tüm Türkiye’de yer almak.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
2016 yılı için 12.500 $ olarak belirlediğimiz sisteme giriş bedelini
fuara özel olarak 5.000 $ olarak revize ettik. Fuarda el sıkışacağı-
mız yeni bayilerimize farklı sürprizlerimiz olacak.  

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
36 olan şube sayımızı yılı sonuna kadar 42’ye çıkarmayı hedefli-
yoruz. 2016 yılında ise hedefimiz; doğduğumuz şehir Ankara’ dan
başlayarak yurt içi şube sayımızı 60’a çıkartmaktır.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Fuar süresince franchise bedeli talep edilmeyecek.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
2016 yılında Ege, Akdeniz, Marmara sahil bölgelerinde 20 nokta-
da bayilik vermeyi hedeflemektedir.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Fuara özel olarak %50’ye varan indirim ve özel ödeme koşulları ola-
cak. Bunun yanı sıra şu an devam eden kadın girişimcilere özel  "ka-
zandıkça öde" kampanyamız devam edecek.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Hedefimiz dünyanın 4 kıtasında yer alan franchise ofislerimizi yay-
gınlaştırmak. Türkiye'de tüm illerde franchise ofislerini açmak. 

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
İlk 5 yatırımcımızdan giriş bedeli %50 olarak 
alınacaktır. Fuarda standımızı gelerek form 
dolduracak ziyaretçilerimize 30 Kasım 2015 tarihine kadar Cafe Sam
Künefe ‘de künefe çeşitlerimiz için geçerli olmak üzere %25 indirim
verilecek.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Önümüzdeki 24 aylık süreçte 50 adet Franchise vererek Cafe Sam
Künefe zincirleri oluşturmak.  2016 yılı 3. çeyreğinden itibaren yurt-
dışı yapılanması için çalışmaları başlatmak.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Her yıl olduğu gibi Kahve Durağı bu yıl da 
fuar müşterilerimizi özel hissettirmek için

sürpriz hediyeler ve indirimler vermek için sizleri standımıza
bekliyoruz. 

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Bayi hedefimiz; 2016 yılına kadar, bayi ağını 120 Kahve Durağı
olarak, kahve severlerle buluşturmaktır.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Deneyimli kadromuz fuar boyunca girişim-

cilere eğitim sektörüyle ilgili birçok bilgi verecek.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Mektebim Koleji olarak hızlı büyüyen bir kurumuz 3 yılda 150
kampüsle Türkiye’nin her bölgesinde olmayı planlıyoruz.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?

Fuara özel bir kampanyamız olmayacak.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Türkiye’ nin tüm belgelerinde bayilikler oluşturmak, bunun ya-
nında büyük illerde de kendi satış ağlarımızı oluşturmak.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Türkiye’de ilk olacak ürünümüzü sunacağız. ilk 10 iş ortakları-
mıza özel indirim, satış için promosyon ürünlerinden ve reklam
fonlarından faydalanabilecekler.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
2015 yılında 10, 2016 yılında 25 şube açmak. Uzun vadede ise
Choco Kebab'ı 100'den fazla şubeye ulaştırmak.
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Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?

Fuar süresince ön anlaşma yapılan adaylardan franchise isim
hakkı olan 15.000 $ alınmayacak.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
15 yeni şube daha açmak. Yurtdışında büyümek.





Fuara özel projeler 
ve kampanyalarınız var mı?
Fortuna İçecek’in fuara özel bir kampanyası yok.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Ürünümüzü Türkiye genelinde tanıtmak ve metropol şehirle-
re bayilik vermek.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Kahve Sokağı olarak bayim ormusun fuarından gelecek olan
taleplerden isim hakkı bedeli almayacağız.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Türkiye geneli 2015 ve 2016 yıl sonu şube hedefimiz 35. Dubai,
Kazakistan, Azerbeycan, Almanya gibi ülkelerde yurt dışı ba-
yilikleri vermeyi hedefliyoruz.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?

Fuarda E -Ticaret ve Facebook Shop (Dijital Mağazacılık) franchise
modelimizin lansmanını yapacağız.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Biggshop olarak Türkiye genelinde 20 mağazaya ulaşmayı hedef-
liyoruz. Amacımız Mağaza, Mağaza+Cafe ve Dijital franchise mo-
dellerimiz ile Biggshop markasını girişimciye gelir yaratan, yurt
içinde tanınan ve sevilen, yurt dışında ise gurur duyulan bir marka
haline getirmek…

Fuara özel projeler ve kampanyalarınız var mı?
Fuara özel olarak isim hakkı almama ve m2 bazlı olarak farklı uygu-
lamalarımız olacak.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Concept mağazalarımızın bulunmadığı bölgelerde çoğalarak müş-
terilerimize daha iyi ve hızlı hizmet sunacağız.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?

Fuarda düşük yatırım maliyeti ve hızlı yatırım geri dönüşü ile cazip
bayilik fırsatlarını projelendireceğiz.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
2015-2016 yılında daha fazla satış noktasına ulaşarak Mitto Frozen
Yoğurt ailesini genişleterek, küresel bir marka olmak.

Fuara özel projeler ve
kampanyalarınız var mı?

Estetisyenliği bir meslek ve iş imkanı görenlere, gerek estetis-
yenlik eğitim hizmeti vererek, gerekse Bio-Derm Eğitim Ku-
rumları’ndan franchising sistemiyle kendilerine iş imkanı sağ-
lıyoruz.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Türkiye genelinde güzellik okulu veya güzellik salonu kurabilecek
makine ve ürün gruplarında, alt bayilikler oluşturabilecek franc-
hasing sistemiyle ı̇ş ortakları aramaktadır.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Fuara özel 2 adet yeni ürünümüzün tanıtımını yapacağız.
Başka kampanyalarımız da olacaktır.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Bayilik sayımızı çoğaltmak, sektöre yeni ve kaliteli ürünler
sunmak ve ayrıca yurt dışına açılmak projelerimiz arasındadır. 

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
50.000 TL + KDV olarak sunulan franchise giriş bedelimiz fuar
esnasında yapılan ön sözleşme ve ana sözleşmeler için geçerli
olmak koşuluyla KDV dahil 40.000 TL olacak.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
2016 sonunda Türkiye çapında 20 şubeyi hedeflemekteyiz.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Yatırım maliyet ve süreçlerini en azda tutarak Türkiye genelin-
deki ve yurt dışındaki bütün projelerin uygulamasını anahtar
teslimi şeklinde; fuara özel 18 taksit imkanı sunulacaktır.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Firmaların mimari hizmet projeleri ve uygulamaları noktasında
İstanbul ve Ankara da bulunan  ofislerimizde; işletmelerin aktif
hale getirilmesi ve ekonomiye kazandırılmasını sağlamak.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Fuar süresinde franchising bedeli almıyoruz.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Şu an 40 olan şube sayımızı 2016 yılı sonuna kadar 100 şube-
ye ulaştırmak..

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?

Fuar boyunca tanışacağımız girişimcilere , kısa süreli indirim uy-
gulamalarımız söz konusu olacak

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
2016 yılı içerisinde, hali hazırda hizmet verdiğimiz ülke sayısını
7 den, 12’ye çıkarmayı hedeflemekteyiz.
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Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?

Fuara yönelik planlanan kampanya çalışmamız bulunmuyor.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Yıl sonuna kadar İstanbul'da 4 şube hedefliyoruz. Anado-
lu'dan gelecek teklifler için ise alt yapımız hazır durumdadır.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Fuara özel kampanyalarımız olacaktır.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Türkiye’de markamızı tanıtmak, ürünlerimizin manyetik tera-
pide ne kadar başarılı olduğunu kanıtlamak,  Avrupa'da oldu-
ğu gibi Türkiye pazarında liderliğimizi korumak.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Fuara özel, yurt dışı franchise başvurularında, ülke
bazında “Master Franchise” lisansı verecektir. Girişim-
ci / Yatırımcıların , ülke bazında alacakları lisans ile, alt franchise hak-
kı olacak, ve Palivor Çiftliği’nin modelini kendi ülkelerinde, merkez
onayı ile genişletebileceklerdir.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Hedefimizde, Bebek ve Nişantaşı’nda açtığımız kendi mağazala-
rımıza ek olarak, İstanbul’da Anadolu yakasında 2, Ankara ve İz-
mir’de, 1 er adet, ve bilhassa orta doğuda Dubai ve Doha’da franc-
hise anlaşmaları yapmaktır.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Fuarda franchise adaylarımıza ‘’franchise bedelinde
KDV bizden’’ kampanyası uygulayacağız.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
2015’de yurtiçi şube sayımızı 50 ye çıkarmayı hedefliyoruz. 2016’da
yurt içinde 70 şube yurt dışında 20 şube olmayı planlıyoruz.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Franchise bedelimiz 50.000 USD. Fuara özel
kampanyamız nedeniyle 40.000 USD olarak indirdik.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Avrupa ve Doğu ülkeleri için görüşmelerimiz devam ediyor.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Fuar girişimcileri için ilk 6 ay aylık hiç bir ödeme alınmayacaktır.
Standart franchising fiyatlarımızdan %30 iskonto yapılacaktır.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Bayi sayısını 130’a çıkartarak aynı zamanda sektörde teknoloji li-
deri olmak. Satış eğitimi ve broker eğitimlerine hız vererek sek-
törde eğitim lideri olmak.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?

Fuar süresince yapılan tüm sözleşmeler-
de %10 indirim uygulayacağız.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
2015-2016 yılında ihracat hacmimizi ciddi oranda yükselt-
meyi ve Türkiye’de kahve sektörünün öncü markalarından bi-
ri olmayı amaçlamaktadır.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Geçen sene belirlediğimiz 25.000 TL isim hakkı bedeli ile de-
vam edeceğiz. Fuar bitiminde 35.000 TL olacak.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
2016’da yurt içinde 40 mağaza ve yurtdışında da Almanya ge-
neli Fransa, Hollanda ve Belçika’da yeni mağazalar açacağız.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?

Bayim Olur musun Fuarı’na yönelik planlanan kampanya ça-
lışmamız bulunmuyor.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Tüm Türkiye’de seçkin bölge ve AVM ler de, yurt dışına ise Or-
tadoğu ve Türk Cumhuriyetleri’nde yer almak istiyoruz.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?

2015 yılında Çıtır Usta Ekspres ve Exclusive konseptimiz bulun-
makta. Anadolu için sisteme giriş bedeli 25.000 usd olacaktır. 

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Ekspres ve exclusive modellerimiz için 25 er mağaza açacağız. 

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Kurulum maliyetlerinde ödeme 
kolaylığı sağlayacağız. İsim hakkı bedeli 50.000 USD iken fuara
özel 30.000 USD alınacak.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Şu anda 6 şubeyiz. Seneye 50 bayiliğe ulaşmayı hedefliyoruz.
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Fuar Yabancılar

YABANCILAR
Türk markalarının
temsilcisi olmak için
GELİYOR
Bu yıl 13'üncü kez kapılarını açacak olan Bayim Olur musun

Franchising Fuarı dünyanın pek çok ülkesinden gelecek ya-
bancı markaların şovuna sahne olacak. Medyafors   organizasyonu,
UFRAD işbirliği ve Coldwell Banker Türkiye Ana sponsorluğunda
gerçekleştirilecek fuara yaklaşık 400 firma katılacak. Fuarın en
önemli misafirleri arasında Ortadoğu kökenli yatırımcılar yer alır-
ken, bunu Avrupa ve Asyalı yatırımcılar izliyor. Fuarın bu seneki ka-
tılımcıları arasında; İngiltere, İspanya, Romanya, Belçika, BAE, Ma-
lezya ve S. Arabistan’dan gelen markalar yer alıyor. Avrupa Franc-
hise Federasyonu’nun her yıl düzenlenen Yönetim Kurulu Toplan-
tısı’nın 15-16 Ekim de, fuar bünyesinde eş zamanlı gerçekleştirecek
olması büyük önem taşıyor. AB'ne üye ülkelerin ve aday ülkelerin
franchise derneklerini tek çatı altında toplayan 22 üyeli federas-
yon, fuarda Franchising Deneyim Paylaşım Günü etkinliği de ger-
çekleştirecek, ayrıca EFF Başkanı Guy Gras fuar açılışında konuşma
yapacak. 
Başkanlığını Belçika'da yaşayan bir Türk olan Murat Balbay'ın yap-
tığı Belçika Genç Girişimciler Birliği üyeleriyle birlikte fuarın önemli
katılımcıları arasında yer alıyor. 

Arap ve G. Asya sermayesi de fuara katılıyor
S. Arabistan Ticari Ataşeliği işbirliği ile fuara S. Arabistan adına ka-
tılacak olan Alarfaji Group ve Franaccess Franchise Danışmanlık
Firması Yöneticisi Ahmad Al Arfaj açılış günü gerçekleştireceği ko-
nuşma sonrasında beraberindeki 25 kişilik Suudi yatırımcı heye-
tiyle yerli firmalara yatırım olanakları için ikili görüşmeler gerçek-
leştirecek. Fuarın bu yıl Malezya'dan da önemli misafirleri
bulunuyor. Malezya Ticaret Bakanı Sayın Hamzah Bin
ZAINUDIN fuarın açılışına katılırken, Malezya Firmalar
Komisyonu, Malezya Fikri Mülkiyetler Kurumu, Rakyat
Bankası ve Malezya Franchise Derneği ile beraber 12
Malezyalı marka da fuar da olacak. Ortadoğu’nun en
önemli Franchise danışmanlık firmalarından birisi
olan Francorpme Danışmanlık Firması yöneticileri
ise bölgedeki Franchise ve ekonomik koşullar hak-
kında yerli firmaları bilgilendirmek ve Franchise
yatırımlarında danışmanlık hizmeti vermek için fir-
malarla görüşecekler.

Malezyalı firmalar Bayim Olur musun 
Fuarı’nda yatırımcılarıyla buluşuyor…
Malezya Ticaret Bakanlığı ve Franchise Derneği işbirliğiyle Malez-
yalı marka ve devlet kurumları 13. Bayim Olur musun Franchising
Fuarı’nda yatırımcı adaylarıyla buluşmak için gün sayıyor… Fuar’a
katılacak Malezyalı firmaların yanı sıra, Malezya Ticaret Bakanlığı
Kurumları da ülkedeki Franchise ve yatırım olanaklarını doğrudan
Türk yatırımcılarla paylaşacak… 
Ayrıca Malezya Ticaret Bakanı Sayın Hamzah Bin ZAINUDIN Bayim
Olur musun Fuarı'nın açılış konuşmalarında yer alacak. Firmaları
incelediğimizde ; gıda, hazır giyim ve hizmet alanlarından firmalar
fuar boyunca yatırımcılarla görüşmeler gerçekleştirecek.

Medyafors Fuarcılık 
Gen. Md. Aycan Helvacıoğlu





Yatırım Anahtarı
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Franchise vermek için lokasyon
kriterleriniz nelerdir?
Öncelikli olarak alış-veriş merkezleri, lüks
siteler, cadde projeleri… 
Fizibilitesi tarafımızdan yapılmış marka
değerine taşıyabilecek, müşteri portföyü
için en uygun bölgede mağazalarını faa-
liyete geçirebilirler.

Dry Clean Express’in kullandığı
teknoloji her şubede aynı mıdır?
80’ i aşkın şubemizde kullandığımız tek-
noloji aynıdır. Sektöre ait tüm yenilikleri
takip etmekteyiz aynı zamanda ar-ge
ekiplerimizle sektörde yapılmayan yeni-
likleri yaparak sektördeki teknolojik deği-
şikliklerde öncü bir firma olarak yer al-
maktayız.

Dry Clean Express 
girişimcilerinin sahip 
olacağı nelerdir?
Markalı, itibarlı bir iş sahibi olacak olması,
denenmiş, kendini kanıtlamış, az riskli bir
iş kurması, yatırımın daha hızlı geri dön-
mesi, tatmin edici gelir sağlanması, kolay
bulunan, beklentileri sınırlı, kolay mutlu
edilen, hazır müşterilere ulaşılması, geniş
korumalı bir bölgeye sahip olunması, iş-
letme ve pazarlama sorunları yaşandığın-
da arkasında danışabileceği bir kurum ol-
ması ve yatırımda ve tedarikte sorun ya-
şanmamışı.

Franchise almak isteyen 
yatırımcılara tavsiyeleriniz  
nelerdir?
Girecekleri sektörün ve birlikte hareket
edecekleri firmanın yapısına uygun altya-
pı ve sermaye gücüne sahip olmalılar. İyi
bir ön araştırma yapmaları, beklentileri ,
amaçları ve hedefleri konusunda net ol-
maları faydalı olacaktır.  Franchise aldık-
tan sonrada işlerinin mutlaka başında ve
takipçisi olmalılar.

Dry Clean Express kimdir?
Dry Clean Express markası, 1978 yılından
bu yana tekstil sektöründe faaliyet göste-
ren AGS Group tarafından 2006 yılında
kuruldu.  Tekstil sektöründe önemli bir
yere sahip AGS Group, Türkiye'de kuru te-
mizleme alanındaki yüksek kalitede hiz-
met açığını kapatmak üzere Dry Clean
Express markasını ilk olarak İstanbul'da
hizmete sundu. Dokuz yıl içinde gerçek-
leştirdiği büyüme ile sektördeki yerini üst
sıralara taşımayı başardı. 
Dry Clean Express son teknolojiye sahip
ekipmanı ve özel eğitimli kadrosuyla Tür-
kiye'de 80'ı aşkın noktada ve yurtdışında
hizmet veren tek Türk markası olarak iler-
lemeye devam ediyor.   

Sizi diğer markalardan 
ayıran unsurlar nelerdir ?
Franchise Sistemi belirli bir bedel karşılı-
ğında bağımsız yatırımcılara sistem ve
markanın kullandırılmasına dayanan,
uzun vadeli ve sürekli bir iş ortaklığı esa-
sıdır. Bu sistemde yönetim ve organizas-
yona ilişkin destek Franchise veren firma
tarafından sağlanmaktadır. Franchise sis-
temi girişimcilerine disiplinli ve başarılı
olmaları halinde büyük firma kimliği ka-
zandırmaktadır. Markanın tüketici tarafın-
dan talebinin artması zincirin dahada bü-
yümesini sağlamaktadır. Bizi diğer mar-
kalardan ayıran unsurlar ise DRY CLEAN
EXPRESS kendi bulunduğu A+ hizmet
veren kulvarda tamamen yalnızdır.

Markanız için nasıl 
yatırımcılar arıyorsunuz?
Bizden Franchise alan yatırımcı işi-
nin başında durabilmeli, işletmesini
uzaktan idare etmemelidir. Girişim-

ci ruha sahip insan yönetimi ve fi-
nansal yönetimde de deneyimli, ye-

terli kişisel finans olanaklarına sahip ol-
malıdır.

Yön. Krl. Bşk. 
Fatih Hakan Avşar

Kuru Temizleme sektörüne
yön veren marka olma-
nın sırrı nedir?

Dry Clean Express, Tüm Tüketicileri Koru-
ma Derneği tarafından sektör adayları
arasında kısa sürede elde ettiği başarıyla
öne çıkarak dört yıl üst üste Altın Marka
Ödülü'ne layık bulundu. Müşterilerine
her bölgede aynı kalite standardını sun-
mak üzere müşteri hizmetleri ve ilişkileri
yönetimine öncelik verdi. Kurduğumuz
profesyonel altyapı ve büyüme potansi-
yeli ile tüm müşterilerinin takdirini topla-
dı. TTKD tarafından tüm tüketicilere tav-
siye edilmenin verdiği gururu yaşarken
yükselen marka değerimiz ile yatırımcıla-
rın ilgi odağı olduk.

Türkiye’nin en büyük zincir 
Kuru Temizleme Mağazası 

Yükselen marka değeri ile yatırımcıların ilgi odağı olan Dry Clean Express
Yön. Krl. Bşk. Fatih Hakan Avşar ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
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deneyime sahip olmakla birlikte, yatırımcı
ve işletmeci olabilmek için gerekli mali kay-
naklara sahip olmasına özen gösteriyoruz.
Bunun için öncelikle kendi web sayfamız-
daki formu doldurmalarını rica ediyoruz,
akabinde franchise departmanımız kendi-
leriyle görüşerek detayları aktarıyor. Franc-
hise bedeli ve diğer şartlarda her iki tarafın
da mutabık kalması durumunda; şahıs veya
firmalar, Carl’s Jr. markası çatısı altında ticari
faaliyet göstermeye hak kazanıyorlar. 

Avm’ler mi yoksa cadde 
lokasyonları mı ilginizi çekiyor?
“Fast-Casual” konseptimize uyum sağlaya-
cak şekilde lobi alanlarına sahip olunması
bizler için en önemli öncelik. Fakat hedef
kitlemize çok uygun olduğunu düşündü-
ğümüz, ama lobi alanı müsait olmayan lo-
kasyonlarda ise alternatif çözümler ürete-
biliyoruz. Bunun için, AVM’de açılacak lo-
kasyonların en az 80 m2’den başlayacak şe-
kilde, sokak lokasyonlarının ise 200 m2 ve-
ya fazlası olacak şekilde olmasına özen
gösteriyoruz. 

2015 yılına dair hedeflerinizden
bahseder misiniz?
Ulusal kapsamdaki hedeflerimiz doğrultu-
sunda, güçlü adımlarla büyümeye devam
edeceğiz. İstanbul ve Ankara’da olmak üze-
re 13 restoranımızı Fet Restoran İşletmeleri
A.Ş. olarak kendimiz açtık,  artık franchise

vererek 2015 sonu itibarıyla İstan-
bul’daki bütün bölgelere hitap
etmiş olmak istiyoruz.  

Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ceylan:

Amerika kö-
kenli Carl’s
Jr.’ı Türki-

ye’ye getirdiniz.
Neden  Carl’s Jr.? 

Hem girişimci hem de tü-
ketici olarak çok iyi bildiğim

bir markaydı. Uzun yıllar Kalifor-
niya’da yaşadım. Kalifornia’da 750’ye

yakın Carl’s Jr. restoranı bulunuyor. Marka-
nın operasyonlarına ve başarısına birebir
tanık oldum. Servis mantığı ve kalitesi açı-
sından Türk pazarına çok uygun olacağını
düşündüm. Bugün geldiğimiz nokta, doğ-
ru bir adım attığımızın en önemli kanıtı.  

Diğer markalardan farkınız nedir?
Günümüzde tüketiciler son derece bilinçli
ve yenilikçi, marka sadakati son derece kı-
rılgan, samimiyetsizliğe kimsenin taham-
mülü yok. Biz kendimizi, Fast-Casual bir
hamburger zinciri olarak konumladık. Fay-
da ve değer ilişkisini tüketicimizin ihtiyaç
ve beklentilerine göre yapılandırmaya
özen gösterdik. Türkiye’nin en önde gelen
tedarikçilerinden aldığımız %100 dana eti,
doyurucu burgerlerimiz, sınırsız içeceğimiz
ve ücretsiz soslarımız, çift katlı paketleme-
miz ve masaya servisimizle müşterilerimize
ala carte hizmet deneyimini yaşatıyoruz. 

Carl’s Jr’a Türkiye’de kısa sürede
ciddi bir talep söz konusu, bu 
durumu neye bağlıyorsunuz?
Müşterilerimizden son derece olumlu tep-
kiler alıyoruz ki bunları duymak bana gurur

“Türk pazarında hızla büyüyen
genç ve dinamik bir markayız”

veriyor. Biz yönetim ekibi olarak restoranla-
rımızı her hafta mutlaka geziyoruz. Operas-
yonel olarak tüm işleyişi yerinde ve farklı di-
namikleriyle değerlendirmek çok önemli.
Örneğin restoranların temizliğine çok
önem veririm.  Yalnızca girişimci olarak de-
ğil bir baba olarak da bu çok önemli benim
için. Carl’s Jr.’da sık sık çocuklarımla ham-
burger yiyoruz. Ürün ve hizmetinizin arka-
sında böyle güvenle durabilmek ve insan-
lara bu güveni hissettirebilmek sizi ayrı bir
noktaya taşıyor. Restoranlarda çok önem
verdiğimiz diğer bir konu da personelimi-
zin ilgi, alakası ve güler yüzü…

Carl’s Jr. ailesine katılmak 
isteyen girişimciler ne tür 
aşamalardan geçiyor?
Carl’s Jr., Türk pazarında hızla büyümekte
olan genç ve dinamik bir marka. Bu neden-
le, ailemize katılacak işletmecilerimizin de
bizler gibi girişimci olmasına, restorancılık

Röportaj





42
Ekim 2015 Bayim Olur musun Girişimcilerin Dergisi

Girişimci Akademisi

3girişimci ruh; Murat Demirhan, Bülent
Demirhan ve Cüneyt Gürbüz’ün evde
sağlıklı, lezzetli ve göze hitap eden ye-

mek yeme isteğiyle başladı Meal Box’ın hi-
kayesi. İlk şubesini 2014 yılında Ataşehir’de
açan Meal Box, birinci yılında 28 şubeye
ulaştı. Kurulduğu günden bu yana İstan-
bul’un farklı noktalarından gelen talepleri
değerlendirerek franchising ile hızla büyü-
yen marka, ev yemeklerini sipariş noktasına
maksimum 30 dakika içinde sıcak bir şekilde
ulaştırma iddiasıyla ön plana çıkıyor. 

Yeni şubelerden franchising
bedeli alınmıyor
Meal Box’ın 28 şubesinden 26’sı franchise
şubeler olarak hizmet veriyor. Her ay şube-
lerine bir yenisini ekleyen Meal Box,  2015
yılı sonunda 41 şubeye ulaşmayı hedefliyor.
Bu hedefe ulaşmak için de oldukça cazip
franchising koşulları sunuyor. Meal Box’ın
sunduğu sistemde üç farklı konsept bulu-
nuyor. Paket servis konseptinde sadece de-
mirbaş yatırımı yaparak bir iş sahibi oluna-
bilirken, gel-al konseptinde açılacak bir şu-
bede müşterilere Meal Box kalitesinde ye-
mek hizmeti de verilebilecek. 30 şubeye ka-
dar açılacak paket servis, gel-al ve restoran
için başvuru yapan girişimcilerden franchi-
sing bedeli alınmayacak.

3.6 milyon dolarlık yatırım
Göktürk’ten Bahçeşehir’e, Ataköy’den Kar-
tal’a İstanbul’un 28 farklı merkezinde paket
servis, gel al ve restoran şubeleri bulunan ve
hızla büyümeye devam eden Meal Box, ilk
yatırımını aldığı melek yatırımcı Hasan Asla-
noba’dan 2015 yılında ikinci yatırımını da al-
dı. Toplamda aldığı yatırım 3.6 milyon dola-
ra ulaşan şirket, son yatırımı; özellikle franc-
hise şube ağının büyütmek, büyüyen şirket-
lerin ihtiyaçlarını daha iyi yönetecek şekilde
ekibini genişletmek ve yeni marka lansman-
ları için kullanacak. 

Gurme yemek zinciri 
franchisingle büyüyor

Franchise düşünenler
bunlara dikkat!..

Franchise veren markalar, girişim-
cilere cazip yatırım seçenekleri su-
nuyorlar. Peki, ilk kez franchise ala-

cak girişimciler nasıl bir yol izlemeliler? He-
men belirtmekte fayda var. Franchising Derneği
‘nin (UFRAD) eğitim çalışmalarını ya da franchise sek-
törüyle ilgili düzenlediği etkinlikleri takip etmenizi öneri-
yorum. UFRAD franchise-veren firmaları bünyesinde toplayan

bir kuruluş. Dernek, franc-
hising’in Türkiye'de doğru bir bi-
çimde öğrenilmesini, sağlıklı bir biçimde geliş-
mesini sağlayabilmek, temel kuralları belirle-
mek ve uygulamasını sağlamak adına birçok et-
kinliğe imza atıyor.
Gelelim yerli ya da yabancı bir şirketten franc-
hise alınırken nelere dikkat edilmesi gerektiği-
ne. Hangi sektör olursa olsun her şeyden önce
ilgilendiğiniz firmanın ya da markanın dene-
yimli olmasına özen gösterin. Bu konu çok
önemli. Ayrıca işin tam detaylı olarak tanımlan-
ması gerekiyor. İşi yürütebilmek için gerekli op-
timal çalışma saati ve personel adedi de önemli. 
Franchisor kimdir? Geçmiş deneyimleri nedir?
Çalıştırdığı yöneticilerin mesleki tecrübeleri ye-
terli midir? Bu sorulara açık ve net bir şekilde ya-
nıt alınmadıkça marka ortaklığı yapmamakta
yarar var. Kendi imkanlarınızla küçük araştırma-
lar yapmak yeterli değil, çıkın dolaşın. Sistem
içindeki diğer franchise alanları ziyaret edin.

Onlardan bilgi almaya çalışın. Örneğin  işi nasıl yürüttükleri, yatırım bedeli, devam eden
yatırım maliyetleri gibi konularda bilgi alın. Zira bu konular işin geleceği açısından büyük
önem taşıyor.  Ciddi danışmanlık şirketlerinden hizmet almaktan geri durmayın. Marka,
pazar, lokasyon analizi yaptırın. Yapacağınız işin finansal portrelerini gerçekçi bir şekilde
hesaplayın. Bir şirketin franchise sistemine dahil olmadan tüm bu soruların yanıtını bul-
manızda fayda var. Franchise sözleşmesini imzalamadan önce mutlaka uzman biri tara-
fından kontrolünü sağlamayı unutmayın. 
Franchise veren firmaların sözleşmeleri uzman hukukçu ve mali müşavirlerden oluşan
geniş bir kadro tarafından hazırlanmalı. Çünkü bu sözleşmeler aslında franchise verenin
haklarını daha fazla savunan sözleşmelerdir. Taraflar arasında franchise sözleşmesi imza-
lanmadan önce, tüm maddeler ayrıntılı olarak incelenmeli. Franchise ilişkisinin nasıl dü-
zenleneceği ve nasıl yenileneceği sözleşmede açıkça belirtilmeli. Bu noktada, daha önce
sistemden ayrılan franchise varsa nedenlerini öğrenmekte yarar var. Franchisor’dan alın-
ması gereken ürün ve hizmetler varsa, kimden ve nasıl alınacağı net bir şekilde ortaya
konulmalı. İşletmenin finans sistemine bakılması ve bu konuda tecrübesi olan bir avukat
yardımıyla sözleşmelerin imzalanması gerekiyor. 
İşe başlangıç eğitimi çok önemli. İşe başlamadan önce alınacak iyi bir eğitim talep edil-
meli. Franchise sözleşmelerinde, çoğunlukla franchise alanlardan toplanan reklam fonu
ile ‘merkezi reklam’ yapılıyor. Bu nedenle taraflar arasında imzalanacak franchise sözleş-
mesinde, “franchise verenin reklamı kendi bütçesinden yapacağına” veya “reklam bütçesi
oranının düşük tutulacağına” ilişkin hükmün eklenmesi gerekiyor.  İyi koşullarda imzala-
nacak bir franchising sözleşmesi , franchise alanlara her zaman avantajlar sağlayacaktır. Her
şeyden önce daha önce denemiş, başarısı kanıtlanmış ve tanınmış bir marka ile birlikte kendi
işinizin patronu olma fırsatı buluyorsunuz.

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

1991yılında temelleri atılan ve
Mygroup ltd. (Türkiye) ve Myfood

GmbH(Almanya) bünyesinde yer alan
Myçiğköfte; 2006 yılından bu yana
Türkiye’de faaliyet göstermektedir.
Kaliteli ürünün ve müşteri memnuni-
yetinin her şeyin üstünde olduğu ger-
çeğinden kurumsal bir yapıyla yola çı-
kan Myçiğköfte, “Uluslararası gıda fir-
ması” olarak İstanbul’da  faaliyet gös-
termektedir. 
Kurumsal alt yapısı ve butik konsep-
tiyle Türkiye’nin başarılı fastfood zincirlerinden biri  haline gelmeyi
hedefleyen Myçiğköfte’nin franchise metodu dünyanın en büyük

franchise zincirlerinin sistemleri ile ku-
rumsallığı açısından benzerlikler gös-
termektedir.
%100 doğal, katkısız ve günlük ürün-
ler, AVM’lerde stant ve cadde konsep-
tinde tüketicilerle buluşmaktadır.
Myçiğköfte gelen yoğun franchise ta-
lepleri sonucunda Türkiye’de tüm alt-
yapısını tamamlayıp, 2015 yılından iti-
baren tüm Türkiye genelinde ve Avru-
pa’da Franchising verme kararı almış-
tır. %100 doğal, gerçek katkısız ve ka-

liteli hammaddeyi çok ucuza alacak; hem alırken hem satarken
çok kazanacaksınız…

Hem alırken hem satarken çok kazanın!
%100 doğal, katkısız ve günlük ürünler, AVM’lerde stand 

ve cadde konsepti ile tüketicilerle buluşuyor.

Maggenta ile yaşam ve iş alanlarınızın 
duvarlarında limit“SİZ”siniz!

HP LATEKS MÜREKKEPLER
• Su (H2O) bazlıdır. Yanmaz, tutuşmaz ve nikelsizdir.
• İnsan sağlığına duyarlı GREENGUARD GOLD sertifikalıdır.
• Ekolojik çevreye duyarlı global UL ECOLOGO sertifikalıdır.
• Japon Çevre Örgütü’nce onaylı Eco Mark Sertifikalıdır.
• Hava kirletici madde içermez ve kokusuz baskılar üretir.

Özel havalandırma gerektirmez.

MAGGENTA BASKI TEKNOLOJİSİ
• Maggenta ürünleri, HP Lateks Baskı Teknolojisi ile 
üretilir.

• Lateks; açık hava şartlarına ve 
güneş ışınlarına karşı dayanıklı, 
yüksek kaliteli (high pass) baskıdır.

• HP Lateks teknolojisi; Energy Star 
Sertifikalıdır. Min. enerji kullanır, 
doğayla barışıktır.

Maggenta Kişiye Özel Tasarım Duvar
Kağıtları; eviniz veya ofisiniz için, di-

lediğiniz ebatlarda ve özgün tarzlarda du-
var kağıdı üretir. İmaj, stil ve boyut sınır-
laması olmadan, kişiye özel üretilen du-
var kağıtları ile, her yerde karşılaşanın dı-
şında, mekanlara boyut kazandırılan so-
nuçlar yaratılır. Bayilerde bulunan Mag-
genta Kataloğu’ndan veya www.mag-
genta.com adresindeki 17 kategori-
deki yüzlerce alternatif fotoğraftan

MAGGENTA KAĞIT ÖZELLİKLERİ
• Avrupa’dan ithal edilir. Maggenta 
için özel üretilen “özgün” üründür.

• Uluslararası Orman Yönetim Konseyi 

(FSC) tarafından onaylıdır.
• İnsan sağlığına zararsızdır. 
%100 geri dönüşümlüdür.

• Kalın gramajlı, dayanıklı ve pratik 
uygulama özelliğine sahiptir.
ISO 22000:2005, TÜV, ISO 14001:2004 

ve ISO9001:2008 belgelidir.

Türkiye’ye 
hoşgeldiniz!

“Duvarlar artık sadece mekanlarımızı 
ayırmakla kalmıyor, doğrudan bizi yansıtıyor...”

Snowie Türkiye, “Türkiye Bölge Distribütö-
rü” unvanı ile 2015 Ocak tarihinden itiba-

ren çalışmalarına start vermiştir. Yetki alanları
içinde; Ortadoğu, Balkanlar ve Afrika ülkeleri
vardır. Snowie de kazancın tamamı yatırımcı-
nındır. Satışı desteklemek için, ulusal veya böl-
gesel olarak yapılacak tanıtım ve reklam çalış-
malarını da belli süre karşılar.  
Snowie, ile 5 saniye içinde kartopu lezzetlerini
servis yapabilirsiniz.  Hızı ile müşterilerinizi et-
kilemekle kalmaz, aynı zamanda satışlarınızı
artırmakta yardımcı olur. Bu fantastik ve avan-
tajlı iş fırsatından yararlanmak için ürün ve hiz-
metleri yerinde incelemek için hemen Snowie
Türkiye ile tanışın.

35 yıldır kardan lezzet
sanatının dünyadaki en

önemli ismi olan SNOWIE
artık Türkiye’de!..

biri seçilebilir. Ayrıca
kişi ve kurumların be-
lirlediği görseller ile
özgün tasarım ürünleri
duvar kağıdı olarak
üretilebilir.
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BiggShop, Cafe’li ve Cafe’siz seçenekleri ve geçmiş yıllardan
farklı olarak bu sene geliştirmiş olduğu E-Ticaret ve Facebook 

Shop modeliyle yatırımcıların dikkatini çekiyor.

BiggShop’tan ve konseptle-
rinizden bahseder misiniz?
BiggShop, Türkiye’deki tasarım

becerilerinin ürünle ve daha sonra  tüke-
ticiyle buluşması-
nı sağlamaya yö-
nelik bir konsept.
Yaklaşık 20 tasa-
rımcı ile çalışıyo-
ruz ve ‘’Design in
Turkey’’ konsepti
ile Türkiye’ye öz-
gü motifleri ürün-
lerin üzerine uy-
guluyoruz.  Çeşit-
liliği dengeli bir
şekilde kurabil-
mek için, tasarım
ürünlerin sayısını
artırırken, kendi
markamızla getir-
diğimiz ürünleri
de değerlendiri-

yoruz. Türkiye’de iyi sanatçı tasarımı, kolay
erişilebilen, katma değeri yüksek, elektro-
nik tarafı güçlü ürünler çok yapılamıyor,
Biggshop tam da bu açığı kapatıyor. 
Prensibimiz yüksek kalitedeki Kişisel ak-
sesuar, Konsept hediyelik ve Tasarım
ürünlerini   makul fiyatlara tüketiciye sun-
mak. Mağazalarımız keyifli, renkli ürünler
ile dolu.

E-Ticaret ve Facebook Shop 
modelinden bahseder misiniz?
Biggshop içinde Türkiye’nin Müşteri Sada-
kat programlarındaki lider firmasının da
yer aldığı BiggPlus grubunun bir şirketi.
Aynı zamanda THY’nın Merchandising
Ürünleri  iş ortağı. Grubumuz, 16 yıldır In-
ternet üzerinde ve Dijital dünyada kuvvet-
li  teknik alt yapımızla biliniyor. BiggPlus
grup şirketleri şimdi bu tecrübeyi ve biri-
kimi yeni bir konsept olan E-ticaret ve Fa-
cebook Shop (Dijital Mağazacılık) mode-
linde topluyor. 
Bu yeni Franchise modelimiz grubumu-
zun geliştirmiş olduğu yazılımlar sayesin-
de Dijital mecralarda ürünlerimizi satmak
isteyen Franchise İş Ortaklarımıza A ) Ken-
dilerine Özel bir E-ticaret sitesi açmalarını
B) Ürünlerini aynı zamanda Facebook üze-
rindeki Mağazaları aracılığıyla satmalarını
sağlıyor. Franchise İş Ortaklarımız ürünleri
sattıklarında satılan ürünler bizim tarafı-
mızdan alıcılara teslim ediliyor (drop ship-
ping). Tabii Franchise İş Ortağımız sattığı
ürün üzerinden  komisyonunu alıyor. Tüm
ürün stok yönetimi, teknik altyapı, lojistik,
sevkiyat vb hizmetler tarafımızdan sağla-
nıyor. Bizim Franchise İş Ortaklarımızdan
yegane beklediğimiz ürünleri kendilerine
açacağımız web sitesi ve Facebook mağa-
zalarında  sergilemeleri ve pazarlamaları.
Gerisini biz hallediyoruz.

Avrupa Birliği’nde Tüm Tüketicileri Koruma
Derneği’nin  araştırmaları sonucunda son bir

yıl içerisinde waffle  sektöründe, “En Çok Beğenilen
ve Tercih Edilen Marka” olan Waffle’cı Akın, 1994 yı-

lında 40 yıllık profesyonel hayatın ardından kurulan ve
“Biz bir waffle sevdalısıyız” söylemiyle başlamış bir serüvendir. He-
def “Waffle ve mutluluk dendiğinde akla gelen ilk marka olmak”
olsa da  öncelikli amaç, “Waffle Mutluluktur” söylemini Türkiye’nin
her noktasına yaymaktır.

Hedef 20 şehirde en az 50 şube…
Waffle’cı Akın’da, yenilen her  waffle özel ürünleri ile her gün aynı

özenle hazırlıp en kaliteli çikolataları ve en taze meyveleri kullana-
rak sunuluyor. Eğitilmiş deneyimli ustalar ile çalışıyor ve her bir
waffle’ı aynı lezzetle konuklarına sunuyor. Böylelikle Waffle çeşitleri
aynı benzersiz lezzette misafirlerle buluşuyor, çikolata ve taze mey-
veler ile mutluluğunuza mutluluk katıyor.
Marka, mutluluk veren enfes waffle’ların yanında soğuk ve sıcak
içecekler de sunuyor. Üstelik tüm bunları 70’den 70’e  herkesin ken-
dilerini evlerindeki kadar rahat, mutlu ve huzurlu hissedecekleri
samimi bir ortamda, daima güler yüzlü bir hizmet anlayışı ile su-
nuyor. 30 farklı noktada hizmet veren Waffle’cı Akın’ın, 2016 yılı içe-
risinde hedefi 20 farklı şehir ve en az 50 şubeye mutluluk sırlarını
taşımak ve bu özel  lezzeti paylaşmaktır.

Waffle mutluluktur, paylaşımdır, heyecandır…

BiggShop 
mağazalarındaki Cafe 
konseptinden bahseder misiniz?
Evet, mağazalarımızda bir seçenek olarak
Cafe konseptimiz de var. Bu konsept aslın-
da Franchise iş ortaklarımızı oldukça he-
yecanlandıran bir konsept, çünkü son dö-
nemde cafe sahibi olmak, herkesin hayal-
lerini süsleyen bir iş fırsatı. Bize özel Gur-
me Kahve, Cheesecake ‘ler, Havuçlu kekler
ve bir çok sıcak servis ettiğimiz lezzetli
ürünümüz mevcut. 
Yeterli alan olması halinde Mağazalara ek-
lenen Cafe bölümü de anahtar teslim ola-
rak iş ortaklarımıza teslim ediliyor.

İnternet’de dükkanınızı açın!

Röportaj

BiggShop İcra Krl. Bşk.
Enis Karslıoğlu
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Haberler

Türkiye’nin 1 numaralı kapalı alan aile
eğlence merkezi (FEC) markası FunLab

Eğlence Dünyası, İstanbul & Eskişehir’deki
4 şubesi ve ilk bayilik verdiği Bursa Kent
Meydanı AVM şubesiyle birlikte, 2015’ten
itibaren franchising ile büyüyor. Özellikle
AVM’lerin, ailece zaman geçirme ve eğlen-
ce anlayışını tüm Türkiye’de değiştirmesi,
çocukların güvenli, eğlenceli ve uzun süre
geçirme ihtiyacını karşılamak zorunluluğu-
nu doğuruyor. Aynı durum, turizm merkezlerinde de geçerli, halen
mevcut otellerin bir çoğunda, miniklerin eğlence ihtiyacını ve do-
layısıyla ailelerinin rahatını garanti altına alan entegre tesis anlayışı
yeni yeni gelişiyor. Tam bu noktada FunLab’in entegre aile eğlence

merkezi konsepti
ve bağlı olduğu ana şirket
BALO’nun 10 yıllık eğlence ünitesi/ma-
kinası distribütörlüğü ve teknik hizmet alt-
yapısı da, yatırımcıların, A’dan Z’ye anahtar
teslim eğlence mekânı projelerini, yüksek
sürdürülebilir karlılık vaadiyle hayata geçir-
melerine olanak tanıyor.
Zincir marka gücünün merkezi bir pazarla-
ma&reklam ağı ile desteklenmesi, seçilen

ünitelerin inovatif özellikleri ve FunLab’in operasyonel DNA’sında
yer alan, çocuk ve ebeveyn ruhuyla empati kurarak faaliyetlerini
yürütebilmesi ve bu know-how’ı tüm yatırımcılarına aktarabilecek
kurumsal anlayış, sürdürülebilir ziyaretçi trafiğini mümkün kılıyor.

Eğlenceli “yeni nesil” franchise sistemi…

Futbol Kahve’nin hikayesi…

Kadınıyla erkeğiyle herkesin her dönem ilgi odağı olan; Din, dil, ırk ayır-
madan, sosyal statüye bakmadan kitleleri aynı renkler altında buluş-

turan, çok basit ve çok büyük bir oyun olan ve ülkelerin ekonomisine yön
veren büyük bir endüstri haline gelen futbolun böylesine ilgi görmesinin
sırrı çözüldü mü bilinmez…
FutbolKahve ekibi, yılların birikimi olan Franchising Sunum tecrübelerinin
ışığı altında bu muhteşem endüstrinin bir parçası olmayı milyonlarca ta-
raftara bir borç bilerek konseptlerini oluşturmak için dünya kahve üretici
ülkelerin gelenek ve motiflerini yüzyıllardır üzerinde taşıyan kahve kültür-
leri ile futbolu harmanlayarak eşsiz kahve deneyimlerini sunmaya karar ve-
rerek futbolun ruhunu yansıtan eğlenceli, rahat ve sohbet dolu bir ortam
oluşturdu. FutbolKahve ekibinin girişimcilere bir mesajı var; ‘’Bizimle iken
ümit ederiz futbol taraftarlığınız, iyi oynayanın kazanmasını istediğiniz
samimi bir yaklaşımdan öteye geçmez.

Anılarının taraftarı olan herkesi 
bir fincan damak tadı eşsizliğinde 

sohbete bekliyoruz…

“Milyonları peşinden
sürükleyen izahı zor bir tutku”

Lunchbox'ta alışkanlık yaratan detaylar
• En iyi ürünlerden en leziz menüler, canlı ve sosyal ortam,
• Şık ve ferah iç mimari,
• Her öğün bol çeşit,
• Temiz, leziz, hızlı servis,
• Güleryüzlü çalışanlarımızla ev sıcaklığı.

Hedef ilk şubeden 
itibaren marka olmak…

İlk şubesini 2001 yılın-
da Güneşli'de açmış

olan LunchBox, kısa za-
manda franchising ko-
nusunda bilinen ve gü-
venilir bir marka haline
gelerek dikkatleri çekti.
Lunchbox 15 yıldan beri
Meksika, Amerika, Fransa ve İtalya gibi ülkelerin kendine öz-
gü lezzetlerini Türk damak tadına uygun hale uyarlayan me-
nüsü ile geniş bir tüketici kitlesine hitap etmektedir.
Çorbalar, kahvaltı seçenekleri, pizzalar, sandviçler, burgerler,
salatalar, makarnalar, deniz ürünleri, fajita’lar, dürüm çeşitleri,
krepler, atıştırmalıklar ve tatlılar gibi pek çok çeşit sunan
Lunchbox, kaliteli ve güler yüzlü hizmetle, yemek yemeyi
keyfe dönüştüren bir marka.





Türkiye’de fuarcılık denilince, 1985 yılından beri içinde ol-
duğum bu sektörün kilometre taşları gözümün önünde
canlanıyor. Otuz yıl önce, neyi yanlış, neyi doğru yapıyoruz

diye  incelemek üzere  “Batı Almanya'ya” gitmiştim... Bir çok şey
öğrendim, ama en önemlisi; Fuarların sektörlerle ayrılmaz bir bü-
tün olduklarını Almanya’da anladım.
Yılda bir veya iki kez düzenlenen fuarların aslında, firmaların
“toptan müşterileriyle” her yıl  buluştukları, yeni ürün ve sistem-
lerini paylaştıkları bir iletişim ortamı olduğunu yine Almanya’da
anladım...
En çarpıcı örnek Nürnberg’deki
“Oyuncak Fuarıydı”.. Ne beklersi-
niz?.. Alman teknolojisi oyuncaklar,
trenler,  kumandalı arabalar, say-
makla anlatmakla bitmeyecek bir
görsel şölen..
Sadece Almanlar mı, dünyanın dört
bir yanından gelip ürettikleri oyun-
cakları “pazara” sunmak için şıkır şı-
kır stantlar kurmuş yüzlerce firma...
Hepsi oradaydılar; İlk amaç, “Sektö-
rün buluştuğu yerde olmak”, bu
teknik anlamda pazarın havasını
koklarken aynı zamanda “Biz de bu-
radayız” kurumsal vurgusudur...
Ticari anlamda ise yeni bayi aday-
larıyla tanışmak ve var olan bayile-
rine yeni oyuncakları tanıtırken ye-
ni dönem siparişlerini netleştire-
rek, programlı üretimin önünü aç-
maktır. Kendi kendime dedim ki,
“bu fuar Türkiye’de olsaydı, elinde
balonlarla gezen, stantlarda ticari
görüşmelere dahi izin vermeyecek
yoğunlukta bir çocuk ve ebeveyn
istilası olurdu herhalde!”.  Aradaki
farkı anlamak yetmiyor tabi, bir de
bu ülkenin kendine has bir kültür
yapısı var…
Fuarların ticari mekânlar olduğunu,
perakende ticaretin değil, toptan ti-
caretin buluşma alanları olarak algı-
lanması gerektiğini sektör temsilci-
lerine, firmalara anlatabilmek uzun
yıllarımızı aldı. Geldiğimiz noktada
her yıl yüzlerce fuar açılan, ekono-
miye direkt ve endirekt katkılar sağ-
layan bir fuarlar ülkesi olduk…

Gelelim; Bayim Olur musun Fuarı’na…
Bugün bana Türkiye’de düzenlenen fuarların içinde bir numaraya
hangi fuarı koyarsın diye sorsanız vereceğim cevap, belki sizler
için objektif algılanmayabilir. Ancak bu fuarın yarattığı iş hacmi,
katılımcı memnuniyeti ve ziyaretçi tatmini açısından yapılan
araştırma sonuçları beni teyit ediyor. 
Bunu anlamak için sizlere rakamların ve grafiklerin içinde bo-
ğulmadan, www.bayimolurmusun.com portalında ufak bir ge-
zinti yapmanızı tavsiye ediyorum. Fuarların düzenlenirken ihti-
yaç duyduğu en önemli başarı faktörü sektörel sivil toplum ör-

gütleriyle yapılan iş birlikleridir… Ufrad
Ulusal Franchise Derneğini bu anlamda
otuz yıllık fuarcılık hayatımda, birlikte ça-
lıştığımız onlarca dernek, birlik, sivil top-
lum örgütü arasında yine bir numaraya
koyuyorum… Bu sebeple, Ufrad Başkanı
Dr. Mustafa Aydın’dan, yönetim kurulu-
nun icracı üyelerine, genel sekreterine ka-
dar, amaç birliği içinde çok özel başarılar
yakaladığımız da bir gerçek… Teşekkür
ediyorum.
Fuarcılık ekip işidir, herkes her işi yapmayı
bilecek ama kendi işini en iyi şekilde ya-
pacak… Sirklere benzetmişimdir hep fu-
arcılığı; Kapıda bilet kesen adam aslında
birazdan aslan terbiyecisi olarak izleyece-
ğiniz gladyatör, arada patlamış mısır sa-
tan kız birazdan trapezin üzerinde göre-
ceğiniz eski jimnastik şampiyonudur me-
sela… Muhtemelen fillere dans ettiren
palyaço ile girişte size yer gösteren kişi
aynı kişidir aslında…
Bu muhteşem ekibi yöneten adamsa si-
hirbaz olarak çıkar belki de karşınıza
ilerleyen saatlerde.  İşte bizde de Genel
Müdürümüz Aycan Helvacıoğlu yöneti-
minde bir ekip, her an her şeyi yapan,
yapabilecek bir “ekip” düzenliyor “Bayim
Olur musun Franchising Fuarı’nı”… Takı-
mıma, ne kadar teşekkür etsem az, ba-
şarı göreceli bir kavramdır, ama istek ve
özveri, sabır ve irade benim takımımın
ruhunda var…
En son olarak bizlere inanarak fuarımıza
katılan müşterilerimize ve bu muhteşem
fuarı ziyaret eden on binlerce ziyaretçiye
teşekkürlerimi arz ediyorum. Başarılı ve
bereketli bir fuar olması dileğiyle…

“Fuarcılık ekip işidir, herkes her işi yapmayı bilecek 
ama kendi işini en iyi şekilde yapacak…”
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Konuk Yazar

“Sirklere benzetmişimdir hep fuarcılığı”

EREM Medya Grubu 

Yön. Krl. Bşk. M. Özhan EREM
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Hazır ofis sektörü, Türkiye’de de iş ve yatı-
rım ortakları ile genç girişimcilerin yakın-

dan takip ettiği sektörler arasında yer alıyor.
eOfis, iş dünyasında yer almak isteyen şahıs

ve şirketlere avantajlı çözümler sunuyor.
Kullandıkça öde siste-
miyle dünyada ve
Türkiye’de diğer hazır
ofislerden ayrılan eO-
fis, bu sistemle vakti-
nin çoğunu ofis dışın-
da geçiren iş sahipleri
için günlük, saatlik ve
aylık kullanım gibi se-
çenekler de sunuyor.
Bu sayede firmaların adres değişikliği yapmadan ihtiyaçlarına
paralel olarak büyüyüp daha büyük alanları veya küçülüp da-
ha küçük alanları kullanma imkânları olabiliyor. eOfis Kurum-
sal İletişim ve Pzrl. Md. Seda Meral, ’Şirket olarak alternatif ça-
lışma alanları konseptlerimiz ile hazır ofis sektöründe faaliyet
gösteriyoruz. Alternatif çalışma alanları olarak hazır/ortak/sa-
nal ofislerimiz ile toplantı, seminer ve görüşme salonlarımız
ise fonksiyonel ve iddialı” dedi.  eOfis, sektörde ulaşımı kolay
lokasyon, A ve A+ plazalarda prestijli iş adresleri ve bilhassa
Mobil Uygulama İş Yeri Yönetimleri ile bir adım önde yer al-
dıklarını dile getiren Meral; bu sayede hizmet verdikleri şir-
ketlerle uzun soluklu devam ettiklerini söyledi.

Misafirlerinin damak tadını ve
kültürel değerlerini önemse-

yen, uluslararası sektörde kaliteli
bir marka haline gelen, Bayram-
efendi Osmanlı Kahvecisi, tarihsel
ve kültürel mirasımıza sahip çı-
kan ekibiyle, tüm ürünlerini yük-
sek hijyen standartları çerçeve-
sinde oluşturmuş, nezih me-
kanlarda kendine has ürünleri-
ni kahve severlerin beğenisine
sunmaktır. Ürettiği ürün, hiz-
met ve mekanlar; misafirleri
ve iş ortaklarıyla birlikte do-
ğayı mutlu etmeyi kendine
misyon edinmiştir. Bu bağ-
lamda, işletmeci adayları-

nın ve sevenlerinin karşısına çıkar-
ken dikkatli, özenli ve eğlenceli olmaya gayret et-

mektedir. Bayim Olur musun Franchising Fuarı’nda “5.Hall B-102.
Bölümde yerini alacak. Saha içindeki davranışlarının yanı sıra, futbol dışı
hareketleriyle de dikkat çeken ve sevilen Pascal Nouma, program sunu-
cusu, oyuncu, tiyatro oyunculuğunun yanında, dizi, film oyunculuğu ve
sunuculuk yapmakta olan Zuhal Topal, 17 Ekim de fuardaki Bayramefen-
di Osmanlı Kahvecisi standında sevenleriyle buluşacak.

Tarihsel ve kültürel mirasımıza
sahip çıkan marka

Vemko, bünyesinde bulunan Filtretek markası ile,
global bir firma olan GLW Oil Purifiner Pte. Ltd. Şir-

keti’nin Türkiye distribütörlüğünü yapmaktadır. Satışını
yapmakta olduğu yağ filtrasyon ünitesi, tüm sektörlerde
kullanılan hidrolik, madeni ve motor yağlarının geri ka-
zandırılması ve mevcut sistemlerde sürekli kullanılarak
yağın temiz tutulması, dolayısı ile yağ ,makina aksam

maliyetlerinin düşürülmesi, bakım aralıkları-
nın uzatılmasını sağlamaktadır. By pass filtras-
yon sistemi, gösterdiği performans açısından
Türkiye’de tek olma özelliğine sahiptir. Farklı
sektörlerin ileri gelen firmalarını müşteri
portföyüne dahil eden Vemko, ülke dahilin-
de bölge bayilikleri ve bayilikler verecek. 

“Franchise ile gücümüze güç katacağız”
Vemko, siz değerli girişimcileri de iş ortakları arasına 
katarak misyonu doğrultusunda gücüne güç katmak istiyor.

Yarım asırlık tecrübesi ile günümüz Et ve Et
ürünleri sektöründe önemli yer edinen firma,

yıllardır ürettiği kaliteli ve sağlıklı ürünlerle öncelikli
olarak insan sağlığı ve kaliteyi hedef almıştır.
Üretim tesislerindeki yüksek teknoloji , uzman veteriner
ve gıda mühendisi kadrosu sayesinde insanların sağlığından
ödün vermeyen Erciyes Sucukları, müşterilerine sunduğu bol çeşit
ile kendi sektöründe ilk atılımları yapmış ve kurduğu geniş bölge-

sel ağ ile müşterilerine her yoldan
ulaşmayı başarmıştır. Yönetim il-
kesi kendisini devamlı yenilemek
olan Erciyes Sucukları, sektördeki
gelişmeleri yakından takip et-
mektedir. Mevcut üretimini, mo-

dern yöntemler ve teknolojik gelişmelerle donatan
firmamız, yaptığı yatırımlarla üstün standartta lez-

zet ve kaliteye ulaşmıştır. Firma, tüketicinin damak
zevkine en uygun şekilde ürün çeşitliliğini  artırmak-

tadır. Erciyes Sucukları, gıda sektöründe faaliyet gösteren
firmaların kaliteli ve hijyenik ortamlarda üretim yapması gerekti-

ğinin bilincinde; bu nedenle üretim aşamalarında hijyen ve kali-
teden taviz verilmemektedir.

Öncelik insan sağlığı ve kalite…
Yarım asırlık tecrübesi ile Erciyes Sucukları, üretim
aşamalarında hijyen ve kaliteden 
taviz vermemektedir.

İşinizi eOfis’de kuralım; siz
işinizi, eOfis ofisinizi yönetsin
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110 ülkede 
44.150’den fazla şube...

Düşük maliyetli konsep-
ti, eksiksiz eğitim ve

sahada operasyon desteği,
Subway konseptini girişim-
ciler için oldukça cazip kıl-
maktadır. Derin bir tecrübe
gerektirmeyen bu konsep-
tin sadece asgari derecede
yer ve ekipmana ihtiyacı
var. Diğer hazır yemek seçe-
neklerine alternatif olarak sağlıklı
lezzetler sunan marka, günlük olarak
pişirilen ekmekler ile sıcak ve soğuk
olmak üzere birçok sandviç ve salata
seçeneğine sahiptir. 2015 başlarında
açılan Türkiye ülke ofisini ve Türkçe
franchise eğitimi verecek Eğitim
Merkezi’ni 2015 yılı sonunda İstan-
bul’da açma hedefi ile birlikte marka,
toplam 80 şubesine 2016 yılında ye-
nilerini eklemeyi hedeflemektedir.
Gelişim Genel Müdürü Don Fert-
man, girişimcilerin neden kendileri-
ni tercih etmeleri gerektiğini şöyle
açıklıyor: “Franchise sahiplerinin sa-
hadaki işlerini kolaylaştırmak için

hem merkez, hem bölge, hem de ül-
ke ofislerimiz aracılığıyla girişimcile-
rimize devamlı eğitim ve destek sağ-
lıyoruz.”
AVM’ler, petrol istasyonları, süper-

marketler, üniversite kampüsleri ve
havaalanları gibi birçok lokasyonda
bulunan restoranlarıyla Subway hızlı
yiyecek markalarına en önemli alter-
natiftir. Restoranların geniş alan, aşçı
ya da şef gibi pişirme işleminin ge-
rektirdiği kalifiye çalışanlara ihtiyacı
olmaması ve sınırlı yükümlülük özel-
likleri Subway dünyada bir numaralı
franchise markası yapan öğelerin
başında gelmektedir.

Hedef 2016 yılı sonunda 
30 şubeye ulaşmak…

Kervan Gıda,
‘Bayim Olur musun’ Fuarı’nda 
girişimci ve yatırımcılarla buluşacak

Türkiye’nin en büyük yumuşak şeker üreticisi ve ihracat-
çısı olan Kervan Gıda, 15-18 Ekim tarihlerinde, 13’üncü
kez düzenlenecek olan Bayim Olur musun Fuarı’na ka-

tılıyor. CNR Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek fuarda Kervan
Gıda, girişimci ve yatırımcılarla buluşacak. İlgi çekici ve eğlen-
celi standıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanan Ker-
van Gıda, fuar boyunca misafirlerini ağırlayacak.

Kervan Gıda kimdir?
Türkiye’nin en önde gelen şekerleme üretici ve ihracatçılarından
biri olan Kervan Gıda A.Ş. ileri üretim teknolojileriyle donatıl-
mış 35.000 m2’ye ulaşan fabrikası ve günlük 80 ton’luk üretim
kapasitesiyle IFS, ISO 9001, BRC, AIB ve TURQUALITY sertifi-
kalarını almaya hak kazanmıştır. Şekerli ve şekersiz sakızlar, çe-
şitli jelly, licorice yumuşak şekerler ve Marşmelovlar üreten Ker-
van Gıda, BEBETO, BingBong ve COSBY markaları ile ürünle-
rinin Dünya’da 80 ülkede satışını gerçekleştirmeyi başarmıştır. 

Bebeto Eğlence Adaları nerelerde?
Kervan Gıda’nın perakende satış kanalı olarak 2007 yılında fa-
liyete başlayan Bebeto Eğlence Adaları, yumuşak şeker ürünle-
riyle Türkiye, İspanya, Kosova,Makedonya gibi ülkelerde toplam
41 satış noktası bulunmaktadır.
Firmanın temel felsefesi “en iyi kalite ve maksimum müşteri
memnuniyeti” anlayışı ile,  konumunu ulusal ve uluslararası pa-
zarlarda sürekli güçlendirmektir. 

Bebeto Eğlence Adası Yatırım Koşulları
Franchise Giriş Bedeli  & Reklam Payı Katılımı: Yok

Ortalama İşletme Sermayesi: 20.000 TL 
Sürekli Franchise Ödemesi: Yok

Web: www.kervangida.com
Franchise İrtibat: (0554) 716 8269 (Kemal Tarık)
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Dünyanın en geniş restoran zinciri, Türkiye’deki
80 şubesine  yenilerini eklemeyi hedefliyor…

Son 10 ayda franchise vermeye
başlayan Kahveland kısa bir sü-

rede 2’si kendilerine ait olmak üzere
toplam 9 şubeye
ulaşmıştır.
Kahveland şu an-
da; Adana m1 Real
AVM, Adana Ko-
zan, Ankara Bah-
çelievler, Antalya
Manavgat, Adıya-
man, Gaziantep,
Çorum, Diyarbakır
mega Center AVM
ve Irak Erbil şube-
leri ile hizmet ver-
mektedir. Sözleşme aşamasındaki
Osmaniye, Ankara Arcadium AVM
ve Amasya ile birlikte 12 şubeye
ulaşmış olacak. İnşaat, perakende
mağazacılık ve reklamcılık alanların-
da  faaliyet gösteren Balaban grup

Kahveland markası ile de  yiyecek
içecek Sektöründe de farklılık yara-
tarak, 2016 yılı sonunda 30 şubeye

ulaşmayı  hedefliyor.
Kahveland Genel
Müdürü Yusuf Murat
Özcan markayı şöyle
anlatıyor; “Kahve-
land olarak amacı-
mız ilk yatırım mali-
yeti yüksek olan bu
işi doğru yatırım ra-
kamları ile heyecanlı
istekli ve yatırım gü-
cü olan bayi adayla-
rını bir araya getir-

mek. Sıcacık rahat dekorasyonu, gü-
leryüzlü, her zaman kalite anlayışıyla
samimi sohbetlerin ve özel anların
ortağı olmak istiyoruz. İşletmeleri-
miz evimiz, müşterilerimizi misafir
olarak düşünüyoruz.”





Yatırımcı ve giri-
şimciler açısın-

dan tüm zamanların en istikrarlı ve hızla bü-
yüyen gıda sektörünün son yıllardaki yeni
gözdesi künefe. 
Uzun yıllar Hatay’da gerçekleştirdiği Künefe
üretimini 2007 yılından itibaren İstanbul'da
sürdüren firma 2013 yılı içerisinde kurumsal
yapısını değiştirerek Arma Grup Gıda San.
ve Tic. A.Ş. çatısı altında faaliyete devam etmektedir. Uzun yıl-
ların getirdiği deneyimi damak tadıyla birleştirerek, en iyi kü-

nefeyi yapmak için gerekli bütün malzemeleri
yerinde ve doğal üretim koşullarında elde et-
meyi ilke edinen Sam Künefe özel peyniri, ka-
lın telli kadayıfı, mükemmel ürünü oluşturma
azmi ve kararlılığı içerisinde yoluna devam et-
mektedir.
Arma Grup’un kurumsal çatısı altında hızla bü-
yüyen Sam Künefe  Ar-Ge çalışmalarını tamam-
layarak müşterilerinin beğenisine sunduğu ve

büyük beğeni toplayan künefe çeşitlerini tüm Türkiye'ye tattırmak
için iş ortakları arıyor.

Özel hazırlanmış lezzetlerle ilk’lerden olun…
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1999 yılında Ankara'da açılan
Pizza House, taş fırında gerçek

İtalyan Pizzasını evlere ve iş yerle-
rine servis yapan Türkiye’nin ilk
restoran zinciri olup, çok kısa süre
içerisinde vazgeçilmez bir marka
haline geldi.  Grubun diğer bir
markası olan Coffee Corner ise Or-
ta Amerika'nın  muhteşem lezzet-
lerdeki 30 çeşit farklı kahvesini su-
nuyor.  2004 yılının ilk yarısında franchising yolu ile büyümeyi seçen
Pizza House ve Coffee Corner, 18 ayrı ilde 28 restaurantı ile hızla bü-
yümeye devam ediyor.
Pizza House 2015’de başlattığı 80 m2’lik Gourmet konseptiyle hızlı bir
büyüme hedefliyor. Markanın uyguladığı bayilik paketleri içerisinde,
lokasyon seçimi, mimari projelendirme, ekipman temininde tam des-
tek, personel seçimi, personel eğitimleri, stok ve satış programı temini
mevcut. Marka, Pizza House gourmet'nin açılmasından sonra da su-
nuduğu destekler için aylık %6 franchise bedeli almaktadır.

MaproWorld, doğa dostu ürünler ile gelecek nesillere daha ya-
şanabilir bir dünya bırakmak amacıyla, 2007 yılından bu ya-

na ticari banyo yönetim hizmetleri sunmaktadır. MaproWorld ku-
rumsal müşterileri-
nin banyo tedarik
ve temizlik süreçle-
rinde, sunduğu çö-
zümler ve sağladığı
süreç yönetimi ile
daha hijyenik ve
ekonomik banyo-
lar sağlamaktadır.
M a p ro Wo r l d ’ ü n
banyo hizmeti ve-

rirken kullandığı ürünler tamamen doğa dostu olup enerji tasar-
rufu sağlamaktadır. Başlıca diğer hizmetler arasında; plaza, alış ve-
riş merkezi, şirket, restoran, otel, hastane vb. gibi kurumsal müş-
terilerin banyo temizlik ve tedarik süreçlerinin yanı sıra haşere
kontrol ve ilaçlama ile kanal açma faaliyetleri yer almaktadır. 

Daha yaşanılabilir bir
dünya için…

Girişimciler için
yeni bir konsept…

Markalaşma sürecinde lezzetinden
ödün vermeden büyümeyi başaran

Köfteci Ramiz, dünya markası olma yo-
lunda adımlar atıyor. Yön. Krl. Ü. Pınar Taş-
kınlar, büyüme hedeflerini şu sözlerle an-
latıyor: 
“1928’de Manisa Akhisar’daki ilk dükkânı-
mızın açılmasından sonra İstanbul-İzmir
karayolu üzerindeki restoranımızla daha da
bilinir olduk. 2006’da ilk franchise şubemizi
açarak 30 ilde yer aldık. Yeni açılacak şube-
lerimizle 138 şubeye ulaştık. Hedeflerimiz;

dışında açılacak olan şubelerimizden bazı-
ları merkeze bağlı, bazıları ise franchise ve
master franchise olarak işletilecek.”
Pınar Taşkınlar, “Türkiye genelindeki 138
şubemizin %80’i franchising sistemiyle iş-
letiliyor. Büyüme hedeflerimizi yine bu
doğrultuda devam ettireceğiz. Başlangıçta
alınan franchise bedeli ile aylık cirodan alı-
nan katkı payı lokasyona göre değişim
göstermektedir. Yeni açılacak şubelerimizin
yerini AVM ya da cadde konsepti olarak be-
lirlemektense, araç ve yaya trafiğinin yo-
ğun olduğu, markamızı değerli kılabilecek
bölgelerde açmak önceliğimizdir” dedi.

Almanya, Hollanda, Belçika, Kıbrıs ve Azer-
baycan büyümemizi devam ettirmek. Yurt-

Pınar Taşkınlar, “1928’den beri aynı lezzeti 
günümüze kadar ulaştırmamız en büyük farkımızdır” diyor.

Köfteci Ramiz Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Taşkınlar:

1928 yılından günümüze…





22 olmak üzere toplam 79 restoranı bulun-
makta. Eylül ayında açılacak olan resto-
ranların ilki Amasya Park AVM’de 79.Şube
olarak faaliyete geçti bile. Pendik Yeni-
şehir restoranı ise 10 Eylül’de hizmete
girdi. Ayrıca Sultanbeyli Atlas AVM, Is-
partakule, Pendik Sahil, Ankara Acity
Outlet AVM ve  Mersin’de açacağı şubeler
Eylül ayında lezzet severlerle buluştu.

1 ayda 7 şube başarısı…

GİMDES (Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve
sertifikalandırma araştırmaları derneği) tarafın-

dan helal sertifikası almış sayılı firmalardan olan Bere-
ket Döner, hızla büyümeye devam ediyor. Eylül ayı içe-
risinde 7 yeni franchise restoran açarak yıl sonuna ka-
dar bu sayıyı 100’e çıkarmayı hedefliyor.
Türkiye’nin her ilinde faaliyet göstermeyi amaçlayan
Bereket Döner’in bugün itibariyle; Avrupa yakasında
48, Anadolu yakasında 9, İstanbul dışında 16 ilde  ise
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Perakende Dünyası

Sektörümüzün tüm renklerini içinde barındıran
klasik çizgiler ve güncel formların bir araya ge-

tirilerek sıcak bir ortamın sunulduğu, herkesin
kendini evinde gibi hissettiği Big Station Cafe &
Restaurant, misafirlerine huzurlu bir ortam sağlar-
ken, zengin menüsü ile damaklarda leziz tatlar bı-
rakıyor. Şık dekorasyonu, farklı tarzı, sıcak atmos-
feri ve her zevke hitap eden lezzetleri ile Big Stati-
on Cafe & Restaurant, sevdikleriniz ile vakit geçi-
rebileceğiniz, iş görüşmelerinizi yapacağınız göz-
de adres olmaya devam ediyor.

“Mutluluk veren tatlar ve dostlukların buluşma noktası”

farkıyla siz de kazanmak ister misiniz?
‘’Mutluluk veren tatlar ve doslukların buluşma
noktası’’ sloganıyla yola çıkan Big Station dünya
mutfaklarından seçilmiş lezzetleri, profesyonel
hizmet anlayışı, servis kalitesi ile müşteri mem-
nuniyetini esas alarak yola devam ediyor. Usta
ellerden çıkan özel tatları, kendi yorumuyla su-
narak, sadece damaklara değil gözlerede hitap
ediyor. Big Station, en iyi personeli ve yetişkin in-
san gücünü bir araya getirerek, çalışanların yete-
neklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami
fayda sağlayarak verimliliklerini arttırmakta, işbir-
liği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ve hiz-
met ortamı sağlamaktadır.
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6yılda önemli bir başarı yakalayan
Kahve Durağı, önümüzdeki dö-

nemde Arap dünyasına açılmayı planlı-
yor. Hali hazırda Birleşik Arap Emirlikle-

ri’ne kahve, lokum ve draje ihracatlarını
kalitesinden ödün vermeden sürdüren
Kahve Durağı, İzmir’den yola çıkan hi-
kâyesine yeni duraklar katarak büyüyor.
Kahve Durağı Genel Koordinatörü Ceb-
rail Turhan, markanın konseptini şöyle
anlatıyor: “Gelen misafirlerimize keyifli
vakit geçirecekleri açık ve kapalı bir me-
kân sunuyoruz. Kahve Durağı konsep-
tinde dekorasyonda canlı renklerle özel
bir tasarım uyguluyoruz. Sıcak ve soğuk
kahvelerimizden özel spesiyal içecekle-
rimize, kahvaltı çeşitlerimizden kırmızı
ve beyaz et yemeklerimize ve pasta çe-
şitlerimize kadar menümüz geniş.”

“Her kahvenin kendi öz 
değeri belirleniyor”
Turhan, markanın kahve seçimiyle ilgili
şu noktalara değiniyor: “Kahvelerimiz-
den müşterilerimizin damak tadına uy-
gun olanlara karar verip ithalatını yapı-
yoruz. Her kahvenin kendi karakteristik
yapısına uygun kavrulmasını yaptıktan
sonra, harmanlarımızı oluşturuyoruz.
Burada ön plana çıkan en önemli detay;
kavrulan her farklı kahvenin kendi öz
değeri belirlendikten sonra oluşturula-
cak espresso, filtre kahve ve Türk Kah-
vesi harmanları için belirlenen miktar-
larda karışımlar yapılmasıdır.”
Franchise sistemi ile şube ağını geniş-
leten bir kahve ve restoran zinciri olan
Kahve Durağı’nın hedefleri arasında
Türkiye ve yurt dışında büyümek. Arap
Emirlikleri, Katar ve Dubai’de bayilik
için anlaşmalarının olduğunu aktaran
Turhan, “Anlaşmalarımızda sona yakla-
şıldı. Kahve kokumuzu çok yakında
Arap dünyasına da yaymak için hazırla-
nıyoruz. 
Bizler için de oldukça heyecanlı bir
bekleyiş devam ediyor” diyor. Kahve
Durağı’nın franchising şartları; “Cadde
lokasyonlarında shop, AVM'lerde ise
hem shop hem de kiosk konseptleriyle
müşterilerine hizmet veriyor.

Bayim Olur musun Fuarı
Ulaşım Sponsoru

Sponsorluk kapsamında Vale Park & Şoför, Tu-
rizm & Destek, Concierge & Asistanlık  hizmeti

sunacak olan Port VALE, sunacağı hizmet sayesin-
de fuarda zaman kaybını ve zahmeti engellemeyi
hedefliyor. Ayrıca marka, vereceği hizmet ile fuara
gelecekleri park yeri arama, güvenlik, eşya taşıma
zahmetinden kurtaracak. Ayrıca kişiler isterlerse
VIP araçlar ile adreslerinden alınıp, konforlu yolcu-
luk edebilecekler. Port VALE, Türkiye genelinde ha-
valimanı olan birçok ilimizde faaliyet göstermek-
tedir. Trafik yoğunluğu ve park sıkıntılarının yaşan-
masına karşın, ihtiyaca cevap verebilecek ve sigor-
ta kapsamında eğitilmiş personelleri ile vale park
firmalarının eksikliğini giderme hedefi ile yola çı-
kan Port VALE Metroport Busidence, Zorlu Center
Avm, Mall Of İstanbul Avm, Astorıa AVM, Capacity
AVM, Bursa Koru park AVM , Sakıp Sabancı Müzesi,
Hilton Hotel Taksim, Conrad Hotel, Raffles Hotel,
Movenpick Hotel Sütlüce, Arenapark AVM, Torium
AVM , Maçka Residences , Nispetiye 10 ve Havali-
manları noktalarında hizmet vermektedir.

2013 senesinde, dünya ve ülke genelinde ilk defa
kabul edilen vale otomasyon sistemine, 500.000 $
yatırım yaparak sektörde teknolojik olarak hizmet
veren ilk işletme olmuştur. Kurmuş olduğu kalite
yeterlilik ve ISO kalite standartları akademisi ile, is-
tihdam sağlayarak şu an bünyesinde 446 personel
ile (% 57 ‘si 1 yabancı dil, %17’si 2 yabancı dil, %11‘i
3 yabancı dil bilmektedir) faaliyet sunuyor. 
Dünya denizcilik sektörünün oskarı olarak kabul

edilen 10. Altın Çıpa Başarı ödülünün sahibi olan
Port VALE Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Tufan Port
VALE olarak vale park hizmetlerinin yanında havaa-
lanı şehir transferleri hizmetlerini kapsayan VIP
transfer hizmetleri, günlük turları kapsayan özel
transfer ve günlük haftalık uzun süreli şoför temi-
nini kapsayan özel transfer hizmetleri ve zamanı sı-
nırlı olan kişilere özel araç muayene hizmeti yanı
sıra ülke genelinde kişisel asistanlık hizmetlerini
sunduklarını belirtti.

TOBB öncülüğünde,
TEPAV ve AllWorld

Network işbirliğinde yapılan
Türkiye'nin en hızlı büyüyen şir-

ketleri yarışması "Türkiye 100" sonuç-
landı. Yarışma sonucunda Gönül Kahvesi,

Türkiye’nin en hızlı büyüyen 38. şirketi oldu.
D  ereceye giren firmalara ödülleri, İstanbul
Çırağan Sarayı’nda yapılan törenle verildi.
Çok sayıda işadamının katıldığı gece renkli
görüntülere sahne oldu.

Türkiye'nin en hızlı büyüyen 
şirketleri yarışması sonuçlandı

Tüm Türkiye’ye yayılıyor!
Eşsiz kahve çekirdeklerini ilk kez İzmir 

Kordon’da misafirleriyle paylaşan Kahve Durağı,
bugün Türkiye’de 73 şubeye ulaştı.





2007 yılında Kocaeli’de faali-
yetlerine başlayan   Osmanlı

Tulumbacısı şu an Türkiye gene-
linde 50, Avrupa’da 3 mağazaya ulaştı. 2013’de
en hızlı büyüyen ilk 10 marka arasında yer aldı.
2014 yılı Osmanlı Tulumbacısı için konsept ge-
liştirme çalışmalarına ayırarak müşterilerine ve
yatırımcılara 4 farklı konsept sunmaktadır. 
Kiosk Konsepti (Ekonomik Konsept)
AVM’lerde Food Court veya giriş-çıkış alanla-

rında en az 9 m2 alanlarda uygulanmaktadır. 
Ekonomik Standart Konsept Bu  konsept 45
mağaza ile hizmet vermektedir. En az 25 m2 -
60 m2 arasında mağazalarda uygulanmakta.
Tatlı Kafe Plus Konsept 2015 yılında uygulan-
mış olup en az 100 m2 iç alan 75 m2 bahçe ma-
ğazalarda uygulanmaktadır.
Osmanlı Tulumbacısı (Tatlı Kafe Restaurant,
Mekan konsepti) Mekanlar 400-600 m2 açık
ve kapalı alanlarda hizmet veren projelerdir.

Mayıs 2014’ten bu yana serbest çalışanla-
rın sayısı 1 milyonu aştı. Esnek çalışma

sistemi yeni trend olma yolunda hızlı bir iş mo-
deli oldu. Tamamen natural (reçine bazlı) boya-
larla uygulanan vücut süsleme spreyi Mozz-Art,
kendi işine sahip olmak isteyen yatırımcılara, her
bütçeye uygun maliyetlerle iş sahibi olma imkanı
sağlıyor. Mozz-Art AVM Kiosklar içinde uygulama
ve ürün satışı yapılabiliyor. Mozz-Art Troley Set
ise bijuteri, kuaför, güzellik merkezi ve plajlarda da rahatlıkla kul-
lanılabildiği için franchiserların dikkatini çekiyor. Başlangıç Seti iş

modeli ise daha uygun bütçeyle geçici dövme
yapmayı iş olarak benimseyenlere mobil bir iş fır-
satını sunuyor.
Ayso Kimya Genel Müdürü Mehmet Karagöz,
franchise yatırımlarında en önemli kuralın lokas-
yon olduğunu ve yatırımcılara markanın önerdiği
lokasyonu tercih etmeleri gerektiğini söyledi. “Ay-
so Kimya olarak, gerçekleştirdiğimiz çalışmaları-
mızda yatırımcılarımıza yüksek geri dönüş sağla-

dığını gördük. Bu sürenin 3-6 ay arasında olduğunu iş ortakları-
mıza söylüyoruz” dedi.

franchisingler vererek büyümesini sürdürecek…
Mozz-Art geçici dövme, kozmetik sektörüne getirdiği yepyeni bakış açısıyla, 
farklılaşan konseptini bayilikler vererek dünyanın dört bir yanına yayacak.
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Farklı konseptlerle karşımıza çıkıyor…





Gayrimenkul Dünyası
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ABD’li gayrimenkul devinden yatırımcılarına 
yüzde 100 başarı sözü…
Bayim Olur musun Fuarı’nda her yıl olduğu gibi bu sene de yerini alacak
olan öncü marka, yatırımcı adaylarına yüzde 100 başarı sözü veriyor. 

ERA Gayrimenkul Türkiye, fuardaki stan-
dında az sermayeyle çok kazandıran bir

iş kurmak isteyen girişimcilere yatırım im-
kanlarını anlatacak.

MEB sertifikalı kurs
“Fuarın önemine değinen ERA Türkiye Ko-
ordinatörü Mustafa Baygan, “Gayrimenkul,
önümüzdeki süreçte de en karlı yatırım ara-
cı olmaya devam edecek. Biz de sahip oldu-
ğumuz güçlü merkez ofis ve sayısı 47’ye
ulaşan ofislerimizle bu süreçte yer alacağız.
Türkiye’nin ilk gayrimenkul akademisi ERA
Akademi’de, sektörde bir ilk olan “ERA Cli-
nic” ve “ERA Coaching” hizmetlerinin de da-
hil olduğu güçlü eğitim modeli ile ofisleri-
nin karşılaşabileceği sorunlar ile ilgili çö-
züm üretiliyor. 

Gayrimenkul sektöründe kaliteli, eğitimli ve
profesyonel kadroların yetiştirilmesi ama-
cıyla oluşturulan kurs açtık. ‘Emlak Reklam
ve Araştırma Kursu’nun üç farklı MEB onaylı
sertifika programı üzerinde eğitim veriyo-
ruz. Amacımız, her türlü ekonomik değişik-
liğe karşı gelişimimizi artırmak ve ‘Kaliteli
Yatırım Danışmanlığı’ görevimizi sürekli ye-
rine getirmek” dedi.

Kıbrıs’ın ‘master franchise’ı oldu
ERA Global’den ‘Kıbrıs Master Franchise’
haklarını alan ERA Türkiye, sektöründe bir
ilki gerçekleştirerek hem KKTC’de hem de
Kıbrıs Rum kesiminde ofis açmak üzere yet-
ki kazanmış oldu ve bu işbirliğinin ardından
Kıbrıs’ta ilk ofis anlaşmasına imza attı. Bay-
gan “Avrupa'daki konut fiyatları ile karşılaş-

tırıldığında tam bir fırsatlar diyarı olan Ku-
zey Kıbrıs, konut yatırımcısının dikkatini çe-
kiyor. En fazla konut alanların başında İngi-
liz, Rus, Arap, İsviçre, Finlandiya ve Norveç-
li’ler Türkler’den sonra başı çekiyor” dedi.

Kendi işinin sahibi olmak isteyenlere…
RE/MAX Türkiye, kendi işinin sahibi olmak isteyen girişimcilere detaylı 
bilgiler aktarmak için sizleri Bayim Olur musun Fuarı’na bekliyor…

1997 yılından bu ya-
na hızla büyüyen,

18 yılda 240 ofise ve 2250
gayrimenkul danışmanına ula-

şan RE/MAX Türkiye, Bayim Olur
musun Fuarı’da sektördeki tecrü-

belerini paylaşacak. Sektörde kurumsal ve
yerleşmiş bir marka olmanın gururunu yaşa-
dıklarını belirten RE/MAX Türkiye Kurucusu
ve Genel Müdürü Murat Goldştayn, sahip ol-
dukları deneyim ile daha başarılı franchi-

se'lar yarattıklarını, böylelikle de girişimcilere
yeni fırsatlar sağladıklarını ifade etti.  Goldş-
tayn, ileriyi gören, girişimci ruha sahip, üni-
versite mezunu, özel sektörde, kamuda de-
neyim sahibi veya daha önce kendi işini yö-
netmiş, iletişim becerileri yüksek kişilerle iler-
lemek istediklerini belirtti.
Goldştayn, "Daha önce gayrimenkul sektö-

ründe deneyiminiz olması gerekmez.
RE/MAX’de başarılı olmuş franchise ofis sa-
hipleri daha önce büyük ölçüde farklı mes-

leklerden gelen ve girişimcilik ruhu taşıyan
bireylerden oluşmaktadır. Aramızda doktor-
lar, mühendisler, silahlı kuvvetler mensupla-
rı, finans kökenli yöneticiler, satış profesyo-
nelleri, mimarlar ve daha önce farklı sektör-
lerde kendi işini kurmuş girişimciler var. Ken-
di işini kurmak isteyen herkes franchise fır-
satlarımızdan yararlanabilir. Girişimcilerin
özellikle de Bayim Olur musun Fuarı süresin-
ce çok cazip koşullarda hayallerine ulaşabil-
meleri mümkün” şeklinde konuştu.

Yeni franchise ofisleriyle ailesi büyüyecek…

3yıl içerisinde Türkiye’nin ofis sayısı ve ci-
ro bakımından en büyük kurumsal gay-

rimenkul zinciri olmayı hedefleyen marka,
franchise sayısını arttırarak uluslararası hiz-
met kalitesini daha fazla emlak meraklısıyla
buluşturmak konusunda kararlı. İstanbul,
Ankara, İzmir, Aydın, Kocaeli, Çanakkale,
Bursa, Muğla, Hatay ve Antalya’da ofisleri
bulunan Century 21 Türkiye, şimdi tüm Tür-
kiye için kolları sıvadı. 

Century 21 Türkiye, emlak sevdalısı girişim-
cilerin franchise başvurusunu kolaylaştır-
mak amacıyla franchise başvuru formunu
elektronik ortama taşıdı. 
Girişimciler, 2015 ve 2016 yılı içerisinde top-
lam 100 yeni ofis kazanmayı hedefleyen
Century 21 Türkiye hakkında detaylı bilgiye
www.century21.com.tr adresinden ulaşabi-
lirken, aynı adres üzerinden başvuruda da
bulunabiliyor.

Kurumsal Gayrimenkul firması Century 21 Türkiye, gayrimenkul pazarlama 
ofis ağını 2016 yılında ülke genelinde genişletmeyi hedefliyor.






