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Bayim Olur musun Girişimcilerin Dergisi

Kuru Efsanesi bayiik veriyor… 

Yatırımlarını aralıksız olarak sürdüren
Elka Gıda son olarak da Diyet Ka-

pımda markasının sürdürülebilir kalitesi
ve müşteri memnuniyeti için İzmir Al-
sancak’ta merkezi yönetim ofisini devre-
ye aldı. Bu süreçle birlikte artık tüm Tür-
kiye’de hizmet vereceklerini açıklayan
yetkililer ayrıca yeni müşteri ve bayi yö-

netim yazılımlarının da bu merkez üze-
rinden kontrol edileceğini, Türkiye’nin
her yerinden müşterilerinin akıllı telefon,
tablet ya da bilgisayar üzerinden üyelik
bilgilerini görüntüleme, adres değişikliği
bildirme vb. tüm işlemleri online yapa-
bildiklerini ayrıca bayilerinde aynı şekil-
de bu sisteme dahil olduklarını ve sipa-
rişten teslimata kadar olan sürecin ku-
sursuz bir şekilde takibinin yapılabildiği-
ni sözlerine ekledi.
Bunların haricinde İzmir de dileyen müş-
terilerin, diyetisyenle yüz yüze görüşme
sağlaması adına özel bir birim daha ek-
lendiğini, bu birimde de Diyet Kapımda
dan hizmet alan kişilerin durumlarını
güncel ve doğru takip edebilmek adına
en son teknoloji ile üretilen vücut analiz
cihazlarını aldıklarını belirtti.

Erzurum’un yüksek rakımı yaylarında yetişen
özel fasulyeler tescilli tarifi ile efsaneye dönüşüyor.

Bizce Kuru kurufa-
s u y l e y i c i s i n i n

Zeytinburnu  "Depo
durağında" kısa bir za-
manda yakaladığı ba-
şarı 2008 yılında  Orta-
köy'de bugünkü mer-
kez şubesini açmasına
vesile olmuştur. O günden bugüne lez-
zet anlayışını koruyup hizmet anlayışını

iyileştirme yönünde
hareket eden marka,
mutfak ve hijyen
standartlarını en üst
düzeyde tutmayı gö-
rev edinmiştir. Bu
yaklaşımıyla bugün-
kü müdavimlerini

oluşturan Bizce Kuru Türkiye çapında ba-
yilik vererek büyüyecek.

2009 yılında İstanbul Şaş-
kınbakkal'da açtığı ilk Şu-

be ile masa servisi yapan Tür-
kiye'nin en büyük gurme

restoran zinciri alanına giriş ya-
pan Burger House,  şu anda 20 şubeye
ulaşmış durumda. 
24 Ekim tarihinde Maltepe Süreyyapaşa
restoranını açan firma Ocak ayında İzmit
Burda AVM ‘de olacak. Burger House, ta-
mamen kurucu ortakların hayalleri doğ-
rultusunda şekillendirilmiş bir marka
olarak Burger sektöründe öncü olma
özelliği taşıyor.  

2013 Mayıs ayında HD Grup bünyesinde
kurulan marka, franchise sistemiyle  bü-
yüyecek.

Anadolu’ya yayılacak…
Büyük şehirlerin yanı sıra Anadolu'ya da
yayılmayı planlayan Burger House, 2016
yılında bayi / franchise hedefi 10 resto-
ran. Müşterilerine günlük ve taze ürün-
leriyle Handmade Burger'ini lezzeti su-
nan Burger House, ürünleri ve deko-
rasyonu ile gurme burger  konseptin-
de  ustalarının el emeği ile farkını or-
taya koyuyor.

2016 yılında bayi / franchise hedefi 10 restoran…

Kârlı bir yatırım 
yapmak ve prestijli
bir iş istiyorsanız…

Kaliteli ürün,
güler yüzlü hizmet

Kahve Sokağı 2014 yılında, kahvenin
tadını ve kokusunu tüm yurda ve yurt

dışına taşımayı amaç edinerek kurulmuş
bir kahve zincir firmasıdır. 

Kurulduğu günden itibaren kaliteli ürün
ve güler yüzlü hizmetiyle hem ağırladığı
misafirlerin, hem de bayi olarak hizmet
veren yatırımcısının yüzünü güldürmeyi
kendisine ilke edinmiştir. İlk şubesini De-
nizli’de açmış ve 11 şubesiyle farklı illerde
hizmet vermektedir. Sektördeki  büyüme
potansiyeli, marka güvenirliliği, yeterli iş
tecrübesi, ürün çeşitliliği, kaliteli hizmet
anlayışı ve marka sistemi sayesinde yatı-
rımcılar, markanın kendilerine sunmuş ol-
duğu lokasyon seçimi, mimari projelen-
dirme , operasyonel destek, personel se-
çimi , personel  eğitimi ve reklam pazarla-
ma desteğinden faydalanarak, kendilerine
prestijli ve karlı bir yatırım seçmiş olurlar.
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   The Franchise Com-
pany Türkiye’nin yö-
netici ortaklarından
Esra Karakaş Kurşun
“Markasını franchise
yapmak ya da mev-
cut franchise işinizin
verimliliği ve karlılığı
artırmak, sistem alt-
yapısını güçlendir-
mek gibi konularda
desteğe ihtiyaç duyan firmalar için
özel hizmetler veriyoruz. Kazançlı
ve talep gören bir işiniz mi var? Ba-
yileriniz olsun istiyorsunuz? Franc-
hise sisteminizi kurarak işinizi sizin-
le birlikte geliştiriyoruz. Hem çok

hızlı hem de düşük
maliyetlerle!
3 ay içerisinde siste-
minizi kuralım,  ve
takip eden aylarda
size destek olalım.
Sizin için yapacak-
larımız; Yaşayabilir-
lik Testi (İşiniz franc-
hise olabilir mi?),
franchise sistemi-

nin belirlenmesi (kazanç, bölge,
standartlar, aday profili, eğitim, de-
netim sistemleri). franchise altyapı-
sının hazırlanması, (franchise söz-
leşmesi, operasyonel kitapçık, satış
dökümanları vb.)…

Bobin kağıt ithalatı ile iş hayatı-
na giriş yapan Vemko, İzmit’te-

ki üretim tesisi ve İstan-
bul’daki ofisi ile 3 noktada
uzman personel ve yöne-
tim kadrosu ile hizmet ve-
riyor. GLW Oil Purifiner Pte.
Ltd.’nin Türkiye distribütörü
olan firma, yağ filtrasyon sistemleri
alanında rakipsiz olan sistemi Filt-
retek markasını Türkiye pazarı ile

buluşturmuş ve 2015 Bayim Olur
musun Franchising Fuarı’na bu

marka ile katılmıştır. Orga-
nizasyonda bölge bayiliği
ve bayilik verilmesi ile ilgili
görüşmelerde bulunan fir-
ma, fuarı başarılı ve efektif
şekilde tamamlamıştır.

Gerek bayilik talepleri, gerekse
ürün alım yapan pek çok kişi ve ku-
ruluş ile iletişime geçilmiştir.

Size başarıyı getirecek franchise sistemini 
kurmanıza yardım ederiz.”

Filtretek markası ile 
Türkiye pazarı ile buluştu

Futbol bahane kahve şahane…

Kaliteli kahve keyfini futbolun
eğlencesi ile birleştiren Fut-

bolKAHVE NoBetter, futbol topu
görüntüsünde ilgi çekici tasarı-
mı ve bu konseptle uyumlu her
kesime hitap eden sunum ob-
jeleriyle bu sporun tutkusunu

çağrıştıran kahve kiosku franchising zinciridir.
Kendi özkaynakları ile açacağı şubeleri titizlikle belirlemekte
olan FutbolKAHVE NoBetter'ın “kiosk” tipi kafeler için ilk etap
görüşmelerini tamamladığı 12 AVM bulunmaktadır.

İlk lokasyon açılış Ocak 2016’da olacak... 
Simon Kuper’in ünlü kitabında da dediği gibi “Futbol asla yal-
nızca futbol değildir.” Tüm dünyayı etrafında toplamasının, dev

bir endüstri haline dönüşmesinin, en farklı in-
sanları bile ortak paydalarda buluşturmasının
büyülü bir çekimi vardır. Heyecanlı bir spor olmasının yanı sıra
sosyal bir paylaşım noktasıdır futbol. Bu eşsiz sporun cazibe-
sini, bir başka keyif ve sohbet noktasıyla buluşturan Futbol-
KAHVE NoBetter, dünyanın en seçkin kahvelerini yudumlar-
ken, konseptiyle futbolun en keyifli anlarını yaşayabileceğiniz
eşsiz bir ortam sunuyor. 
En Popüler spor ile en popüler içeceği bir araya getirdikle-
rini belirten FutbolKAHVE NoBetter ekibinin herkese gön-
dermek istediği mesaj ise çok net; "Bizimle iken ümit ederiz
FUTBOL taraftarlığınız, iyi oynayanın kazanmasını istediği-
niz samimi bir yaklaşımdan öteye geçmez. Anılarının taraf-
tarı olan herkesi, bir fincan damak tadı eşsizliğinde sohbete
bekliyoruz…"
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Amerika’dan sonra ilk kez Türkiye ile buluşan Res-
torFX Boya Restorasyon Sistemi; Boya yüzey ha-

sarlarına kalıcı çözüm ve göz alıcı bir parlaklık sağlı-
yor. Dünya çapında binlerce bayiye sahip olan sistem
özel içerikli ürünleriyle pasta-cila ve polisaj dönemini
sonlandırıyor. RestorFX, bilindik yöntemleri, mükem-
mel onarımı, kalıcılığı ve parlaklığıyla açık ara geride
bırakıyor. Üstelik bu uygulama kısa zamanda ve ko-
lay uygulanan yöntemlerle yapılıyor. İstanbul Pen-
dik’te showroom ve eğitim merkezi bulunan Res-
torFX Türkiye, çok yakında faaliyete geçecek Antalya,
Ankara ve İstanbul-Ümraniye bayilerinin yanısıra
tüm Türkiye’ye bayilik vermeye devam ediyor. 

RestorFX ile zamanı geri almak mümkün!
RestorFX Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Os-
man Elmas: ‘’RestorFX Türkiye’nin özel içerikli ürün-
leriyle zamanı geri almak mümkün. Araç boya yü-
zeyindeki çizik, leke, reçine, doğal tahribatlar, küçük
çukurlar ve oksidasyon hasarlarının derinine inip ka-
lıcı onarım sağlayan bu eşsiz teknolojiyle aynı za-
manda boyayı parlak bir görünüme kavuşturuyo-
ruz. Aracınızın boyası onu ilk aldığınız günkü kalite-
sine ve parlaklığına dönecek’’ dedi. 
www.restor.com.tr

Pasta-cila
dönemi sonlanıyor! 

Markanızı franchise 
ile büyütmek için…
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MedyaFors Fuarcılık organizasyonu
ve UFRAD (Franchising Derneği)

işbirliğiyle gerçekleştirilen Bayim Olur
musun Franchising ve Markalı Bayilik
Fuarı, 13 yıldır franchise ve bayilik vere-
rek büyümek isteyen, yeni iş ortakları
arayan markaları bir araya getiriyor. Fua-
rın 2016 yılı ana sponsorluğunu üstle-
nen Coldwell Banker Türkiye Ülke Baş-
kanı Dr. Gökhan Taş,  yarattığı yoğun ve
verimli ziyaretçi potansiyeliyle katılımcı-
larının her zaman takdir ve teşekkürleri-
ni kazanan fuarın iki yıldır ana sponsor-

luğunu gerçekleştirdiklerini vurgulaya-
rak, ‘’3.  Kez bu önemli fuarın ana spon-
soru olmaktan büyük mutluluk duyuyo-
ruz’’ dedi. 
Franchising sisteminin, hedefine sürekli
büyümeyi koyan her markanın en
önemli aracı olduğunu vurgulayan Gök-
han Taş; ‘’Coldwell Banker’ın faaliyet gös-
terdiği gayrimenkul alanında da  ülke-
mizde son yirmi yılda, gayrimenkul şir-
ketleri kurumsallaşarak franchising siste-
mi şeklinde gelişmiş, marka bilincine sa-
hip yatırımcılar ile sektör bugünkü sevi-

yesine ulaşmıştır’’ diye konuştu.
13. Bayim Olur musun Franchising ve
Markalı Bayilik Fuarı; Türkiye’nin kıtalar
arasında oluşturduğu köprü konumu
nedeniyle, bayilik ve franchise vermek is-
teyen uluslararası markaların öncelikli
tercihi oluyor. Katılımcı markaların fuar-
da yaptıkları ön anlaşmalar, yıllık franc-
hise hedeflerinin oluşmasını sağlıyor.

3. kez Ana 
Sponsor oldu...

CB Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş

Dünyanın en köklü gayrimenkul danışmanlık 
markası Coldwell Banker Türkiye, bu yıl da 
Bayim Olur musun Franchising ve Markalı 

Bayilik Fuarı’nın ana sponsoru oldu.



Markalı döner pazarında
Anadolu’nun birçok şe-

hirlerinden çok sayıda marka
bulunuyor. Hatta kendi Ar-Ge
departmanlarını kurmuşlar.
Bunlar büyük şirket olmanın
avantajlarını kullanarak Türki-
ye’nin birçok ilinde restoran-
lar açtılar. Onlar kadar güçlü
imkanları yok ama elde ettik-
leri ciro ve müşteri sayısı ba-
kımından adeta rekor kıran
firmalar var. Bu tarz firmaların
adeta kulaktan kulağa yayıl-

mış haklı şöhretleri var. Örneğin İstanbul Kavacık’taki Bayramoğ-
lu Döner ya da yine İstanbul Ümraniye’deki Dönerci Ali Usta. Gur-
melerin değerlendirmesine göre, etleri çok lezzetli. Çoğunlukla
tek bir restoranda faaliyet gösteriyorlar. Bazılarının en fazla 3-4
şubesi var. Birkaç hafta önceki görüşmemizde Bayramoğlu Dö-
ner’in ortaklarından Baran Arslan, ayda 20 ton et tükettiklerini ve
restoranlarına gelen müşteri sayısının günlük 2 bin civarında ol-
duğunu söylemişti. 

Bu tarz firmalardan bazıları şubeleşme konusunda hiç acelesi
yok. Diğer yandan büfe, restoran konseptlerinin baştan sona
değişmesine öncülük eden markalar var. Kasap Döner bu işin
öncüsü konumunda; ilk restoranını açtığı tarihten bu yana bir-
çok şirket tarafından örnek alındı zaten. Evet, öyle ya da böyle
bu kısaca anlatmaya çalıştığımız tarzdaki firmalar, döneri lo-
kanta mönülerinden çıkarıp başlı başına birer marka haline
getirdiler…
Şimdi döner pazarındaki rekabette öne geçmeyi hedefleyen
özellikle büyük ölçekli firmalar adeta restoran açma yarışındalar.
Aslında tüm bu gelişmeler girişimciler için yeni iş kapısı anlamına
geliyor. Çünkü girişimcilere uygun yatırım şartları sunan döner
markaları yüksek ciro potansiyeli vaat ediyor. 
Yeni açılacak restoranların büyük bir bölümü bayilik ve franchi-
sing sistemi aracılığıyla faaliyete geçiyor. Belli başlı döner mar-
kalarında franchise alarak anahtar teslimi bir restoran sahibi ol-
manız mümkün. Bu yolu izleyecekseniz markanın konsept ve lo-
kasyona göre değişen yatırım maliyetleri firma tarafından tek tek
sunuluyor. Bunun için söz konusu şirketlerin franchise depart-
manlarına ulaşmanız yeterli. Ancak “Her şeyi ben hallederim. Üs-
telik daha, ucuza da gelir” diyorsanız yine de profesyonel kişiler-
den destek almayı ihmal etmeyin derim. 
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Girişimci Akademisi

sarsıcı rekabet

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

Döner pazarında
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Dosya Konusu

Medyafors Fuarcılık organi-
zasyonu, UFRAD işbirliği
ve Coldwell Banker Türki-

ye Ana Sponsorluğunda gerçekleş-
tirilen fuarda, her yıl olduğu gibi bu
yıl da girişimcilere yeni iş kapıları
aralanırken, markalar  zincir olma
yolunda önemli fırsatlar yakaladı.
Medyafors Fuarcılık Genel Müdürü
Aycan Helvacıoğlu, 4 gün açık kalan
fuar süresince firmaların çok sayıda
iş bağlantısı yaptıklarının altını çizerek, fuarı 30 bine yakın kişinin
ziyaret ettiğini söyledi. Fuarın istihdam oluşturma ve yeni iş alan-
ları yaratma anlamında Türk Ekonomisi’ne önemli katkılar sağla-
dığını ifade eden Helvacıoğlu şöyle devam etti: 

"Bayim Olur musun Franchi-
sing ve Markalı Bayilik Fuarı
gerek ziyaretçi sayısı, gerek
katılımcı sayısı, gerekse ya-
rattığı iş hacmi açısından
her geçen yıl önemli başarı-
lara imza atıyor ve kendi re-
korunu tazeliyor. 2014'te
fuara 277'si yerli, 23'ü ya-
bancı olmak üzere 300 fir-
ma katılırken, bu yıl 330’u

yerli, 35’i yabancı toplam  365  firma
katıldı. 2014'te 27 bin 400 ziyaretçi
alan fuarı, bu yıl 29326 kişi ziyaret et-
ti. Tabii ki burada önemli olan fuarın
yarattığı iş hacmi... Fuarda markalar
zincirleşme yolunda  binlerce franc-
hising - bayilik sözleşmelerine imza
attılar.

Ziyaretçilerin 
%90'ı profesyonel

Fuara katılan pek çok girişimcinin ise kendi işlerini kurarak pat-
ronluğa ilk adımı fuar sayesinde attıklarının altını çizen Helvacı-
oğlu, "Fuarı ziyaret eden 29.326 kişinin yüzde 90'ı profesyonel zi-
yaretçilerden oluşuyor. Bu ziyaretçiler yatırım amacıyla fuara ge-
lerek yeni iş fırsatları-
nın kapılarının arala-
dılar. Ayrıca fuara; Or-
tadoğu, Uzakdoğu,
Balkanlar, ABD, AB ve
Türki Cumhuriyetler-
den katılan yatırımcı-
lar pek çok anlaşma-
ya imza atarak verim-
li bir fuar dönemi ge-
çirdiler" dedi.

İstanbul CNR Expo Fuar Merkezi'nde 15-18 Ekim 2015 
tarihlerinde gerçekleştirilen ve 29 bin 326 kişi tarafından 
ziyaret edilen Bayim Olur musun Franchising Fuarı'nda 

çok sayıda franchising anlaşması yapıldı.

Fuarı yaklaşık 
30 bin ziyaretçi gezdi
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Bu yıl 13.sü düzenlenen ve 29
bin 326 kişinin ziyaret ettiği
Bayim Olur musun Fuarı’nın

önemli özelliklerinden biri muaz-
zam bir iş hacmi yaratması… Bu
doğrultuda katılımcı firmalar fuar alanında
ve fuar sonrasında binlerce franchise / bayilik sözleşmeleri
imzaladılar. Medyafors Fuarcılık ve UFRAD’ın işbirliğiyle or-
ganize edilen fuar Coldwell Banker Türkiye ana sponsorlu-
ğunda gerçekleştirildi. Çok sayıda girişimci bu fuar sayesinde
kendi işlerini kurarak patronluğa ilk adımı attılar. Diğer yandan

fuara Ortadoğu, Uzak-
doğu, Balkanlar, ABD,
Avrupa Birliği ve Türki
Cumhuriyetler’den ka-
tılan yabancı yatırımcı-
lar yine pek çok anlaş-
maya imza atarak verimli
bir fuar dönemi geçirdi-
ler. Tüm bu yönleriyle fu-
ar istihdam oluşturma ve
yeni iş alanları yaratma
adına Türk ekonomisine
önemli katkılar sağlamaya
devam ediyor. 15-18 Ekim
2015 tarihlerinde düzenle-

nen fuarda yatırımcı ve girişimcilerin ilgi gösterdikleri marka-
ların fuarda yarattıkları iş hacimlerini, yaptıkları anlaşmaları
araştırdık. İşte ayrıntılar…

Fuarda 5 markamızla 
yer aldık…

TAB Gıda ailesinde bulunan marka-
larımız Burger King, Sbarro, Popeyes, Arby’s ve

Usta Dönerci markalarımızı yatırımcı adayları ile buluşturma-
nın yanın sıra uzun yıllar elde etmiş olduğumuz deneyim ve
bilgi birikimiz ile yaratmış olduğumuz Usta Dönerci markamızı

yatırımcı adayları ile tanıştırdık. Çok ba-
şarılı geçen fuar kapsamında almış oldu-
ğumuz geri bilgiler ne kadar doğu adım
attığımızın bir göstergesi oldu.

Fuar sayesinde, 21 
yeni kentte olacağız

Fuarda markamıza olan ilgi oldukça fazlaydı. Hedefledi-
ğimiz yeni illerimizden 765 başvuru aldık. Fuardaki mar-

kamıza olan yoğun talep bizi şu an hesaplarını yaptığımız
tam 21 yeni kente taşıyacak. Prensipte anlaştığımız 16 baş-
vuru var. Yurt dışından Dubai, Katar, Fransa başta olmak
üzere birçok ülke girişimcisi ile iletişime geçtik.

Bu yıl 10 bayilik vereceğiz…

İlk yılından beri katıldığımız fuar bu yılda verimli geçti. Eski-
şehir, Adana, Gaziantep, Urfa, Bandırma başta olmak üzere

birçok yerden başvuru aldık. Yaptığımız görüşmeler sonucun-
da şubelerini açmak üzereler. Yaklaşık 10 bayilik vereceğiz.

“Lübnan ile 
görüşüyoruz”

2011 yılından beri Bayim Olur musun fuarına katılıyoruz.
Fuar sayesinde Türkiye’nin her ilinde görüşmelerimiz de-

vam ediyor. Yurt dışında ise Lübnan ile görüşüyoruz. Fuar bi-
zim açımızdan çok verimli geçti. Bununla beraber bize iyi bir
networking ve sektörel buluşma fırsatı sağladı.

Fuar, kıtalar arası 
köprü konumunda…

Bayim Olur musun Franchising Fuarı, Türkiye’nin kıtalar
arasında oluşturduğu köprü konumu nedeniyle, bayi-

lik ve franchise vermek isteyen uluslararası markaların ön-
celikli tercihi.  Katılımcı markaların fuarda yaptıkları ön an-
laşmalar, yıllık franchise hedeflerinin oluşmasını sağlıyor.
Dünyanın en köklü gayrimenkul danışmanlık markası
Coldwell Banker, yeni iş ortakları arayan markaları bir araya
getiren fuarın ana sponsorluğunu 3. kez üstlendik.

Dosya Konusu

Katar ve Bahreyn’e 
master franchise verdik

Fuara bu yıl 3. kez katılıyoruz. Fuar boyun-
ca gerek yurt içinden, gerekse yurtdışın-

dan firmamıza ilgi yoğundu. Yurt içinde bayilik sayımızı
arttırmakla beraber yurt dışında da Katar ve Bahreyn’e  ba-
yilik verdik. Hali hazırda da Bolulu Hasan Usta markasını
bir dünya markası yapmak için yurt içi ve yurt dışı görüş-
melerimiz devam etmektedir.

Bayim Olur musun
Franchising 
ve Markalı Bayilik
Fuarı kendi alanında
rekorlara imza attı. 

Bu fuardan “İŞ” çıktı…
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Fuar, önemli bir fırsat

Fuara 4 yıldır katılıyoruz. 6 yıl içerisinde
farklı ildeki 78 şubemizle ve BAE’ne

yaptığımız kahve, lokum, draje ihracatı ile
ulaştık ve geniş bir aile olarak kalitemizden

ödün vermeden yol alıyoruz. Fuar, franchising veren firmalar
açısından önemli bir fırsat. Fuar yatırımcılarımızdan, Bodrum
Turgutreis şubemizin temelleri atıldı. Devam eden süre zar-
fında ise Zonguldak, İstanbul, Bursa, Ankara gibi önemli
noktalarda görüşmemizi sürdürmekteyiz. 

Gebze, Antalya ve 
Denizli ile anlaştık...

4. kez katıldığımız fuarda yoğun ilgi gördük. Ankara, Konya,
Eskişehir, Kırşehir, Samsun, Afyon, Alanya, Çorum gibi lo-

kasyonlarda açıldık. Fuarda yapılan görüşmeler doğrultusun-
da Gebze, Antalya ve Denizli ile anlaşmaya vardık.

Köfteci Ramiz ailesi 
fuarla büyüyecek…

İlk defa katıldığımız fuarda; birçok girişimciye 
markamızı tanıtma fırsatı bulduk. 30 ilde 140 şubesiyle

hizmet veren markamız, İstanbul’da tüm lokasyonlarda
yerini almış durumda. Bunun dışında, hem Anadolu ille-
rimiz hem de yurtdışı için birçok franchising görüşmesi
yaptık. Yakın zamanda yeni girişimcilerin katılmasıyla Ra-
miz ailesi büyümesini devam ettirecek.

Yurtiçinde 
14 bayilik verdik

2yıldır katıldığımız Bayim Olur musun Fuarı’nda bu yıl
Malezya, Dubai ve İngiltere de master franchise olmak

isteyen kişi ve firmalarla iletişime geçtik. Yurtiçinde de
Amasya, Tekirdağ-Saray, Tekirdağ merkez, Konya Zafer,
Konya İstasyon Cad. Konya Bosna Hersek Mah. Bilecik, Ak-
şehir, Seydişehir, Beyşehir, Çanakkale, Ankara Gölbaşı,
Düzce, Antalya Kepez olmak üzere 14 bayilik verdik.

300’den fazla 
franchise talebi aldık

Fuarda pek çok franchise adayını standımızda ağırladık. Zi-
yaretçilerimiz restoran şeklinde tasarlanmış standımızda

markanın enerjik dünyası ile tanışma fırsatı yakaladılar. Fuar
bizim için verimli geçti. 300’den fazla franchise talebi aldık.
Bunların yarısı İstanbul dışından gelenlerdi. Ek olarak, yurtdı-
şından da franchisee adaylığı için başvuranlar oldu. “Yakında
kafanı çevirdiğin her yerde olacağız” diyerek yola çıkmıştık.
2016’da hedefimiz franchisee’leri ile birlikte 40 restorana ulaş-
mak ve lezzetlerimizi Türkiye’nin dört bir yanına taşımak.

Birçok başvuru aldık

Fuara ilk kez katıldık. İstanbul Mısır Çarşı-
sında temelleri atılan, kaliteden ödün ver-

meyen Malatya Pazarı geleneği; günümüzde de de-
vam ettirilmektedir. Fuarda birçok başvurular aldık; görüş-
melerimiz devam ediyor.

Türkiye’nin dört bir 
yanından başvuru aldık

Fuara bu yıl ilk katılışımızdı. Fuarda, ne is-
tediği konusunda son derece emin olan bir kitle ile

temas kurduk. Fuarda tanışıp bilgi alışverişinde bulun-
duğumuz girişimciler ile gerçekleştirdiğimiz görüşme-
leri halen sürdürmekle beraber, yurtdışından gelen ta-
lepleri tek tek değerlendirmeye almaktayız.

Fuarda verdiği temsilcilikle
ABD’ye açılıyor

Emlak sektöründen ofis sahipleri ve gayrimenkul 
danışmanları, sektör dışından girişimciler standımızı ziya-

ret ettiler. Son derece etkili bir fuar oldu. Fuarda yurtiçinde; İs-
tanbul’da 2 ve Isparta’da 1 franchise verdik. Toplam 4 franchise
satışı gerçekleşti. Amerika’da yaşayan Türk vatandaşı Hilal Bor-
que, TURYAP’ın Miami temsilcisi oldu. Almanya, Körfez Ülke-
leri, komşu ülkelerle görüşmeler devam ediyor.

Yurt dışından 
birçok başvuru aldık

Bigg Shop olarak fuara uzun yıllardan beri katılıyoruz.
Fuarda yurtiçinden ve yurtdışından birçok yatırımcıyla

görüşme şansımız oldu. Fuardan hemen sonra Tekirdağ’da
bulunan Tekira Avm adayımız ile sözleşme aşamasına ge-
lindi. Bunların dışında yurtdışında master franchise için
yurtiçinde ise franchise için toplamda 300 adayımızla gö-
rüşmelerimiz devam etmektedir.
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Türkiye geneli 
anlaşmalar yaptık

Fuara, 2009’dan beri katılıyoruz. Gelecek 
planımızda; merkezi üretimi ve ürün çeşidini farklılaştırıp

daha yaygın kanal dağıtımı planlıyoruz. Fuarda İstanbul, İzmir,
Kocaeli olmak üzere yeni şube anlaşmaları yaptık. 

Adaylarla imza 
aşamasına gelindi

Yurt içinde mevcut bayi ağı ve iş ortakla-
rımızı arttırabilmek adına ilk kez katıldı-

ğımız fuar sonrası Eskişehir, İskenderun, İzmir ve çevresi
için bayi ve ana bayi anlaşmasında imza aşamasına geldik.

İlk katılışımızdı,
bayilik verdik

Bayim Olur musun fuarına bu yıl ilk kez katıldık. Fuara gelen
tüm bayi adaylarının yoğun ilgisi ile karşılaştığımız için he-

men hemen tüm bayi adayları ile görüştük. Şu ana kadar 1 ba-
yilik verdik. Fuar markamızın franchise verdiğini duyurmak için
doğru bir adresti.

200’den fazla 
başvuru aldık

Altın Emlak olarak fuara 10 yıldır katılı-
yoruz. Bu etkinlik için özel tasarımlı

standımızla, diğer katılımcılardan farklı olacak şekil-
de görseller kullanıyoruz. Standımızı ziyaret eden 200’ü
aşkın ziyaretçi de sirkülasyonda önemli yer tutmaktadır.
Yalnızca İstanbul’da değil Ordu, Adana, Gaziantep gibi
farklı bölgelerden de nitelikli girişimcilere ulaşmakta ve
ailemizi güçlendirmekteyiz.

Ciddi yatırımcılar
ile tanıştık

İlk kez katıldığımız Bayim Olur
musun Fuarı’nda çok ciddi yatırımcılar-

la irtibata geçildi. Yaklaşık 52 yatırımcı adayı ile gör-
üştük. Ankara, Malatya, Bursa ve Tekirdağ illeriyle bağlantı
kurduk. 4 yeni şube açılışı için çalışmalara başlandı. Fuarda
emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

Tüm illerden
adaylarla görüştük

Fuarda pek çok ilden yatırımcılar ile görüşme fırsatı bulduk.
Tüm Türkiye’den gelen talepleri değerlendiriyoruz çünkü

her ilde uygun lokasyonlar olduktan sonra Monemel ile başa-
rılı olacağımıza inanıyoruz. Franchise taleplerinin ise İstanbul,
Ankara, İzmir, Muğla, Bursa, Denizli ve Antalya’da yoğunlaştı-
ğını söyleyebiliriz.

10 franchise anlaşmasını
fuarda imzaladık

Bayim Olur musun Fuarı’na 3 yıldır katılıyo-
ruz. Hamsi Finger 2013 yılında kuruldu. 2 yıl

gibi kısa bir sürede Türkiye’de 40 yurt dışında 10 şubeye
ulaştı. Şu an Türkiye’nin En büyük Balık Ekmek Zinciri… Fu-
arda yurt içinden, özellikle İstanbul’dan bir çok bayi ada-
yımız ile iletişime geçtik. 10 şubelik anlaşma yaptık.

Markamıza tepkiler
çok olumlu yönde

Fuarda güzel tepkiler aldık. Pek çok girişimci ve yatırımcı ile
bir araya geldik. Markamızı bilen ve ilgi duyan insanlarla

da tanışma şansı elde ettik.  Nalia Karadeniz Mutfağı’na ilgi ol-
dukça fazlaydı. Yurt dışından gelen katılımcılarla görüşmeler
sağladık. Dubai’den bir yatırımcı ile görüştük.

Birleşik Arap 
Emirlikleri’ne bayilik verdik

Bayim Olur musun fuarına 6 yıldır aralıksız katılmaktayız.
Başarımız ürünlerimizin çok çeşitliliği ve lezzetinde saklı.

Bu yılki fuar da Türkiye de Afyon, Çorlu ve İzmit başta olmak
üzere yine İstanbul Alaşehir’e, yurt dışında ise Birleşik Arap
Emirliklerine bayilik vererek fuarı tamamladık. Çıtır Usta olarak
fuarda boy göstermenin mutluluğunu bu yıl da yaşadık.

Her güne ortalama
40 başvuru…

İlk kez katıldığımız fuarda çok büyük bir ilgiyle karşılan-
dık. Her gün ortalama 40 adet Franchise başvurusu al-

dık. Görüşmeler sonucunda 4 firma ile kurumsal iş birliği
anlaşması yaptık. Ayrıca Antalya’da 2,  İstanbul’ da 1 adet
olmak üzere 3 adet franchise sözleşmesi imzaladık.

Yatırımcı adaylarımızla
görüşmeler sürüyor

Türkiye ‘de 2014 yılı itibariyle hizmet ver-
meye başladık. Türkiye pazarında da

dünyada olduğu kadar hızlı bir ilerleme kaydettik. İlk şube-
mizi 2014 Ekim ayında açmakla birlikte, İstanbul, Ankara ve
Çanakkale olmak üzere 3 farklı ilde 7 şube ile hizmet veri-
yoruz. Fuara ilk yılından itibaren katılıyoruz. Yatırımcı aday-
larımızla görüşmelerimiz devam ediyor.

Katılımcı ve ziyaretçi
profilinden memnun kaldık

Bu yıl fuarın çehresinin değiştiğini ve daha prestijli bir
hal aldığını gördük. Gerek katılımcı, gerekse ziyaretçi

portföyüyle; bayilik fuarlarıyla ilgili fikrimiz olumlu yönde
değişti. Gerek yurt içinden, gerekse yurtdışından bir çok
bölge ile ilgili görüşmelerimiz oldu.





Potansiyelini bildiğimiz ve özellikle ziyaret et-
mek istediğimiz fuara S.Arabistan’dan 25 ki-

şilik bir yatırımcı heyeti ile katıldık. Yerli ve ya-
bancı bir çok
marka ile görüş-
meler gerçekleştirdik. Bölgedeki franchise ola-
nakları hakkında markaları bilgilendirdi. Ger-
çekten çok etkileyici bir organizasyon, gelecek
yıl da katılmayı planlıyoruz. Ahmad Al Arfaj-Chairman of

the Franaccess(S.Arabistan)

*EFF sonuç raporu 2015’de
İstanbul’dan yayınlandı…

EFF’nin her yıl düzenlenen toplantısı, UFRAD ve
Medyafors ev sahipliğinde fuar ile eş zamanlı
olarak, üye markaların katılımıyla gerçekleşti. 
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Gerçekten çok
etkileyici bir

fuar. Avrupa ve Türkiyede ki frachi-
se potansiyelini tam anlamıyla yan-
sıtan bir organizasyon.

Marrybrown olarak bize gös-
terilen ilgi ve alakadan dola-

yı organizasyon ekibine teşekkür
ederiz. Bir çok potansiyel yatırım-

cıyla görüşebileceğiniz güzel bir fuardı ve hiç-
bir sorun yaşamadan verimli bir fuar geçirdik.
Gelecek yıl da bu fuara katılmak istiyoruz. Patricia Balana/Equivalenza

Parfüm- Kozmetik (İspanya)

Simon Bartholomew 
Chairman of the BFA

Bir fuar uzmanı olarak
farklı sektörlerde bir

çok fuar düzenledim. Hol-
landa da franchise alanındaki fuar küçük çaplı
ama bu fuara baktığımızda gerek katılımcı sa-
yısı, gerekse alan büyüklüğü bakımından çok
büyük. Özel tasarımlı geniş stantlar etkileyici.
Bence franchise alanındaki en başarılı fuar. Romana Engman/Hollanda 

Franchise Derneği (NFV)

Fuarın yurtdışı 
çalışmaları Türk 

ekonomisine önemli
katkı sağlıyor!

Açıkçası bizim için sürpriz oldu, tabi po-
zitif anlamda. Fuar boyunca standımı-

za gelen ziyaretçilerin kalitesi üst seviye-
deydi ve çok önemli görüşmeler gerçekleş-
tirdik. Önümüzde ki sene fuara tekrar ka-
tılmak istiyoruz.

Mükemmel bir or-
ganizasyon. Bu-

raya gelip stantların
nasıl olduğunu görün-
ce gerçekten çok şaşırdım. Çok büyük stant-
lar var ve her bir stant firmaların sunumu ve
konseptini çok iyi yansıtmış.

Guy Gras 
Chairman of EFF

Kaırul Azman, 
Marrybrown (Malezya)

Türkiye de franchising prog-
ramı çok iyi uygulanıyor. Ta-

kip ettiğim ve öğrendiğim
kadarıyla fuar her geçen yıl kendini geliştiriyor.
Bir çok sektörden ve farklı ülkelerden katılan
önemli markalar var. Malezya olarak bu fuara
ilk defa katılıyoruz ama inşallah tekrar tekrar
katılacağız çünkü iki ülke arasındaki ilişkiler dı-

şında yabancı markalarla da  ilişkilerimizi geliş-
tirebileceğimiz bir ortamın olduğunu fark et-
tim. Umarım işbirliğimizle Avrupa ve Dünya’da
ki en iyi franchising fuarı olacak.

Dato Hamzah Bin Zainudin
Malezya İç Ticaret Bakanı

*EFF Hakkında: 1972 yılında kurulan ve Avru-
pa Franchise derneklerini tek bir çatı altında
toplayan EFF, dünya franchising sektöründe ak-

tif ve küresel bir role sahiptir. Temel görevlerin-
den biri AB tarafından hazırlanan franchise sek-
törünü ilgilendiren konularda çalışmalar yapıp

AB’ye rapor sunmak ve sistemin zarar görme-
mesi ve ilerlemesi için çalışmaktır. 

www.eff-franchise.com
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Konuk Yazar

2. Yönetim takımı eğitimi: 
Yöneticilik, ekibi franchise verenin çiz-
diği kapsam içinde, belirlenen hedef-
lere ulaşabilmek için çalıştırabilme be-
cerisidir. 
Franchise veren, franchise alanların yö-
neticilerinin eğitilmesi için gerekli ma-
teryalleri sağlamalı, eğitimin tamamlan-
dığını onaylamalı. Yöneticilerin çoğun-
luğunun çalışanlar arasından seçilerek
eğitilmesi en doğru yöntemdir. 

3. Ekip eğitimi: 
Franchising sisteminde çalışan sirkülas-
yonu nedeniyle eğitim, sürekli bir iştir.  
Çalışanın işini iyi yapabilmesi, ilk eğiti-
min zamanında ve ekip eğitimcileri ta-
rafından birebir verilmesiyle mümkün-
dür. Ekip eğitiminin püf noktası ‘na-
sıl’larla beraber ‘niçin’lerin de öğretil-
mesidir. 
Eğitim davranışları değiştirme sanatıdır.
Yüzlerce, binlerce şubeli mağaza ya da
restoran zincirlerinde, herkesi belli stan-
dartlara uyacak şekilde çalıştırabilmek,
sistemin çarklarının yağlayıcısı olan eği-
timle mümkündür. ‘İşi geliştirmek için,
işi geliştirecekleri geliştirin.’

Türkiye’nin en sevilen İskender
restoran zincirleri olan Bursa

Kebap Evi, yurtiçinde 29 ilde 62 şu-
besi ile, yurt dışında ise Alman-
ya’nın Saarbrücken kentindeki
master franchise şubesiyle misafir-
lerini ağırlıyor. İlk günden bu yana
lezzeti ve kalitesinden ödün ver-
meyerek sektördeki yerini sağlam
temeller üzerine kuran Bursa Ke-
bap Evi, Bayim Olur musun Franc-
hising ve Markalı Bayilik Fuarı’nda
enfes lezzetlerini sergiledi.
Fuarda ilgi odağı olan Bursa Kebap
Evi, hem Türkiye’den hem de Orta-
doğu ve Arap Yarımadası’ndan ge-
len ziyaretçilerle ciddi görüşmeler
gerçekleştirdi. Bunun yanında Tür-
kiye’nin her ilinde en az 1 BKE şu-
besi hedefine yaklaşarak, özellikle
BKE şubelerinin olmadığı illere gi-
riş yapabilmek adına önemli adım-
lar atıldı. 

Bursa Kebap Evi Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa Cem Helvacı fuar
görüşmelerine değinerek, “Fuar bi-
zim için çok verimli geçti. BKE aile-
mize yeni üyeler katmak adına
önemli görüşmeler kaydettik. He-
nüz fuarın üzerinden 1 ay geçmiş-
ken markamız yurtiçi ve yurtdışın-
dan, yeni ve önemli noktalar için
imzalar attı. Başarımıza başarı kat-
mak adına seneye Bayim olur mu-
sun Fuarı’nda bulunacağız” dedi.

Fuara damga 
vuran marka;

Zafer MURGUL
Yönetim & Yatırım Danışmanı 
Zirve Yönetim Danış. / zafermurgul@hotmail.com

Franchising sisteminin başarılı ola-
bilmesinin temel gerekliliklerinin
başında, iyi bir ‘eğitim sistemine’

sahip olması gelir. Başarısı kanıtlanmış
bir konseptin her yerde aynı tarz ve ka-
litede sunulabilmesi buna bağlıdır.
Franchising şirketlerinin  en önemli var-
lığı insan olduğundan eğitim yüksek
derecede önceliklidir. Ürün ne olursa ol-
sun iş ‘insan’dır. Eğitimin temel hedefi,
‘operasyonun (işletmenin) amaçları’ ile
aynıdır; olağanüstü kalite, servis, temiz-
liği içeren değerle müşteri memnuniye-
tini sağlamak, satışları artırıp optimum
karlılığa ulaşmak. Eğitim üç kademede
gerçekleşmelidir;

1. Franchise alanın eğitimi: 
Franchise alan kişi, geçmiş tecrübeleri
ne olursa olsun mutlaka sistemin tü-
münü içeren bir eğitim almalı. Bu süre-
cin verimliliği, franchise alanın işin ba-
şına geçtiğinde hedeflerine ulaşmasını
kolaylaştıracaktır. Franchise alanın ba-
şarısı, işin başında olmasına, ekibini sa-
dece patron olarak değil ‘owner / ope-
rator - sahip / işletmeci’ olarak yönet-
mesiyle doğru orantılıdır.

Başarısı kanıtlanmış
bir konseptin her 
yerde aynı tarz 

ve kalitede 
sunulabilmesi 

eğitime bağlıdır.
Franchising 

şirketlerinin  en
önemli varlığı insan
olduğundan eğitim
yüksek derecede 

önceliklidir. 

Ürün ne olursa 
olsun iş ‘insan’dır





Geleneksel lezzet pideden 
dünya markası çıkacak…

The Pidde’s ülkemizin en ünlü pide ustalarını bir araya getirdi.
Geleneksel lezzet pide, yepyeni tariflerle, artık uluslararası

standartlara ve gü-
nümüz sağlıklı yaşam
trendlerine daha uy-
gun… Marka sağlıklı
beslenme çabasına,’
incecik’ hamuru, seb-
zeli, patlıcan beğen-
dili ve peynirli  seçe-
nekleriyle cevap veri-
yor. İlk şubesi olan

Bebek’te yoğun ilgi gören The Pidde’s, gelen yurtiçi ve yurtdışı
franchising  tekliflerini değerlendiriyor. İstanbul, Ankara ve İz-
mir’den talep alan The Pidde’s; yurt dışından Amerika, Fransa, İn-
giltere, Dubai ve S. Arabistan’dan ilgi görüyor.
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Markanız hakkında 
bilgi verir misiniz? 
Monemel, yaklaşık 10 yıllık

AVM ve Perakende Sektörüne ait dene-
yimim ve takılara olan merakım netice-
sinde 2014 yılında hayat buldu. Mone-
mel ’de tüm ürünlerimiz  Avusturya’daki
Swarovski fabrikasından gelen gerçek
Swarovski taşlar ile yurtdışında özel ola-
rak dizayn ediliyor ve üretiliyor. Konsep-

timizde herkes kendine göre bir parça
bulabilsin istedik. Markanın asıl kuruluş
amacı web sitesi üzerinden satış yap-
mak iken gelen talepler doğrultusunda
mağazalaşma kararı aldık. Öncelikle Ni-
şantaşı, Bebek ve Bağdat Caddesi’nde
köklü mücevher firmalarına bayilik ver-
dik. Sonrasında franchise sistemi ile bü-
yüme yoluna girdik. 

2016 yılı sonuna kadar kaç 
franchise şubesi açacaksınız?
Fuarda pek çok ilden yatırımcılar ile gör-
üştük. Franchise taleplerinin  daha çok
İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Bursa,
Denizli ve Antalya’da yoğunlaştığını
söyleyebiliriz. Yatırımcılarımız adına
AVM’ler ile ilk görüşme-
leri Monemel olarak biz
gerçekleştiriyoruz. 
AVM’ler için hem mağa-
za hem de stand kon-
septimiz var. Mağazalar
için 20-50m2, standlar
için ise 10 m2 alanlar ye-
terli. Yine aynı şekilde ya-
ya trafiğinin yüksek ol-

duğu alışveriş caddelerinde de maksi-
mum 60 m2’ye kadar yerler Monemel
konsepti için ideal. 

Franchise giriş bedeli?
Monemel’in Franchise giriş bedeli
20.000 Dolar. Bu bedelin içerisinde ma-
ğazaların online stok takibi, online sipa-
riş yönetimi, mağaza mimari proje çi-
zimleri, reklam ve pazarlama yönetimi
gibi pek çok hizmet sunuyoruz.  Franc-
hise alan bayilerimize mağazaları için
gerekli mimari uygulama projesi kendi
mimarlarımız tarafından ücretsiz olarak
hazırlanıyor. Uygulamayı yatırımcıları-
mız isterlerse kendileri de yapabiliyorlar
bu konuda onlara kısıtlama getirmek is-

temiyoruz. Mağazala-
rımızın m2 inşaat ma-
liyeti yaklaşık olarak
1.000-1.250 Dolar ci-
varında oluyor. Ro-
yalty bedelimiz aylık
cironun %3’üdür. Bu-
nun haricinde rek-
lam/pazarlama katkı
payı alınmamaktadır.

Stratejik her noktada olacak
“Ürünleri Avusturya’daki Swarovski fabrikasından gelen gerçek
Swarovski taşlar ile yurtdışında özel olarak dizayn ediliyor”

Emel Erçetin
Marka Sahibi

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak
amacıyla, 2007’den beri ticari banyo yönetim hizmetleri

sunan MaproWorld, banyo tedarik ve temizlik süreçlerinde,
sunduğu profesyonel çözümler ile daha hijyenik ve ekonomik
banyolar sağlıyor. Daha yeşil bir
dünyayı inovatif teknolojiler ile har-
manlayan firma banyo hizmetleri
verirken kullandığı tüm ürünler do-
ğa dostu olup enerji tasarrufu sağ-
lamaktadır. MaproWorld’ün başlıca
hizmetleri arasında; plaza, alışveriş
merkezi, şirket, restoran, otel, hasta-
ne vb. gibi kurumsal müşterilerin
banyo temizlik ve tedarik süreçleri-
nin yanı sıra haşere kontrol ve ilaç-
lama faaliyetleri yer almaktadır.

ile daha 
yaşanılabilir bir dünya...
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Türkiye’nin en büyük veri taba-
nı kaynağına sahip şir-

keti Maptriks’in verilerine
göre Türk halkı en çok gıda ve içeceğe,

en az sağlık ve eğitime harcama yapıyor.  Harca-
ma verilerinin de yer aldığı araştırmada hane halkı
başına aylık ortalama tüketim harcamasının 2.496

TL olduğu kaydedildi. Türk halkının yaptığı harcamaların yüzde
26’sı konut, su, gaz gibi giderlere yapılırken bunu yüzde

20’lik harcama oranı ile gıda ve alkolsüz içecekler takip
etti. Ancak lokanta ve yemek hizmetleri için yapılan yüz-
de 6’lık harcama da dâhil edildiğinde bu oran yüzde
26’ya kadar çıkıyor. Üçüncü sırada ise yüzde 17’lik oran
ile ulaştırma için yapılan harcamalar bulunuyor.

Concox cihazının arka-
sında konumlanan

‘’SOS Acil Durum Uyarı Bu-
tonu’’na basıldığında olası
bir acil durumda 7/24
ambulans gönderimi, di-
lerse telefonun acil du-
rum numaralarına SOS
tanımlayarak yakınları-

nın aranmasını sağlıyor. Concox

GS503 sahipleri aynı zamanda her türlü
sorularına medikal merkezi 7/24 arayarak
gerçek bir doktordan yanıt alabiliyor. Te-
lefonda bulunan yüksek kontrastlı LCD
ekran, büyük rakamlarıyla rahat okuma
sağlarken, basıldığında sesli okunan tuş-
lar, kolay arama yapılabilmesine imkan
veriyor. Türkiye’de çok bilinen alışveriş
noktalarında satılmaktadır.  Türkiye ge-
nelinde de bayilikler verilecektir.

Telefon ve takip cihazı 

1 yıllık Medline üyeliği hediyesi ile büyüklerimizin 
yaşamını artık daha da kolaylaştıracak. 

ile sevdikleriniz güvende!

En çok yemeğe en az    sağlığa para harcıyoruz

Kidina Sanal Dünya, eğlence ve eğitim
amaçlı sanal gerçeklik uygulamaları

pazarlaması yapmaktadır. Yeni teknolojiler-
le kullandığımız araçlarda da değişiklik  gö-
rülmekte. Bu araçların kullanımı Kidina Sa-
nal Dünya ile mümkün. Kidina, konsepti,
sosyal medyayı ve teknolojiyi bir arada kul-
lanarak bayilerini hedef kitleleriyle buluş-
turuyor. Düşük yatırım maliyetleri ile sahip
olmanızın yanı sıra yatırımınızın geri dönü-
şü kısa sürede olacaktır. Kidina Sanal Dün-
ya ile AVM‘ler, etkinlik alanları ve kalabalık
kitlelerin bulunduğu her ortamda yoğun
ilgi çekebilirsiniz.

Geleceği 
şimdiden yaşayın!



Haberler
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2015 Franchise Fuarında
Midyeli’ye olan yoğun ilgi,

marka sahiplerini çok sevindir-
di. Franchise verebilmek için te-
darik ve üretim tesislerini, tüm
detaylarıyla hazır hale getirme-
ye çalışan işletmeci Metin Çi-
ner'in bayilik vererek şubeleşe-
bilmek için 2  yıldır süren çalışmalarını ta-
mamlayarak katıldıkları fuardan gözlemleri
şöyle; "7'den 70'e sevilen midyenin, ku-
rumsal bir kimlikle, hijyen belgeleriyle, yüz-
lerce ziyaretçi tarafından beğenilmesi, biz-

leri çok mutlu etti. Aldı-
ğımız tebrikler bizleri
çok onurlandırdı” dedi.
Seneye tekrar franchise
fuarına katılacaklarını
ve bu seneki fuar sonu-
cunda da İstanbul, An-
kara, Bursa, Antalya ve

İzmir'de olmak üzere 10'a yakın şube aça-
caklarını bildirdi. Tüm midye severleri iç ra-
hatlığıyla, içinde ağır metal bulundurma-
yan, yaklaşık 18 çeşit midyeli çeşitlerini de-
neyimlemek üzere şubelerine bekliyorlar.

konseptiyle beğeni topladı…

Türkiye’de kısa zamanda güvenilir, şir-
ketlerden olan eOfis, yeni ve iş geliş-

tirici çözümler sunuyor. 
eOfis Kurumsal Pazarlama Danışmanı Se-
da Meral, “Şirket olarak Alternatif Çalışma

Alanları Konseptlerimiz ile
Hazır Ofis Sektöründe faa-
liyet gösteriyoruz. Alterna-
tif çalışma alanları olarak

hazır/ortak / sanal ofislerimiz ile toplantı,
seminer ve görüşme salonlarımız ise
fonksiyonel ve iddialı” dedi. eOfis, ofis
hizmetlerinin yanı sıra 2 kişiden 150 kişi-

ye kadar misafir ağırlayabilen salonları ile
banka, sigorta, finans, havayolu, bilişim,
eğitim ve daha pek çok önemli sektörün
çalışanlarına hizmet vermektedir. Sektör-
de ulaşımı kolay lokasyon, A ve A+ pla-
zalarda prestijli iş adresleri ile her zaman
bir adım önde olan eOfis 2016 yıl sonun-
da 30 şubeye ulaşacak.

2016 yıl sonu
hedef 30 şube…

İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir de
olmak üzere 10 yeni şube açılacak. Bikrep, Türkiye’de ilk de-

fa krep ve pancake
üzerine faaliyet gös-
terirken  hem mo-
bil hem de mağa-
za konseptine sa-
hiptir. Mobil ol-
masının getirdiği
esneklik  yanında oluşturulan karlı iş mo-
deli ile yatırımcısına 6 ayda geri kazandı-
rır. Tatlı ve tuzlu kreplerin dışında sıcak
ve soğuk kahveler, Finike Limonatası ve
dondurma çeşitleri ile hazırlaması ve su-
numu kolay olan yüksek kar marjlı ürün-
ler menüsünde bulunmaktadır.

Hem mobil hem de
mağaza konsepti…
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“siz yatırım boyutunda kalın okullarınızı
eğitim liderleriniz yönetsin.” Çocuklarımızı
anlayabilen onların günlük ihtiyaçlarını
çözebilen ve onlara gelecek vizyonu kata-
bilecek eğitim liderlerine emanet edin is-
tiyoruz ki biz onların eğitimlerini üniversi-
temiz ile birlikte yapıyoruz..

Son olarak bedellerden 
bahseder misiniz?
Diyelim ki; bir anaokul, ilkokul, ortaokul
ya da lise açmak istiyorsunuz. Bunlardan
herhangi biri tek başına franchise giriş
bedeli 30 bin dolar. İkili okul açmak iste-
diğinizde yani ben anaokulu açmak isti-
yorum ama yanına da bir tane ilkokul aç-
mak istiyorum dediğinizde 50 bin dolar
franchise giriş bedelimiz var. Üçlü okulda
açabilirsiniz. 
Ana okul ilkokul ortaokul veya dörtlü ya-
nına lisede koyabilirsiniz. O zamanda şuan
60 bin dolar civarında franchise giriş be-
delimiz var. Franchise giriş bedelleri tekrar
onlara hizmet olarak dönmesi için alınıyor.
Yıllık işletim bedelimiz var. Yıllık işletim be-
delimizin içerisinde yıllık cirodan değil
eğitim ücreti üzerinden yüzde sekiz alıyo-
ruz. Eğitim ücreti üzerinden alınan bu yüz-
de sekiz de markanın yatırımlarını marka-
nın ulusal anlamda teslimin, Ar-Ge çalış-
malarını ve sistem güncellemelerini revi-
zelerini yapmak üzere de yatırımcılarımız-
dan alıyoruz.

Biraz ‘’BİL’’ markasından
bahseder misiniz?
Bil bilgi, iletişim ve lisan kelimele-

rinin ilk harflerinin bir araya gelmesiyle
oluşturulmuştur. Bu grup, çok değerli bi-
lim adamları, iş adamlarının bir araya ge-
lerek başkanımız Dr. Mustafa Aydın’ın li-
derliğinde 1994 yılında tohumu atılmış
eğitim inancı ve aşkıyla başlamış büyük
bir heyecan. 2003 yılında Anadolu bil
meslek yüksekokullarıyla yükseköğretime
giriş yapan ve bugün 2007 yılında İstanbul
Aydın Üniversitesi ile eğitim serüvenine
devam eden Bil koleji ve Bil okulları bugün
Türkiye’de 350 bine yakın öğrenciye hiz-
met  veriyor. 

“Bil Kolejleri Türkiye’nin 
‘İnovasyon Okulu’ olacak” 
demecinizi biraz açar mısınız?
21.yüzyılda yeni kavramlar, fikirler farklı
yaklaşımlarla en başta kendimize sonra-
da hizmet verdiğimiz sektöre bak-
mak zorundayız. Bil koleji neden
tercih edilmeli sorusuna madde-
lerle cevap verebilirim. 1.si Türki-
ye’nin inovasyon okulu olarak ya-
pılandırılmış ve 21. Yüzyılın bu te-
mel kavramı referans alınarak gelişti-
rilmiş bir okul modeli, yani “Dünya İnovas-
yon okulu” vizyonuyla açılmış bir okul ol-
ması. 2. Özelliğimiz Microsoft ve uluslar-
arası eğitim modeli olan “flip learning” öğ-
renme modeliyle dijital platformu klasik
öğrenme modeline değiştirmek ve geliş-
tirmek üzerine blended dediğimiz bir mo-
delle gerçekleştirdiğimiz teknolojininde
eğitime entegrasyonunu sağlayan özel bir
dijital öğrenme modeline sahip olması.
3.cü madde çocuğun mutlulukla hareket
edebileceği mimari tasarıma sahip olması;
pedagojik mimari. Pedagojik mimari kon-
septi Türkiye’de bir ilk. 4. özelliğimiz sağ-
lıklı ve güvenli okul konsepti. Öğrencileri-

mizin sağlıklı bir ortamda yediği besinden
okul yönetimiyle öğretmeniyle kurduğu
sağlıklı iletişim sürecine kadar olan yapı.
Bu Türkiye’de bir ilk sağlıklı ve güvenli okul
konsepti. 5. özelliğimiz 5n+ 1k; aslında ga-
zeteciliğin temel sorusu. Gazeteciliğin te-
melinde sorgulamak vardır. Bize göre çok
iyi cevap çok iyi sorudan kötüdür. Bana
göre iyi soru soran kişiler iyi cevap ve-
renlerden daha üstündür. Çünkü iyi so-
ruyu sormak zaten doğru cevaba git-
mektir. Bundan dolayı eğitim modeli-
nin didaktik olmaktan ziyade sorgula-
maya dayalı bir öğretim modeli olma-
sı gerektiğini düşünüyoruz. 5n+ 1k
aktif dijital öğrenme modelimizde
özellikle okul seviyesinde kullandı-
ğımız bir modeldir ki bize aittir. Di-
ğer bir farkımız ise Türkiye’nin ter-
cihi olmuş vakıf üniversitesi olan İs-
tanbul Aydın Üniversitemiz…

Türkiye de hedefleriniz nelerdir?
7 bölgede, 81 ilde kampüs okul, butik ko-
lej, bağımsız anaokulları ve uluslararası

okullar olmak üzere yerel ihtiyaca
dönük özel projeler sunmayı

amaçlıyoruz. MEB ve Talim Ter-
biye Kurulunun izin verdiği
uluslararası eğitim program-
larının gelecek dönemde ha-

yata geçmesi durumunda
GEMS, Montessori gibi eğitimde

dünya örneği olan modelleri Türkiye’ye
açan ilk kurum olmayı hedefliyoruz.

Franchise alacak kişinin eğitim
sektöründen olması şart mıdır?
Türkiye de özellikle eğitim sektöründe bi-
zim gibi marka olmuş birçok kuruma bak-
tığımızda işin ehli liderlerin başında oldu-
ğunu görüyoruz. 20 yıllık bir birikimden
bahsediyoruz.  Bil kolejleri  bu yirmi yıllık
birikimlerin üzerine şekillendi. Farklı sek-
törlerden de yatırımcılarımız var. Sanayi
sektöründen var mevcut eğitim sektörün-
den var hastane grubundan olan yatırım-
cılarımız var ama biz hep şunu söylüyoruz;

Bil Kolejleri Türkiye’nin
‘İnovasyon Okulu’ olacak

Bil Koleji ve Bil Okulları Genel Müdürü Orhan Dağhan:
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55 yıldır “Toptancı” olarak hizmet ve-
ren Uzertaş, Türkiye boya paza-

rında “İlklerin ve yeniliklerin lideri” sloga-
nıyla Türk boya sektörünün gelişimine
büyük katkıda bulunmuş ve boya piyasa-
sının önemli kilometre taşlarından biri ol-
muştur. Sektörde gerek ürün, gerekse da-
ğıtım dinamikleri açısından, trendleri sa-
dece takip etmekle kalmayan Uzertaş, ge-
lişim ve değişim konularında gösterdiği
liderlikle pazarın büyümesine katkı sağla-
mıştır. Özellikle perakendeciler ve uygu-
lamacılar üzerinde, “Uzertaş’ın sattığı
ürün mutlaka iyidir, doğrudur ve yenilik-

tir” ön kabulünü yaratmış, sistemli muha-
sebesi, müşteri odaklı satış kuralları ve ira-
deli yaklaşımıyla, her zaman müşterileri-
nin güvenine layık olmuş, tecrübenin ka-
lesi olarak anılmıştır.

Sektörünün baş döndürücü 
değeri ‘’Ahşap’’ …
Ahşap, inşaat sektörünün hızlı ve teknolo-
jik gelişimi içerisinde, doğallığını yüz yıl-
lardır korumuştur. Uzertaş, ahşabın korun-
ması ve dekorasyonda en güzel biçimde
kullanılabilmesi konusunda, İskandinav
coğrafyasının, en doğru çözümleri ürettik-
lerine şahit olmuştur. 
Bu süreçte, Danimarka menşeili BONDEX
firmasının Türkiye pazarına olan ilgisi ile
Uzertaş A.Ş’nin “Türkiye pazarına en uy-
gun ve kaliteli ürün ne olmalı?” incelemesi
örtüşünce, Amerika PPG’nin sahip olduğu
üretim fabrikalarından biri olan BON-
DEX’in ahşap boya ve vernik grubunun
Türkiye ve KKTC’de Uzertaş tarafından su-
nulmasına karar verilmiştir.  PPG, 1883 yı-
lında Amerika’da kurulmuş, dünyanın en
eski ve en büyük boya üretim fabrikaları-
na sahip, global kod ve etik değerleri en
üst seviyede hayata geçirmiş olan bir dün-

Danimarkalı “Bondex”              hizmet

Yatırım Anahtarı

kalitesiyle Türkiye’de...

ya boya devidir. Konuyla alakalı Uzertaş
A.Ş. Yön. Kur. Başk.  Sn. İlhan EREM; ‘’BON-
DEX Ahşap boya ve vernik grubu çalışma-
ları  ticari, teknik ve müşteri memnuniyeti
konularında sektörü üst düzeyde tatmin
edeceğine inandığımız işbirliğimizin, ha-
yırlı, bereketli, bol kazançlı sonuçlar do-
ğurmasını temenni ederim” dedi.

ürünleri, 
herkesin farkı 
yaşayabilmesi için, 
2016 yılında kurulacak
bayilik sistemiyle 
Türkiye’de satılacak.

Yön. Krl. Bşk. İlhan EREM
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ya’dan İran’a hatta bazı Avrupa ülkelerine
kadar çay aynı şekilde telaffuz edilmekte-
dir. Menümüzde bulunan bize özgü reçe-
teler ile harmanlanmış dünya çaylarımız
ile, bu ürünlere özel sunumlarımız ve tabii
ki Türk çay tiryakilerine hitap eden dem-
leme çaylarımız... 

Chay markasının konsepti 
çay ve kahve ile sınırlı mı? 
Konseptimiz Tük demleme çayı, organik
çaylar, dünya çayları ve tüm kahve çeşit-
lerini bünyesinde bulundurmakla bera-
ber, aynı zamanda bulunduğumuz yere
ve metrekaresine göre pratik yiyecekler
(tost, sandviç, tatlı) ile kahvaltıdan pizza-
ya, makarnadan salata ve etlere kadar,

ana yemekleri de içeren geniş bir yel-
paze sunmaktadır.

Chay olarak franchising 
hedefleriniz nelerdir? 

2015 sonunda 3 şubeye ulaş-
tık. Chay markasını kurguladığı-

mızdan bu yana kiralama firma-
ları, avm yatırımcıları ve hatta bayii aday-
ları nezdinde, butik ve bize özgü bir kon-
sept olması nedeni ile oldukça ilgi gördük.
Bu sebepledir ki, markamızı 2016 sonun-
da 10 şube, 2017’de 25 şube ve yine 2017
de yurtdışı şubeleri ile beraber büyütmek
istiyoruz. Girişimcilere Türkiye’de büyüyen
cafe sektöründe, farklı, dinamik ve tiryakisi
olduğumuz ürünün başrolde olduğu bir
konsept sunuyoruz. Bu sebepledir ki önü-
müzdeki Haziran'a kadar, girişimcilerden
giriş bedeli almıyoruz. Aynı zamanda pro-
fesyonel olarak çalışan ve yatırım yapmak
isteyen adaylara da yönetebileceğimiz
yerlerde, iş ortaklığı öneriyoruz.

Chay markasının çıkış hikaye-
sinden bahsedebilir misiniz?

Ülkemiz son 10 yılda kahvenin
başrolde olduğu cafe zincirleri ile anıl-
makla beraber, bu konseptlerde en çok
satılan ürün hep çay olmuştur. Bu sebeple
çayın baş role oturduğu, genç, dinamik ve
renkli bir konsept oluşturmak istedik.
Chay bu hedef ile doğan bir marka oldu.
İsim olarak da Çinden Japonya’ya Rus-

Her zevke uygun yüzlerce
ürün seçeneği sunan IKEA,

Türkiye’de de “frozen yogurt”
satışına başladı. Yogolat FrozenYogurt diğer markalara oranla daha
düşük bir fiyatla satışa sunulması bakımından daha fazla kitleye hi-
tap ediyor.
Yapılan Ar-Ge çalışmaları ile Türk damak tadına en uygun hale ge-
tirilen Yogolat Frozen Yogurt’un bir porsiyonundaki yağ oranı sa-
dece yüzde 0.1 ve sade bir porsiyonunun kalorisi ise
aynı orandaki dondurmanın 6’da biri değerinde
sadece 66 Kcal. Eksi 6-8 derecede ser-
vis edilen, krema kıvamında, ham-
maddesi süt ve yoğurt olan Yogolat
Frozen Yogurt, soğuk değil serin ser-
vis edildiği için sadece yaz aylarında
değil kış mevsiminde de başta çocuk-
lar olmak üzere herkesin rahatça tü-
ketebileceği bir besin maddesi ola-
rak IKEA mağazalarında tüketicilerle
buluşuyor.

İlk kez İstanbul’a gelen 23 yaşındaki İspanya güzeli Natalia
Fernandez, reklam yüzü olduğu Sherpa Secrest Of Mal-

lorca markasının ilk mağaza
açılışına katıldı. Ünlü manken
doğal taş ve incilerin yer aldı-
ğı mağaza açılışında davetli-
lere, mini bir sunum yaptı.
Sherpa Secrets Of Mallor-
ca’nın Nişantaşı’ndaki açılışı-
na; İspanya Ateşesi Ignasio
Enriquez, Sherpa Secrets Of
Mallorca Yönetim Kurulu Baş-
kanı Gamze Karslıgil, Dünya

Markalar Derneği Başkanı Umut Çınar’ın yanı sıra  çok sayıda
davetli katıldı. İstanbul’un tarihi kulesi Galata’da bulunan
Manesol otelde kalan İspanya güzeli Natalia Fernandez; “İs-
tanbul’a hayran kaldım. Türkiye’yi ve İstanbul’u ülkemde be-
ni nasıl ağırladıklarını anlatacağım” diyerek ayrıldı.

İlk mağaza açılışını 
ispanya güzeli yaptı

Alp Güven
Marka Kurucusu

Cafe sektörüne taze kan…

%100 yerli üretim IKEA’larda…





Gayrimenkul Dünyası
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Fuarda yeni girişimcilerle buluştu…
1998 yılından beri, tamamı yerel sermayeli, güçlü sistem altyapısına sahip

bir emlak franchising markası olan Altın Emlak, bu yıl da fuardaydı…
Enstitüsü’nden onaylı ilk ve tek firma olan
Altın Emlak, fuara özel Altın Finans Franc-
hise Girişimci Destek paketi uygulamasıy-
la herhangi bir finans kuruluşunu araya
koymadan 18 aya kadar vadelendirme
olanağı sağlıyor.

Verimli çalışma
ile sınırsız 
kazanç imkanı
22 ilde 98 bayisi bulu-
nan Altın Emlak, mar-
kalı bir zincirin güven-
cesiyle iş kurmak iste-
yen binlerce girişimci-
ye, hedeflerine ulaşa-
bilme imkanı sağlıyor.
Altın Emlak Genel Mü-
dürü Hakan Erilkun;

temsilciliklerinin, dış tabelalarından, mat-
buatlarına, müşteri sözleşmelerinden,
branda, afiş ve kartvizitlerine varıncaya
kadar bütün görsel unsurları bedelsiz te-
min ettiklerini belirterek şunları söyledi: 
“Bayilerimize, piyasa hakimiyetinin yanı sı-
ra mesleki bilgi anlamında da sürekli eği-
timler veriyoruz. Altın Emlak Ailesi’ne ka-
tılan bayilere, mesleğin uygulamalı yönü-
nü birebir öğretmek amacıyla ayrı uygula-
maya yönelik temel eğitimler de veriyo-
ruz. Franchising, işletme sahibinin mali
açıdan bağımsızlığı demektir. Bu nedenle
Altın Emlak, kardan pay, reklama katkı pa-
yı gibi farklı isimler adı altında temsilcilik-
lerine ek mali zorunluluklar getirmiyor.
Yaptıkları yatırımı da ilk 6 ayda amorte
ediyor. Verimli çalışma sistemiyle sınırsız
kazanç imkanı da sunuyor” dedi.

“Çok özel imkanlar sunduk”

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı eğitim
verme yetkisine sahip ilk kuruluş ol-

ma özelliği taşıyan Altın Emlak, fuara özel
kampanyasıyla yıl sonuna kadar 14 ofis
daha açmayı hedefliyor. Türk Standartları

Realty-TR  dünyanın  36 ülkesinde 55
franchise ofisi bulunan, 2014'ün son

çeyreğinde Türkiye pazarına girdi.
GYD’nin franchising sistemi içerisinde bir
çok  farklı ozellikleri olduğuna dikkat çe-
ken firmanın  kurucusu Fatih Elibol, gay-
rimenkul sektöründe dünyanın en ka-
zançlı franchising sistemini sunuyor. Re-
alty-TR sisteminde, dünyanın 4 kıtasın-
dan gayrimenkul alım satımı için ana dil-

de hizmet sunar. Realty-TR
dünyanın önde gelen gay-
rimenkul fuarlarında franc-
hise ofislerinin gayrimen-
kul portföylerini bire bir pa-
zarlayarak başarıya ulaşıl-
masını sağlar. %100 dil des-
teğiyle çalışan teknolojik
alt yapısı,7/24 hizmet veren
çağrı merkezi sektörde ilk-

leri hayata geçirdiğinin
göstergesidir. 
İSO 9001/2008 kalite stan-
dartı ile dünyanın 4 kıtasın-
da hizmet veren Realty-TR
Avrupa Birliği Tüm Tüketici-
leri Koruma Derneği tara-
fından yılın markası seçile-
rek sektördeki başarısını
kanıtlamıştır.

2000’de ABD’de başlayan ve 10 yıl süren Ar-Ge çalışmaları sonucu hayata 
geçen Realty-TR bu sene 13. Bayim Olur musun Franchising Fuarı’nda 

çok özel imkanlar ile yeniden karşımıza çıkıyor. 

Sektörde devrim yaratacak
işbirliklerine imza attı

ERA Türkiye, ‘Microsoft’ ve ‘Findeks’le devrim
niteliğinde anlaşmalar yaptı.

ERA Gayrimenkul Türkiye, yeni işbirlik-
leriyle de sektöründe farklılık yaratma-

ya devam ediyor. Eğitim, seminer gibi sos-
yal sorumluluk faaliyetlerinin yanı sıra alt-
yapı ve teknoloji alanında gerçekleştirdiği
atılımlarla da dikkat çeken ERA Türkiye,
‘Microsoft’ ve ‘Findeks’le devrim niteliğin-

de anlaşmalara imza attı. ‘Liderliğe Giden
Yolda, Bütün Takım Bir Arada’ sloganı dü-
zenlediği ve gayrimenkul danışmanları ve
girişimci adaylarının sektör uzmanlarıyla
bir araya geldiği TEAMERA etkinliklerinde;
teknoloji devi ‘Microsoft’ ve ‘Findeks’ ile
önemli işbirliği anlaşmaları imzalandı. 
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Sektöründe fark yaratan marka…

İzmir doğumlu, yenilikçi, klasik lezzetleri
modernize etmiş, geleneksel yapıyı

bozmadan farklılık yaratmış bir marka;

Mangal Plus… Kendi konseptinde  kalite-
fiyat dengesinde fark yaratmak üzerine
yola çıkan, sektörde 20 yıldır tecrübesi
olan ve yurtdışında 5 farklı  markanın sa-
hibi olan grubun öncelikli hedefi Türkiye
sonrasında tüm dünya metropollerinde
yer almaktadır.

‘’Uygun fiyatlarla lezzet 
keyifi yaşatacağız’’
Aralık ayı itibarı ile Türkiye de 5; toplamda
ise 10 şubeye ulaşmıştır. Hali hazırda var

olan şubeler,  İzmir’de İzmir Egepark AVM,
Karşıyaka Çarşı, Optimum AVM … İstan-
bul’da ise Vialand AVM ve Beylikdüzü Mig-

ros AVM’dir. 2016 yılında
franchising verme kararı
alan Marka Sahibi Melis Ör-
nek; ‘’Sağlıklı markalaşma-
nın doğru iş ortaklıkları ile
olacağını biliyoruz. Şubele-
rimizin  içinde bulunduğu
AVM lerin yeme-içme bö-
lümlerinde ciro/m2 verimli-
liği olarak ilk 3 sırada yer
alarak bize göre daha yay-

gın ulusal rakip markalarımızdan daha faz-
la bir müşteri talebi yaratmış durumdayız.
2016 yılı hedeflerinden bahseden Örnek
şöyle devam  etmektedir:  ‘’Ortadoğu he-
defimiz, Dubai, Abu Dhabi, Katar ve Ku-
veyt’te yer alarak sonrasında Mekke ve Me-
dine’ye kadar ulaşmak. Yurt içinde ise, şeh-
rin işlek caddeleri ve müşteri yoğunluğu
olan AVM’ler öncelikli hedefimiz. Markanın
prensibi, kaliteden ödün vermeden herke-
sin karşılayabileceği fiyatlarla geniş kitlele-
ri keyfin doruğuna taşımak... ‘’

Birçok işlet-
me artık

müşterileri-
ne kablosuz
internet hizmeti ücretsiz
veriyor. Firma, müşteriye şifreyi verdik-
ten sonra ise geri dönüş alamıyor. Ar-
tık bu paylaşımı her iki taraf için artıya
çeviren yeni nesil bir yazılım var; Soci-
almywifi. Socialmywifi ile gittiğiniz
mekanlarda ücretsiz internet keyfine
başlamanız için tek yapmanız gereken
mekanın herhangi bir sosyal medya
hesabını beğenmeniz. Türk markası
olan Socialmywifi ile sosyal medya he-
sabını beğendiğiniz mekana her gel-
diğinizde sizi otomatik olarak tanır ve
size özel kampanyaları ve hediye ku-
ponları bildirir. Socialmywifi’nın en bü-
yük artısından sistemi kuran işletme-
ciler faydalanıyor. Ürünün içinde işlet-
melerin reklam ve kampanya giderle-
rini düşürmek için paket içine uygu-
lamalar bulunmaktadır.

Şifre öğrenme
derdine son!



Dry Clean Express bugün 82 şubeli bir zincire dönüşerek Av-
rupa'da da büyüme planları yapıyor, Arap ülkeleri ile de gö-

rüşmelerini sürdürüyor. 5 yıl içinde Türkiye'nin her ilinde en az 1
şube açma hedefi olan şirket yurt dışına da Gürcistan ve Ukrayna
şubeleriyle açıldı. Turquality programına katılmak için çalışmala-
rını sürdüren Dry Clean Express, bu programa dahil olduğunda
yurt dışı büyüme planlarını hızlandıracak.

Fatih Hakan Avşar, "Türkiye'de lideriz.
Bu işe 10 milyon euro harcadık. Sektö-
re standart gelmesi, kanserojen riski
olan makine ve ekipmanlarının ithala-
tının yasaklanması gibi çalışmalar yaptık. Hedefimiz her Avrupa
ülkesinde en az 1 şube açmak. Suudi Arabistan, Kuveyt, Dubai,
Mısır, Sudan gibi ülkelerden de talep alıyoruz.

Avrupalılar'ın kuru temizlemesine talip...
Turquality programına katılmak için çalışmalarını sürdüren 
Dry Clean Express, yurt dışı büyüme planlarını hızlandıracak.
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70ilde 600’den fazla
restoranı ile büyü-

meye devam eden Burger
King’in Türkiye’deki 20. yı-

lına özel bir davet gerçekleşti-
rildi; markanın Türkiye’deki büyüme

başarısı ve bu başarının globale taşınma-
sındaki kilometre taşları anlatıldı. 

“Hızlı büyümemiz globalin ilgisini çekti…” 
TAB Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kurdoğlu, 20 yıl önce
65 milyon $ sermaye ile Burger King’in master franchise’ı ol-
duklarını anlatarak, “Büyüme hedefimiz doğrultusunda yaptı-
ğımız yatırımlarla çok hızlı büyüdük. Bu başarı globalinde dik-

katini çekti ve Türkiye’de ger-
çekleştirdiğimiz bu başarılı
operasyon modelini Çin’e ihraç
ettik. Son 10 yılda tüm marka-
larımızda restoran sayımızı
100’den 1500’e çıkardık” dedi. 
Restoranlarımızla ekonomiye
olan katkımız, istihdama olan

katkımızı da arttırdı” diyen Kurdoğlu, “Restoranlarımız ile eko-
nomiye yaptığımız katkının yanı sıra diğer alanlardaki yatırım-
larımız da yadsınamaz. Tedarikçilerimizin kalite standartları da
birlikte yapmış olduğumuz başarılı çalışmalar ile dünya stan-
dartlarına ulaştı. Çin ve Türkiye’de yaklaşık 300 olan franchise
sayımızı 1.200’e çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

20. yılda 600’den fazla restoranıyla büyümesini sürdürüyor
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