




Franchise sektörüne yön veren Bayim olur musun
Dergisi’nin 16. sayısıyla sizlerleyiz. Bilindiği üzere 12-15 Ekim
tarihleri arasında Cnr Fuar Merkezinde Bayim olur musun
Franchising Fuarı’nın 15.si düzenlenecek… Fuar özel sayısı,
yine dopdolu içeriği, franchise sektörüne dair gelişmeleri,
özel röportajları ve girişimciye rehber niteliğinde olacak
“İŞ’te en iyi teklif; Bayim olur musun Fuarı’nda! “dosyası ile
sizlerle buluşuyor.
Fuarda yer alacak markaların, girişimciler için hazırladıkları
fırsatları, kampanyaları ve ileriye dönük hedeflerini sizler
için araştırdık. Her sektörden 300’e yakın markanın yer aldığı
fuarda bu yıl farklı olarak ‘’Tedarikçi özel bölümü’’ olacak, bu
özel bölümde franchise veren markalara ürün ve hizmet
tedariki sağlayan firmalar standları ile yer alacak. Üç önemli
franchise zirvesi; Asya Pasifik Franchise Konfederasyonu
(APFC) ve Dünya Franchise Konseyi ile birlikte Avrupa
Franchise Federasyonu(EFF) Toplantısı Ekim 2017 tarihinde
Ufrad ev sahipliğinde,  fuar ile eş zamanlı olarak İstanbul’da
gerçekleştirilecek. Toplantılar kapsamında 35 ülkenin
franchise dernekleri, üye markaları ve yetkilileri İstanbul’da
bir araya gelecekler.

Bayim olur musun Fuarı Ana Sponsoru Coldwell Banker
Türkiye Ülke Başkanı Dr. Gökhan Taş ile markanın bugünkü
başarısının sırlarına dair keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.
Ayrıca 21. yüzyılın markalı perakendeciliğe yeni ufuklar
kazandıran çağdaş işletme şekli ve Franchising sisteminin
Türkiye’deki tek çatı örgütü olan UFRAD Franchising
Derneği, UFRAD Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Türkiye’de ve
dünyada franchisingin önemini bizlere anlatıyor. Bu röportaj
hem mevcut markaların hem de yeni markalaşma yolunda
geleceğine ışık tutacak.
Kurum ve kuruluşları doğru finansal kaynaklara
yönlendirmek ve bu süreçte A’dan Z’ye tüm ihtiyaçlara
yönelik etkin çözümler geliştirmek adına neler yapılmasını
gerektiği konusunda önemli detayları Enes Övünç bizlere
köşe yazısında aktarıyor.
Markaların franchise haberleri, şube açılışları ve sektörün
önemli gelişmelerini içeren özel sayımızı keyifle
okuyacağınızı umuyorum.

Markaların gerek Türkiye’de gerek uluslararası platformlarda
işbirlikleri oluşturmasına vesile olan, franchise sektörüne
katma değer sağlayarak ekonomiyi canlandıran Bayim olur
musun Fuarı’nın sektöre hayırlı olmasını dilerim.
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Haberler

“Huzura
davetlisiniz”

Mail Boxes Etc., küçük - orta boy girişimci firmaların ve birey-
lerin kendi ana işlerine odaklanmalarına olanak sağlayan,

günlük iş hayatının sorunlarını azaltmak için özel tasarlanmış ve
en üst seviyede müşteri odaklı hizmetler sunan bir kuruluştur.

Mail Boxes Etc.,
dünyada 33 ül-
kede ve yerle-
şik 2300’ü aş-

kın mağazadan oluşan hizmet ağı aracılığı ile, yerel ve uluslararası
kargo yüklemeleri, dağıtım, e-ticaret hizmetleri, paketleme, dijital
baskı, tasarım ve iletişim gibi değişik hizmetleri yeni iş anlayışıyla
küçük ve orta boy girişimcinin kullanımına sunar. 2017 Eylül ayın-
da ilk pilot mağazasını Levent İstanbul’da açacak olan MBE Türki-
ye, 10 sene içinde franchise sistemi ile 200 mağazalık bir 
hizmet ağı hedefliyor.

Mail Boxes Etc. Türkiye’de

Evreka Tea House, 28 çeşit dünya çaylarını sunan ve aynı zaman-
da toptan çay ve çay aksesuarları satan bir işletmedir. Kafenin

ilginç bir şekilde öne çıkan özelliği; avizeden aynaya, koltuktan san-
dalyeye gözünüzün gördüğü her şeyin satılık olmasıdır. Geniş çay
menüsünün yanı sıra kahvaltısı ile beğeni toplayan mekanda özel
gün kutlamaları, workshop atolyeleri, toplu organizasyonlar yapıl-
maktadır. “Sunumunda zera-
fet, deminde muhabbet, du-
manında neşe dolu keyif çay-
larınız olsun” sloganıyla ortaya
çıkan işletmede her şey ev ya-
pımıdır. Chesecake, makaron,
yaş pasta, salatalar, sandviçler,
kurabiyeler ile Evreka'nın din-
gin ve şık ortamında çaylarını-
zı yudumlarken sevdiklerinizi
mutlu edecek hediyelerde sa-
tın alabilirsiniz.

Evreka Tea House 2014’de kapılarını 
sıcak, samimi, doğal anahtar kelimeleri

ile açmış bir bayan işletmesidir. 

Ankara’da emin adımlarla ilerleyen Hacı Mehmet Baklava, tatlı
sevenlerle her noktada buluşmak için hızla şubeleşiyor. 8.

Noktasını Keçiören’de açan MAR-
KA, her gün müşterilerine “ Bak-
lava hiç bu kadar tatlı olur mu?”
sloganını tekrar tekrar söylet-
mekten mutluluk duyuyor.
Bu sene 15. ‘si düzenlenecek olan
“Bayim Olur musun Franchising
Fuarında ilk kez yer alacak olan
Hacı Mehmet Baklava, fuar ziya-
retçilerinin karşısına büyük bir
sürprizle çıkmaya hazırlanıyor.
Oldukça uygun bir proje ile
anahtar teslim bayilik modeli su-
nan marka, sadece 49 bin TL’ye
kendi işini kurma fırsatı veriyor. Bununla birlikte yeni bayilerine
destek vermek amacı ile fuar alanında, ziyaretçilere yatırımlarını
% 70 garanti altına alan eşsiz bir plan sunulacak. Marka, tatlı bayi-
liğine garantili adım atmak için sunulan bu fırsatı kaçırmak iste-
meyenler girişimcileri 15. “Bayim Olur musun? Franchising ve Mar-
kalı Bayilik Fuarı”na bekliyor.

Baklava hiç bu 
kadar tatlı olur mu?

Çiçek gibi bir yatırım sizi bekliyor

Çiçek Izgara; 1963 yı-
lından beri gelenek-

sel bir marka olma özel-
liğini, doğal etlerle ve ta-
mamen kendi özgü kon-
septiyle sağlamıştır. Etin
gerçek tadı ve lezzetini

misafirlerine sunmak için
yıllardır kaliteden taviz verme-

den kendine has ürünleri ile lezzet şöleni
sunmaya devam etmektedir.

Doğal ve lezzetli ürünleri ile
değerli bir marka olan Çiçek
Izgara; hizmet ağını genişle-
terek 2017 yılı içinde en az 20
franchising vermeyi hedefle-
mektedir. Kaliteden ödün
vermeden yeni konsept ve
farklı menüleriyle ürün yel-
pazesini genişleten Çiçek Iz-
gara; Kârlı bir yatırım yap-
mak, gıda sektörünün itibarlı

bir üyesi olmak ve para ka-
zanmak isteyen işletmeci-
lere avantajlı fırsatlar sun-
maktadır. Özel ve ayrıca-
lıklı bir işe sahip olmak ve
para kazanmak istiyorsa-
nız, kârlı bir yatırım sizi
bekliyor. Bu lezzet durak-
larından birine sahip ola-
rak yeni bir başlangıç ya-
pabilirsiniz.
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Röportaj

nusunda öncelikle kendisini bir nevi check-
up’tan geçirilmesi gerek” dedi.

UFRAD neler yapıyor?
1991 yılında kurulan UFRAD Franchising
Derneği’nin Türkiye’de franchising sektö-

rünün tek temsilcisi olduğuna dikkat çe-
ken Dr. Aydın, “Franchising sistemi, 21’inci
yüzyılın markalı perakendeciliğine yeni
ufuklar kazandıran çağdaş bir işletme şek-
li. Dünyanın en köklü franchising dernek-
lerinden biri olan UFRAD, bugün sayısı
200’ü aşan güçlü markayı çatısı altında
toplamış bulunuyor. 
Franchise pazarının Türkiye’deki tek tem-
silcisi olan UFRAD, franchise sisteminin ül-
kemizde doğru bir biçimde öğrenilmesini,
temel kuralların belirlenmesini ve uygu-
lanmasını sağlıyor. 
Dünya Franchising Konseyi (WFC) ve Asya
Pasifik Franchise Konfederasyonu (APFC)
2017 yılı dönem başkanlığı ile Karadeniz
Franchise Federasyonu Kurucusu ve Yöne-
tim Kurulu Başkanıyız. Dış Ekonomik İlişki-

Franchising sektörünün
büyüklüğü 43 milyar $!

Türkiye’de zincir işletmelerin toplam
sayısının 2 bin 500 olduğunu ifade
eden Dr. Mustafa Aydın, “Bu işletme-

lerin toplamda 60 bin kadar şubesi var.
Sektörde yabancı firma oranı ise yüzde 29.
Buna karşılık yurt dışında şube açmaya
başlayan 150’den fazla Türk
markası var” diye konuştu.
Franchise zincirlerinin geliş-
mesindeki en önemli etkenin
yönetim olduğunun altını çi-
zen Dr. Aydın, “Vasat yöneti-
len bir zincir büyüyemez,
markalaşamaz, hatta rakipleri
büyüdükçe o küçülür. İyi yö-
netilen bir zincir sıfırdan yola
çıksa bile marka olur. Alışveriş
merkezlerinin markalara yer
vermesi de, franchise zincirle-
rin gelişmesindeki en önemli
etkenlerden biri.” ifadelerini
kullandı.
Markaların franchise yönte-
miyle büyümesi halinde elde
ettikleri avantajları da sırala-
yan Dr. Aydın, “Her şeyden
önce marka, franchising sis-
temi ile birlikte ulusal veya uluslararası ka-
liteye sahip oluyor. Tanınmış markaların
sağladığı sürekli müşteri ve iş yapma imkâ-
nı doğuyor. Kuruluş aşamasında leasing vb.
kaynaklardan finansal destek sağlanması
mümkün oluyor” diye konuştu.

“Franchısıng vermeden 
markanızı check-up’tan geçirin”
UFRAD Franchising Derneği Başkanı Dr.
Mustafa Aydın, franchising vermeyi düşü-
nen firmaların da, kendilerini birçok konu-
da kontrolden geçirmeden bu alana gir-
mesinin sakıncalı olabileceğini söyleyerek,
“Bir marka, çok fazla verimli olmamasına
rağmen, pek ala bir şekilde büyümeyi dü-
şünebiliyor. Ancak kendisinde eksikliklerin
farkında olan bir markanın franchising ko-

UFRAD Franchising Derneği Başkanı Dr. Mustafa Aydın, sistemin 
ekonomik büyüklüğünün 43 milyar dolara ulaştığını, yıl sonuna 

kadar bu rakamın 50 milyar doları bulmasını beklediklerini söyledi.
ler Kurulu - DEİK Kurucu Kuruluş üyesiyiz.
Avrupa Franchising Federasyonu (EFF)’in
UFRAD Genel Başkanı olarak Başkan Yar-
dımcılığı görevini yürütüyorum. Tüm bu
başarılarımız yönetim kurulumuz ve üye-
lerimizin özverili çalışmaları ile elde edil-

miş sadece derneğimizin değil
ülkemizin gururudur” ifadele-
rini kullandı.

UFRAD’dan 
franchising eğitimleri
UFRAD’ın, franchising sistemi-
nin Türkiye’de sağlıklı bir bi-
çimde gelişmesine çok önemli
katkılar sağladıklarının altını
çizen Dr. Aydın, şöyle devam
etti: “Üyelerimizi seçerken çok
seçici davranıyoruz. Avrupa
Franchise Federasyonu’nun
açıklık ve dürüstlük ilkeleri
kapsamında faaliyet gösteren
markaları derneğimize kabul
ediyoruz. Ayrıca uyguladığı-
mız ‘sistem değerlendirme
programı’ ile kendilerine doğ-
ru sistemi oluşturmada da

destek veriyoruz. 
Bunun yanında İstanbul Aydın Üniversite-
si ve Franchise & More işbirliği ile UFRAD
olarak franchise veren zincirlerin ülkemiz
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. Bu sene
fuarımızın 23. senesini gururla kutlayaca-
ğız. Seminerlerimiz, aylık geleneksel yu-
varlak masa toplantılarımız devam ede-
cek. Öncelikli hedefimiz markalarımızın
global pazarlarda hakkettikleri yeri alma-
ları için çalışmalarımıza devam etmek ve
Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sağ-
layabilmektir.”

UFRAD Genel Başkanı 
Dr. Mustafa Aydın
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Haberler

Çay otomatları ile Türk damak lezzetine
uygun demleme çay kültürünü yaşatan

SwarTea, kanal yapısına yaptığı yeni yatırım-
lar ile büyümesini sürdür-
meye kararlı. Bayi ağını
genişletmek ve bayilik
sektöründeki gelişmeleri
yakından izleyebilmek
için 15. Bayim Olur mu-
sun Franchising Fua-
rı’na katılan firma, 2017
yılında yurt içinde en
az 10 ve yurt dışında
ise 5 bayilik vermeyi
hedefliyor. Tasarım harika-
sı, son teknoloji ürünlerini %100 Türk serma-
yesi ile Türkiye’de üreten SwarTea, fuarda en
yeni modellerini de tanıtacak.

Türkiye ve dünyada da IoT’li ilk
çay makinesi
Ürünlerinin görsel tasarımını İtalyan tasarım
firmaları ile gerçekleştiren şirket, geleneksel
çay makinesi ve otomatı modellerinin yanı
sıra, 2 yıl süren Ar-Ge çalışmaları sonucunda
geliştirilen, nesnelerin İnterneti (IoT) tekno-
lojisine sahip ilk akıllı çay makinesi ‘IoTea’
modelini de pazara sundu. Geleneksel dem-
leme çay tadını koruyarak çay servisi yapan

IoTea, tam otomatik çalışma, dokunmatik ek-
rana sahip olma gibi özelliklerinin yanı sıra,
Türk mühendisler tarafından geliştirilen özel
bir yazılım sayesinde bilgisayar, tablet ve te-

lefon gibi mobil cihazlar üze-
rinden uzaktan da yö-
netilebiliyor.

Her yerde 
SwarTea olacak

SwarTea Genel Md. Özcan
Yıldız, “Satış ve pazarlama

çalışmalarında 100’den fazla
çalışanı olan, büyük ölçekli

ya da çok şubeli halka açık
kullanım alanları olan firmala-

rı hedefliyoruz. SwarTea ürünlerinin hitap et-
tiği sektörler ve firmalar arasında oteller, res-
toran zincirleri, üniversiteler, fabrikalar, has-
taneler, kamu kuruluşları, sosyal tesisler, akar-
yakıt firmaları ve bankalar da yer alıyor” diye
belirtti. Demleme çay kültürünü estetik, kali-
te ve hijyen ile müşterilerine sunan SwarTea,
mutlak müşteri memnuniyetini ön planda tu-
tuyor. Önümüzdeki 2 yılı ürünün bilinirliğini
ve kullanılırlığını artırmaya yönelik çalışma-
lara ayıran şirket, çay içilen her yerde SwarTea
otomatları ile çay sunulmasını hedefliyor.

Yeni iş ortaklarıyla büyüyecek

Ordu’da 1981’de kurulan Aktaşlar Lezzet
Grubu, Nelipide’den sonraki yeni yatı-

rımı Pideor markasıyla Bayim Olur musun
Franchising Fuarı’nda yer almaya hazırlanı-
yor. Pideor markasıyla Fast - food sektörüne
hızlı bir giriş yapmak için gün sayan Aktaş-
lar, fuar kapsamında markanın tüm detay-
larını yeni yatırımcılarla paylaşacak. Yoğun
fizibilite çalışmalarından sonra Pideor’un ilk

şubesini merkezi bir lokasyonda açma ka-
rarı alan marka, yıl sonuna kadar 10 şube
açmayı hedefliyor. 
Aktaşlar Lezzet Grubu Yön. Krl. Bşk. Tamer
Aktaş, “Türkiye’nin her yöresinde hatta bazı
yörelerde il bazında farklı tarz ve şekillerde
pide yapılmaktadır. Pideor her bölgede ay-
nı kalite ve standart ile hizmet vereceği için
pide yeme alışkanlığını kazandıracak mar-
ka olacak” dedi. 
Öncelikle lokasyona çok önem verdiklerini
belirterek cadde üzerinde ve AVM’lerdeki
uygun lokasyonlarda yer almak istedikleri-
ni aktaran Aktaş, hizmet sektöründe çalış-
maya istekli girişimcilerle yeni bayilikler
oluşturmak istediklerini de sözlerine ekle-
di. Öncelikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi
metropol şehirleri Pideor markasıyla bu-
luşturmak istediklerini söyleyen Tamer Ak-
taş, toplam şube hedefleri ise 400 olarak
belirlediklerinin altını çizdi.

Aktaşlar ile franchise atağında!
Pideor, Bayim Olur musun Franchising Fuarı’nda 

girişimcilerle buluşmak için gün sayıyor.

Alışılagelmiş küpe, kolye, yüzük, halhal,
piercing ve dövme gibi aksesuarlara ye-

nilikçi ve fonksiyonel bir kullanım kazandır-
mak  için tasarlanmış  bir Ten Takısıdır. En
büyük farkı vücutta belli bir bölgeye sabit-
lenmeden direkt tene yapıştırılarak kullanı-
labilmesi. Zincirsiz kolyeler, klipsiz küpeler.
Aynı modeli defalarca vücudunuzun farklı
bölgelerine uygulayarak takınızın yerini ve
tasarımını değiştirebiliyorsunuz. Saysha,

%100 el işçiliği ile Avus-
turya kristallerinden üre-
tilmektedir.

Büyümeye
devam ediyor

Çikolata Aşkı ile başlayan
Rumeli Çikolatacısı hi-

kayesi  “Her Müşterimiz Mağazamızdan
Mutlu Ayrılmalıdır” anlayışına sahip hiz-
met kalitesiyle devam etmektedir. Da-
makta unutulmaz lezzetler bırakmak is-
teyen Rumeli Çikolatacısı, Hatay cadde-
sindeki mağazasında, İzmirlileri kendine
özel reçeteli çikolatalar ve birbirinden
özel lezzetlerle buluşturacak. 
Marka, ziyaretçilerinin, kendisinin de bir
parçası olduğunu hissedeceği etkileyici
mimarisi, huzur veren ambiyansı ve özel
çikolatalarıyla kaliteli hizmeti vermek

için geliyor. Günlük
pastaları, soğuk, sı-
cak çikolataları, aro-
matik dünya kahve-
leri ve tadına doyul-
maz bir çok lezzetle
misafirlerine kalite
ve lezzeti sunacak.
Rumeli Çikolatacısı,
‘’İzmirliler hiç olma-
dığı kadar huzurlu
ve mutlu olacak’’
mesajı veriyor.

Modanın yeni 
trendi ten takısı
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CB Türkiye Ülke Başkanı
Dr. Gökhan Taş

gayrimenkul profesyonelini bünyesinde
barındıran, gayrimenkul danışmanlığı işi-
nin içinden gelen ve hala bu işe devam
eden tek markadır. Yıllık 250 Milyar Dolar
gayrimenkul satışına, 6 milyar Dolar civa-
rında komisyon gelirine sahibiz. 
Bizler de Coldwell Banker Türkiye olarak
2013 Nisan’da bu operasyona başladık ve
dört yıllık sürede şu an 120’nin üzerinde
ofis ve 1500’ün üzerinde gayrimenkul
profesyoneliyle sektörde buzkıran olma-
ya,  herkese yolu açan olmaya devam
ediyoruz. 
Dünyadaki zengin insanlar zeki, fakat
dünyadaki tüm zeki insanlar zengin değil.
Girişimcilik, zeki insanların zengin olma-
sına bir anahtardır. Kendi geleceğini, ço-
cuklarının geleceğini düşünen herkes,
Coldwell Banker ile geleceğe bir adım
atabilir. Bir işi ya yaşayarak öğrenirsiniz, ya
da o işi daha önce yapanla birlikte çalışa-
rak… Biz Coldwell Banker Türkiye olarak,
bu işin içinden geldik. İşin içinde kalmaya,
işin zirvesinde olmaya devam edeceğiz.
Siz de bu yolda bizlerle yürüyerek kendi

bölgenizin bir numarası, bölgenizin bir
numarası olmak istiyorsanız, gelin, bizim-
le tanışın! Ücretsiz Franchise seminerleri-
miz İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da ya-
pılmaktadır. Web sitemizden ve sosyal
medya hesaplarımızdan programımızı ta-
kip edebilirsiniz. Gelin, geleceği beraber
çizelim, şekillendirelim. 

İleriye dönük 
hedefleriniz nelerdir?
Hedeflerimiz, 2018 sonuna kadar ofis ba-
şına düşen GD sayısını %85 arttırmak
Bir yıl içerisinde GD tutundurma(retanti-
on) oranını %80 ve üstüne çıkarmak.
Ofis (Franchise) tutundurma hedefi yıllık
%98 olacak.
2018 yılında  tüm ofislerin toplam TL100M
GCI Hedefi.
2018 yılı sonu itibari ile 1 yılda 10 milyar
TL değerinde gayrimenkullerin değişimi-
ne aracılık yapmak.
01.01.2020'de 300 ofis 4500 GD
2020 başı itibari ile ülkenin en büyük gay-
rimenkul aracılık markası olmak.
Şu anda 6 kıtada 49 ülkede 3000 ofis ve 86
bine yakın gayrimenkul profesyoneliyle
hizmet veriyoruz.
Türkiye'de 127 Ofis 1500 e yakın gayri-
menkul profesyonelimiz var .
İşini aşkla yapan, birbirine kenetlenmiş
DEĞER, MİSYON, VİZYON'u benimsemiş
ve GD'sinden Ofis sahibine kadar hiç
kimsenin ayrılmak istemeyeceği bir mar-
ka yaratmak. 

Neden Coldwell Banker
Türkiye’den franchise 
almalısınız?

Bizler Coldwell Banker olarak insanların
gayrimenkul hayalini 1906’dan beri ger-
çeğe dönüştürüyoruz, girişimcilerin kü-
çük sermayelerle büyük işletmeler kur-
masını sağlıyoruz. Kurucularımızın getir-
diği bakış açısı ve yöntem, insanların ev
alma ve ev satma deneyimini tamamen
değiştirmiştir. 
Coldwell Banker markası, Kuzey Ameri-
ka’nın en eski ve en köklü gayrimenkul sis-
temini kurmuş markasıdır. 27 Ağustos’ta
111. Yılımızı kutlayacağız. Şu anda dünya-
da 6 kıtada 49 ülkede 3000 ofis ve 86 bine
yakın gayrimenkul profesyoneliyle hizmet
veriyoruz. Yıllık 250 milyar dolar gayri-
menkul satışına ve 6 milyar dolar gibi bir
komisyon gelirine sahibiz. Coldwell Ban-
ker’ı diğer markalardan ayıran en temel
özellik şu Coldwell Banker 1906’dan beri
kurduğu ofislerde, dünyada 700’e yakın
kendine ait ofisle hala gayrimenkul danış-
manlığı hizmeti veren, yaklaşık 86.000

Şu anda 6 kıtada 
49 ülkede 3000 ofis ve

86 bine yakın gayrimen-
kul profesyoneliyle 
hizmet veriyoruz.

“

“
Gayrimenkul; bir insanın hayatı boyunca aldığı veya sattığı 

en önemli ve en değerli alım-satım kararıdır. 

2020’de hedef 300 ofis, 
4500 gayrimenkul danışmanı!

Röportaj
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Tedarik Rehberi

120 farklı sektöre çözüm sunuyor

Akınsoft, 28 ülkede 2000'i
aşkın Çözüm Ortağı ile

sektörünün lider firması, globalleşen dünyamı-
zın ihtiyaçlarına göre kendini
yeniliyor. Akınsoft piyasaya
sürdüğü Windows ve Web ta-
banlı 120'nin üzerinde prog-
ram arşivi ile işletmelerin yü-
künü hafifletmek, güvenilir
hizmet vermek, hızla değişen
pazar şartlarına uyum sağla-
mak ve kullanıcı isteklerini kar-
şılamak adına her geçen gün
artan ihtiyaçlar doğrultusunda değişiyor ve ge-
lişiyor. Ülkemizde yazılım ve yüksek teknolojinin
önde gelen firması Akınsoft; kullanıcı dostu, ya-
zılımlarıyla birçok sektörde işletmelerin ihtiyaç-
larına göre esneklik göstererek hızlı, verimli ve

yüksek performansla hizmet vermektedir. Akın-
soft yazılımları, sunduğu etkin kaynak kullanımı
sayesinde işletmelerin maliyetlerini düşürüp

onlara iş gücü ve zaman avan-
tajı kazandırarak, yatırımları-
nın kısa sürede verimliliğe dö-
nüşmesini sağlıyor.
ERP çözüm ailesinin üyesi
olan WOLVOX ERP E-Business,
işletmelerin hızlı, tam entegre,
ekonomik, görsel ve işlevsel
uyarlamalar gerçekleştirebil-
mesine olanak tanımaktadır.

Uyarlama araçları ve profesyonel raporlama
standartları ile analitik düşünce ve verimlilik te-
ması gibi özel çözümleri bulunan WOLVOX, ay-
rıca firmaların iş yapma tarzlarına en uygun
yöntemi bulmalarına olanak sağlıyor.

Franchise markalara
dev hizmet!

1988 yılında kurulan Mikom Ya-
zılım, katılacağı Bayim Olur

musun Franchising Fuarı’nda sek-
töre yeni katılan ve devam eden
franchise firmalarıyla görüşmeler
yaparak bünyesine katmayı he-
defliyor. 

Mikom Yazılım franchise firmalar
için ürettiği Merkezi Yönetim Sis-
tem yazılımı ile merkezin şubelerini
yönetmesine olanak sağlıyor. Bu
bağlamda merkez şubelerinin kar-
lılık durumunu, şubeler arası karşı-
laştırmalarını, hangi şubede hangi
ürünlerin daha çok satıldığını, şu-
belerin stok durumlarını vb. bilgiye
bu yazılım ile ulaşabiliyor. Merkezi
Yönetim Sistem yazılımı ile merkez
şubelerindeki, satışlar-stoklar ve
müşteri kartları gibi bilgileri mer-
kezde bulunan programına trans-
ferini gerçekleştirmesi sağlanmış.
Şubeler bu bilgileri transfer edebi-
leceği gibi, menü  değişikliklerini
otomatik olarak seçtiği şubeye
transfer edebiliyor. Bu sayede me-
nüde yapılacak değişiklikler anında
şubelere transfer edilerek, merkez
şube bilgileri hızlı ve kolayca takip
edebilmesi sağlanıyor.

Digital Partners, çok deneyimli bir ekiple bir-
likte 2014 yılından beri dijital reklam dün-

yasında dinamik ve yaratıcı bakış açısıyla mar-
kalar için fark yaratıyor. Medya planlama ve sa-
tın alma, dijital tasa-
rım, yazılım, sosyal
medya ve Google
(SEM & SEO) hizmetle-
rinde Digital Partners
eğitimden gıdaya, tek-
nolojiden inşaata, sağ-
lıktan finansa kadar
zengin bir alanda çalışıyor. Bütün sektörlere ha-
kim iletişim anlayışıyla İstanbul merkezi ve İç
Anadolu, Akdeniz, Ege bölge müdürlükleriyle
tüm dijital süreçlerde hem ulusal hem de lokal
ihtiyaçlara cevap veriyor. Çözüm ortağı olduğu
markaların ihtiyaçlarını iyi bir yaratıcı stratejiyle
karşılamaya başlıyor ve kreatif süreçlerle medya

planlamayı birlikte yürütüyor. Farklı mecralarda
hem marka bilinirliğine hem de satışa yönelik
dijital tasarımlarını Google hizmetleri ve sosyal
medyayla destekleyerek iş ortaklarının hedefle-

rine ulaşmasına yar-
dımcı oluyor.
Kampanyaların başın-
dan sonuna kadar
bütün süreçlerde ça-
lıştığı markaları bilgi-
lendiriyor ve onları
yönlendiriyor. Kam-

panya süreçleri sona erdiğinde ise onlara detay-
lı final raporları ve kampanya sürecinde neler
yapıldığının özetini sunuyor, sonraki dönem
kampanyaları için de yol haritası belirliyor. Uy-
gun birim maliyet dengesine verdiği önem ve
proaktif yaklaşıyla çözüm ortağı olduğu marka-
ların mutluluğu için var gücüyle çalışıyor.

Dijital dünyada güvenilir 
bir ortağa ihtiyacınız var!

Setay Reklam,  kuruluşundan bu yana
başarı ile sunduğu ve geliştirdiği hiz-

metler sayesinde yerel, bölgesel düzeyde
önemli başarılara adını yazdırmış ve rek-
lam sektörüne büyük katkılar sağlamıştır.
Bu başarının ve gelişimin arkasında nite-
likli insan kaynakları, bilgi birikimi ve gü-
vene dayalı iş ilişkileri yer almaktadır. İşbir-
liği içerisinde olduğu tüm kurum ve kuru-
luşlarla tesis etmiş olduğu karşılıklı güven,
çalışma anlayışı en önemli değerini oluş-
turmaktadır.

Çalışmalarında
kaliteyi sürekli iyileştirmeyi ve başarılarını
sürekli kılmayı hedefleyen marka, kurumsal
yapısı içinde ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim
Sistemi’ni uygulamaktadır. Sektördeki tec-
rübelerinden hareket ederek insana ve çev-
reye duyduğu saygıyla dünü, bugünü ve
yarını gelecekle buluşturuyor. Bu anlayış
çerçevesinde tutkuyla bağlı olduğu işini, in-
sanımıza modern yaşam biçimleri, şehrimi-
ze ve ülkemize de model yaşam alanları
sunmanın çabası içinde yürütüyor.

Dünü, bugünü ve yarını gelecekle buluşturuyor!





Coğrafi konumundan dolayı Türkiye, geçmişten
günümüze Doğu ve Batı arasında bulunan bir
köprü konumunda ve bu özelliğiyle İpek Yo-

lu’nun namı diğer;
“Uzun Yol” Çin ve Av-
rupa arasında işleyen
önemli bir geçiş nok-
tasıydı. Günümüzde
Modern Türkiye yeni
iş fırsatları için, özellik-
le franchise sektörün-
de, büyüyen cazip bir
ticaret merkezi haline
gelmiştir.
2015 yılından beri
Medyafors Fuarcılık
tarafından organize
edilen Avrupa ve Orta

Doğunun en büyük Franchising Fuarı olma özelliğini
taşıyan Bayim Olur musun Franchising Fuarı franchi-
sing alanında her yıl marka, tedarikçi ve yatırımcıları bir
araya getiriyor.  Bu yıl 15. kez misafirlerine kapılarını
açacak olan fuar katılımcı ve yatırımcılara; uluslararası
büyümeden master franchise ortaklıklarına ya da tek
bir şube anlaşmasına kadar her alanda yatırım ve iş fır-
satı sunmaktadır.
Ayrıca, bu sene UFRAD (Türkiye Franchise Derneği) ev
sahipliğinde fuarla eş zamanlı olarak CNR Fuar Merke-
zinde gerçekleşecek olan WFC (Dünya Franchise Kon-
seyi) toplantıları markalarla dünya franchise sektörü li-
derlerini bir çatı altında buluşturuyor. 1994 yılında ku-
rulmuş, kırktan fazla ülkenin franchise derneklerinin
üyesi olduğu önemli bir sivil toplum kuruluşu olan
WFC’nin en önemli misyonu üye ülke franchise dernek-
lerinin desteklenip geliştirilmesi, franchising sektörü-
nün korunması ve tanıtımına katkıda bulunmasıdır.
Dünya genelinde franchise sisteminin yayılmasını sağ-
lamak, franchise derneklerinin olmadığı ülkelerde der-
neklerin kurulup geliştirilmesine katkıda bulunmak ve
üyeleri arasında en iyi yönetim sistemini oluşturup ge-
liştirmek diğer önemli amaçlarındandır. Ayrıca, bu yıl
düzenlenecek fuarda WFC üyesi bazı ülkelerin marka-
larını fuarımızda katılımcı olarak misafir edeceğimiz için
heyecanlıyız.
Şundan emin olabilirsiniz, gerek tecrübesiyle gerekse
sağlamış olduğu prestij ile Bayim Olur musun Fuarı, öz-
veri ve emekle bugünlere getirdiğiniz markanız ve işi-
nizin emin ellerde olduğunun en büyük göstergesidir.
Bütün katılımcılarımız ve franchise sektörüne giriş yap-
mak isteyen yatırımcılar için verimli geçmesini umdu-
ğumuz güzel bir fuar geçirmek dileğiyle…

“İpek Yolu”
yeniden 

canlanıyor

Ferzan Erem ESCOBEDO
Uluslararası İlişkiler Koordinatörü
fescobedo@medyafors.com

Birleşik Arap Emirlikleri’nin en
köklü şirketlerinden INDEX
Holding bünyesinde yer alan

Index Fuarcılık  tarafından düzenlenen
The Global Franchise Market Fuarı
(TGFM), 29-30 Ekim 2017 tarihlerinde
Dubai Uluslararası Zirve ve Fuar Mer-
kezi’nde 2. kez gerçekleştirilecek. Fua-
ra bu yıl Birleşik Arap Emirlikleri Eko-
nomi Bakanı Sayın Sultan
Bin Saeed Al Mansouri hi-
mayesinde, Dubai Ticaret
Odası, Dubai Turizm Ajan-
sı ve Francorp Danışman-
lık firması destek vermek-
tedir.  Fuarın Türkiye’deki
tek yetkili acentesi Medya-
fors Fuarcılık A.Ş., TGFM’yi
Türk markalarını Orta Do-
ğu’ya açılan kapısı olarak
değerlendirmektedir.

30 milyar $’lık Ortadoğu 
pazarına Türk markaları 
dâhil oluyor
Ortadoğu, stratejik konumu ile tüm iş
kollarında ‘’Dünyaya Açılmanın Anah-
tarı’’ dır. Franchise markaları, kolay ula-
şım ve çevre ülkeler İle olan yakınlık
sebebiyle Ortadoğu’yu tercih etmek-
teler. 1,4 Milyarlık Nüfusu Ve Değişken
olarak 1,9 Trilyon USD’ lik yurtiçi hası-
lası İle güçlü bir ekonomiye sahiptir.
Dünya üzerinde küçük bir yer kapla-
masına rağmen 1.6 trilyon dolarlık
gayri safi hasılatı ve 51 milyonluk nü-
fusu ile dünya ekonomisinde 11. Sıra-
da yer almaktadır.
Dubai’de 120’den fazla ülke vatandaşı
yaşamaktadır. Körfez ülkelerinde pera-
kende satışların %50 si yabancı marka-
lardan oluşmaktadır. Popüler Avm’ler-
de bu oran %80 yabancı, %20 yerli
markalar olarak görülmektedir. Fast fo-
od satışları franchise sektörünün
%40’ını teşkil eder. Ayrıca gelen turist
kitleleri ile Dubai Körfez Ülkeleri ‘’Dün-

yaya Açılan Pence-
re’’ olarak nitelen-
dirilir. Kültürel
çeşitliliği İle
U l u s l a r a r a s ı
Franchise Sis-
temlerinin denen-
mesi ve kabul edilir-
liği açısından kolay bir gi-

riş kapısı görevi yapar
ki bu da markaların
diğer körfez ülkeleri-
ne ve kuzey Afrika’ya
kolayca girmelerini
Sağlar. Konuyla ala-
kalı Medyafors Fuar-
cılık A.Ş. Genel Mü-
dürü Aycan Helvacı-
oğlu; “Ufrad işbirliği
ile 15 yıldır düzenle-
diğimiz Ortadoğu ve
Avrupa’nın en büyük

franchising fuarı olan Bayim Olur mu-
sun Franchising ve Markalı Bayilik Fua-
rı ve yurt dışında yetkili acentesi oldu-
ğumuz Franchising Fuarları ile marka-
ların ulusal ve uluslararası arenada ta-
nınmasına, yeni satış noktaları oluştur-
malarına, iş geliştirmelerine katkıda
bulunuyoruz. Markalarımız artık yurt
dışı pazarlarda yer almak, dışarıya açıl-
mak istiyor. Bu da bizim hedeflerimizi
daha da büyütmemizi sağlıyor. 2017
yılında daha çok sayıda markayı yurt-
dışına taşıyacağız. Ortadoğu’da 30 mil-
yar dolarlık franchising pazarına artık
Türk Markaları da dâhil oluyor” dedi.
Dubai, franchise markalarının 1 nu-
maralı tercihi… Vergi, legal konular
ve kontrol sistemlerindeki stabilite ve
yabancı yatırımcıya olan açıklığı Du-
bai’yi franchise markalarına yakın tu-
tuyor. Batıda franchise pazarındaki,
rekabet ve yoğunluktan meydana ge-
len düşüşler, orta doğu franchise pa-
zarının daha da önem kazanmasını
sağlamaktadır.

Aycan HELVACIOĞLU 
Medyafors Fuarcılık Genel Müdürü
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Köşe Yazısı

29-30 Ekim’defranchise sektörünün nabzı Dubai’de atacak!

“Türk markalarının 
Orta Doğu’ya 

ihracatı hız kazanıyor”

TGFM, 2. kez Dubai’de düzenleniyor
# RoadtoDubai
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Girişimci

Firma sahibi Ömer Balaban; “Franchise ver-
menin ve franchise almanın ne demek ol-

duğunu biliyoruz. Hem bayilerimize, hem de
müşterilerimize kaliteyi en uygun fiyata en iyi
şekilde sunmaya çalışıyoruz” diyor. Balaban
franchising şartlarını ise şöyle açıklıyor; ‘’Bayi-
lik verirken, doğru lokasyon ve doğru bayi
profili bizim için en önemli koşul. Franchise
başvurularında herhangi bir ücret talep etmi-
yoruz. Lokasyonun doğruluğuna inandıktan
sonra franchise bedeli olarak 20.000,00 dolar
talep ediyoruz. Yatırım maliyetlerimiz ise yak-
laşık 1.750,00 ₺/m² ’dir. 

Başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye’ye hizmet veren Nefis Demet,
şimdi de Ankara ve İzmir’e şube açarak ürünlerini müşterilerinin be-

ğenisine sunuyor. Nefis Demet Genel Müdürü Devrim Aydın 2008’de gir-
diği hediyelik meyve pazarında emin
adımlarla ilerlediğini vurgularken sözle-
rine şöyle devam etti: “Müşterilerimizin
memnuniyeti sayesinde pazarda lider
konumda bulunmak çok gurur verici. 
Kadın girişimci olarak girdiğim bu sek-
törde şu an 60 kişiye istihdam sağlıyo-
ruz. Yeni açacağımız şubeler ile Ortado-
ğu ve Rusya pazarına açılmayı planlıyo-
ruz. Gerekli görüşmeleri yaparak 2017
yılının sonlarında bu şubelerimizi hiz-
mete açacağız.”

Toplamda 30 şubeye 
ulaşan Kahveland, 

2017 sonunda 40 şubeye
ulaşmayı hedefliyor.

Emin adımlarla
büyüyor

Hedef Ortadoğu ve
Rusya pazarı

Hediyelik meyve pazarında %67 payla lider
konumdaki Nefis Demet, 2 yeni şube açıyor.

Geleneksel restorancılık anlayışında ez-
ber bozan Bursa Kebap Evi, Mall of An-

talya’da 77. şubesinin kapılarını misafirle-
rine açtı. Lezzet zincirine gün geçtikçe ye-
ni şubeler ekleyerek hızla büyümeye de-
vam eden BKE, 100 şube hedefine emin
adımlarla ilerliyor. Marka, Antalya’daki şube
açılışıyla birlikte Türkiye’nin 34 ilinde Bursa lezzet elçiliği
yapıyor. Kalitede standardı yakalamak için tek bir merkez-
de hijyenik koşullarda üretim yapan marka; İstanbul’dan
Diyarbakır’a, Antalya’dan Almanya’ya standart ürün-hiz-
met kalitesini misafirlerine sunuyor. Bursa Kebap Evi, ta-
rihsel lezzet olan Bursa Kebabı’ı nam-ı değer iskenderi usu-
lüne uygun olarak yemek isteyen lezzet severleri Türki-
ye’nin 34 ildeki 77 şubesine bekliyor.

Ödüllü lezzet zincirinin 
77. halkası Antalya’da

40 yılı aşkın süredir Laleli - İstinye ve Kasımpaşa olmak
üzere hizmet veren Sait İskender yeni konsepti Sait

Döner ile franchise sistemine giriş yaptı. İlk şubelerini Sir-
keci ve Şirinevler’de hizmete sokan Sait Döner, muhte-
şem franchise fırsatları ile yatırımcıların gözbebeği haline
geldi. Franchise bedeli yok! Royalty (kardan pay) yok! ve
bunların yanında 10-18 ayda yatırımı geri alma garantisi
sunan Sait Döner hızlı bir şekilde büyümeye devam edi-
yor. Etler, Balıkesir, Bandırma ve Gönen bölgelerinden
özenle seçilmekte, helal kesim kuralları çerçevesinde, ve-
teriner hekim kontrolünde, modern entegre tesislerde
kesilmekte, soğuk zincir kırılmadan et işleme tesisine
ulaştırılmaktadır.

40 yıllık lezzet hızla 
büyüyor ve gelişiyor!

OOluşturduğu konsept, dekorasyon, müzikleri ve sunduğu eşsiz
lezzetlerle beğeni toplayan Burger Bucks, 1 yıl gibi kısa bir sürede

2. Şubesini açarak yoluna hızla devam etmektedir. Marka kurucusu İhsan Günak, ‘’Franc-
hise almayı düşünen yatırımcılara özellikle bahsetmek isterim ki, Burger Bucks olarak
ülkemizde gelişmekte olan gurme burger
sektöründe siz de kaliteli ve lezzeti binler-
ce müşteri tarafından onaylanmış önü çok
açık bir yatırım yapmak istiyorsanız doğru
yerdesiniz. Franchise vereceğimiz bölgeler
öncelikli olarak  büyük şehirlerdeki  AVM’
ler, hareketli caddeler ve işlek noktalar ola-
caktır, bunların yanı sıra yurtdışında belirli
noktalarda şubeler açmak isteyen yatırım-
cıları da bekliyoruz’’ dedi.

Sektöründe fark yaratan 
marka franchise ile büyüyecek
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Haberler

Kültürümüzün özünü yansıtan sıcak çekici görselliği, Kafe, Butik Kafe,
Corner, Kiosk  ve Stand Modelleriyle  Franchise’de yatırımcılarına düşük

maliyet yüksek kar oranı fırsatı sunan Çaygara  15 çeşit çay, 334 çeşit kahve,
pasta, tatlı, hızlı  atıştırmalıkları ve çocuk menüleriyle bütün kesimlere hitap
ederek günün her saati dolu eğlenceli sıcak bir ortam sunmaktadır.
3 yıllık geçmişiyle açıldığı bütün bölgelerde kazandırarak en iyi yatırımı
sunmaktadır. Kafe sektöründe  200 m2 üzeri alanlarda çalışma yapıldığında
sektörün  öncüsü olacak ve herkesin ilgisini çekecektir. Kiosk modeli, alış-
veriş merkezlerinin ve insan trafiği yoğun açık alanların hızlı pratik sunumu
ile düşük maliyet az personel ve kolay kullanım sağlayarak yüksek kazanç

sunmaktadır. Corner modeli, petrol istas-
yonu, küçük iç alan, oturumu açık büyük

dış alanları ile maliyeti düşük kazancı
yüksek hızlı pratik sunumu ile her yerde
hizmet vermektedir. Stand sunumları da
petrol istasyonları, alışveriş merkezleri, ma-
ğazalar ve insan sirkülasyonunun yoğun
olduğu bölgelerde kurulumu kolay, pratik

ve hızlı servisi ile yüksek kazanç sağla-
maktadır. Çaygara sıcak, çekici,
pratik ve hızlı servisi ile sektörde

bir çok çalışma alanına hitap ede-
rek yatırımcılarına düşük maliyet yük-

sek gelir hedeflemiştir.

Kafe sektöründe 
Türkiye’nin parlayan yıldızı

Kahve ve mutfak ekipman-
ları denildiğinde akla ilk

gelen isimlerden biri olan
MYCO, son kullanıcıyı kalbin-
den vuracak bir projeyi haya-
ta geçirdi. Bayi ve son kulla-
nıcı satışıyla birlikte büyü-
meyi hedefleyen Escobaris-
ta, dijital mecralarda da
kendini göstermeye başla-
dı. Escobarista, taze öğü-

tülmüş kahve keyfini buram bu-
ram kokusuyla gittiğiniz her yere  götürebilmenizi
ve içinizdeki baristayı ortaya çıkararak lezzetli
kahveler hazırlamanızı amaçlıyor.
Kaliteli kahve deneyimini, taşınabilir kahve ekip-
manları ve şık tasarımlı sunum ürünleriyle tüm
kahve severlere tanıtmayı hedefleyen Escobarista,
geçmişten günümüze aktarılan kahve  kültürünü gelişen teknolo-
jiyle harmanlayarak, kendi kahvesini kendi hazırlamak isteyen
amatör ve profesyonel kullanıcılara alternatif çözümler üretiyor.

Kahve yapmayı sanat olarak gören Escobarista dünyasına katılarak
siz de sıradışı ürünlerle  kendi kahve deneyiminizi yaşayıp birbirin-
den nitelikli kahveler hazırlayabilirsiniz.

Osmanlı kültürü ile harmanlanmış
Boşnak kültürü öyle lezzetli bir hal

almış ki gün geçtikçe  “Bir Yudum Bos-
na” esintisini büyütmek için, adımlar
atan harika yol arkadaşları ediniyor. Fir-
ma için en
önemlisi misafir
m e m n u n i y e t i
iken, bir diğeri
yol arkadaşları-
nın memnuniye-
tidir. Bu memnu-
niyetle bünyesi-
ne son olarak
eklenen Denizli
şubesi misafirle-
rine kapısını sonuna kadar açtı. Antalya
başta olmak üzere İzmir ve Denizli’de
toplam 12 Şube hizmet vermekte. Şan-
tiyesi devam eden 3 şube, projelendi-
rilen 9 şubeninde hazırlıkları sürüyor.

Fark yaratan konsept, 
profosyonel ekip
Konsept hakkında bilgi veren firma
yetkilileri, ‘’daha çok rahat ve lüks otu-
rumları içinde barındıran bistro tarzına

yakın, barı, ap-
likleri, organi-
zasyon masası
ve lavaboları
tamamen  özel
tasarlanmış şe-
kilde hizmete
s u n u l m a k t a .
Geniş bir mut-
fak ve yine ge-
niş bir bar

ekipmanlarının yanında nargile hazırlık
odasını da içinde barındıran Bosna
Kahvecisi, ferah görünümü ve keyifli
ortamı ile misafirlerine güleryüzlü hiz-
met veriyor.

Ucz marketleri, sektörün dinamikleri-
ni en iyi yorumlayan, konusunda uz-

man personeli ile girişimci, yatırımlarını pro-
fesyonelce yöneten bir yapıya sahiptir. Girişimciler,  İstan-
bul, İzmit ve Tekirdağ’ da bulunan 530 mağazadan en uy-
gun UCZ mağazasını satın alabilmektedirler. Girişimcinin
kendine ait veya bulacağı en az 70 m2 satış alanı ve en az
15 m2 depolama alanı olan, önünde ki yola kot farkı bu-
lunmayan, en az 3 mt. camekan genişliğine sahip bir dük-
kan varsa, mahallenizde komşu market sıcaklığını yaşa-
yabilir ve hemen kazanmaya başlayabilirsiniz. Marka, gi-
rişimcileri merkezine davet ediyor.

Sektörünün en hızlı
büyüyen markası

Türkiye’yi Bosna esintisi 
sarmaya devam ediyorgeliyor!

Kahve yapmayı sanat olarak
gören Escobarista dünyasına

siz de davetlisiniz.
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Lets Fit Spor Teknoloji Ltd. Şti.,
Türkiye ve K.K.T.C.'de açılan Lets

Fit  Corner, Gold ve Premium Exclusive EMS Personal Training
stüdyolarının franchise kurucusudur. Distribütörü olduğu AQ8 Wi-
reless Multiuser EMS System ile ISO 9001 kalite belgesine sahip
olan Lets Fit stüdyoları, deneyimli antrenörler ve diyetisyenler eş-
liğinde 20 dakikalık EMS antrenmanı programları ile üyelerine sağ-
lıklı spor alışkanlığı kazandırarak fit ve zinde bir vücuda sahip olma
imkanı ve kaslara ekstra yükleme yapmadan kilo verme imkanı
sağlamaktadır. 
Ayrıca, AQ8 Sistemi, kablosuz bağlantı özelliği sayesinde, EMS
antrenmanı stüdyodan dış mekana taşınarak, sporu açık havada
devam ettirebilme imkanı sunmaktadır. Spor esnasında isteni-
len kaslara özel güç uygulanabilme özelliği sayesinde, rahatsız-

lığı bulunan bel, boyun ve sırt kaslarının kuvvetlendirilerek
mevcut ağrılardan kurtulmak da mümkündür. Uzman diyetis-
yenlerimizin hazırladığı diyet programı ile sağlıklı beslenmek
de Lets Fit programının bir parçasıdır. Türkiye'de ve K.K.T.C.'deki
pazarlamasını ve teknik
desteğini de bünyesinde
bulunduran Lets Fit ekibi-
miz, AQ8 Wireless EMS Sis-
teminin, spor salonları,
oteller, fizik tedavi mer-
kezleri ve güzellik merkez-
leri gibi yerlere de özel pa-
ket içerikleri ile birlikte sa-
tışını da yapmaktadır.

“Sağlıklı spor alışkanlığınız”

İş’te Fırsatlar

Döner Stop 2014 yılında yola çıktığında,
vizyonunu geleneksel lezzetimiz dö-

neri tüm dünyaya Döner Stop kalitesi ile ta-
nıtmak olarak belirlemişti. Bugün İstanbul,
Çanakkale, Bolu ve İzmit’teki toplam 10 şu-
besi ile hizmet veren marka, el sıkışacağı
franchisee’leri ile de restoran ağını giderek
güçlendirecek. Döner Stop Kurucusu Can
Köseoğlu, “İş dünyasına çağdaş bir bakış
açısıyla yaklaşıyoruz. Var olan konseptlere
yeni bir soluk getiriyoruz. Bu kapsamda,

rimizin kazançlı olacağı şekilde yürütme
konusunda iddialı. Bu yolda en adaletli ko-
şullarla, her iki taraf için de sırf kazanç değil,
keyif de sağlayacak şekilde el sıkışıyoruz”
dedi. Döner Stop’ta franchise giriş bedeli
10.000$ olarak olup, yatırım be-
deli ise 100.000 - 150.000$ ara-
sında değişebiliyor. %2’lik rek-
lam katılım payı ve %5’lik isim
hakkı ödemesi de yatırım şart-
ları içerisinde bulunuyor.

franchisee’lerimiz sektörde saygın marka
temsilcileri olarak öne çıkacaklar. İlerleyen
dönemlerde uluslararası başarımızın bir
parçası haline gelecekler ve yarattığımız
katma değeri paylaşacaklar. Bu doğrultuda,
franchisee’lerimizi markamızı güçlendire-
cek, bizimle birlikte büyüyecek iş ortakları-
mız olarak görüyoruz. En az 20 yıl uluslar-
arası fastfood firmalarında görev almış de-
neyimli yönetim kadromuz, franchise sü-
reçlerini en uygun koşullarda, franchisee’le-

Deneyimli yönetim kadrosu ile franchising altyapısını sağlam temeller 
üzerine kuran marka, başarılarını iş ortakları ile paylaşarak büyümeyi hedefliyor.

Aktif yaşayanlara sağlıklı lezzetler sloga-
nı ile faaliyete başlayan Fanfan Cafe,

günümüz hızlı yaşam tarzına uy-
gun, taze, hafif ve sağlıklın öğün-
ler sunuyor. Fast food tabir edi-
len, hızlı servis verilen öğünleri
sağlıklı seçenekler haline getir-
meyi öncelik edinmiş. Bu misyon
ile doğal, taze, kendi yapımı çor-
ba, köfte, sos vb ürünleriyle me-
nüsünü geliştirmiş. Fanfan Cafe
kurucusu Ayça Işık, herkesin ter-

cihine hitap edecek çeşitlilikte, zengin bir menü ile sağlık ve lezzeti
buluşturmayı başardıklarını, hizmet ettikleri bölgelerde tercih edilen
bir marka haline geldiklerini anlatıyor.
Fanfan Cafe bir taraftan kendisine ait 3 şube kurup yönetirken, bir
taraftan da franchise tabanlı bir marka olarak altyapı çalışmasını yap-
mış. Maslak'taki 4 katlı merkez binasında, merkez mutfak, gıda ve
ambalaj deposu ve muhasebe birimleriyle franchise ile büyümek için
hazır durumda. Kurucu Ayça Işık, "Aynı dili konuştuğumuz, hevesi-
mizi, heyecanımızı ve inancımızı paylaşacak yatırımcılarla, kurduğu-
muz bu sistem üzerinden büyümek istiyoruz" diyor. Fanfan Cafe, İTÜ
Ayazağa Kampüsündeki şubesiyle, Türkiye'nin ilk üniversite down
cafe'si olma özelliğini de taşıyor.

“Aktif yaşayanlara sağlıklı lezzetler”
3 şubesiyle 2014’den beri hizmet veren Fanfan Cafe franchise veriyor

Franchisee için çağdaş ve vizyoner bir iş ortağı
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İş’te Fırsatlar

Ekonomist Dergisi'nin hazırladığı listede geçen yıl 3. sırada yer
alan Oses, bu yıl 1. sıraya yükseldi. Birçok yerel ve global mar-

kayı geride bırakarak, büyümesini sürdüren Oses Çiğ Köfte Türki-
ye'nin en büyük franchise şirketi olarak hizmet veriyor.

Etsiz çiğ köfte sektöründe ilklere
imza atmış, sektöre liderlik eden,
sürekli gelişip büyümekte olan
bir ailenin parçası olmak ve en
önemlisi kendi işinin patronu ol-
mak isteyenleri hedefleyen Oses,
tüm Türkiye genelinde bayilik
vermeye devam ediyor. Sizden
herhangi bir franchise bedeli ta-

lep etmeyen Oses’te tek prosedür; kurumsal kimliğe uygun deko-
rasyon ve franchise sözleşmesidir. İşletme dekorasyonu ve açılış
kampanyasında sizleri yönlendiriyor, personel eğitimini sağlıyor ve
açılışta ücretsiz ürün temini gerçekleştiriyoruz. Ödemeniz gereken
tek bedel ise işletme dekorasyonunda kullanacağınız yaklaşık 15
bin TL (yaklaşık 25 m2 için) oluyor. Tek şubeyle başlayan ve kısa sü-
rede bayi sayısını artırarak 765 şubeye ulaşan Oses Çiğ Köfte, cazip
franchising şartlarıyla büyümeye devam ediyor. 

Eve's icecream, dünyanın bir çok ülkesinde yıllarca süren Ar-Ge
ve incelemeler sonucu bir Avrupa markası olarak 2015 yılında

Belçika'da kuruldu. Belçikalı dondurma ustaları tarafından bulu-
nan bu tarifin sırrıyla, her biri meşhur oldukları bölgelerden özen-
le seçilen hammaddelerin bir araya gelmesinden doğal Eve's icec-
ream dondurmaları üretilmiştir. Doğal üretimi, hijyeni, ürün kali-
tesindeki titizliği, Avrupa’dan gelen tecrübeli ustaları ve güler yüz-
lü genç ekibiyle müşteri memnuniyetini en ön planda tutmakta-
dır. Kendine özgü, modern, özel dizayn stand, kiosk ve mağaza
konseptleriyle de çok eğlenceli bir sunum yaratmıştır.
Eve’s icecream, amacı bayilerine zevkle yapabilecekleri bol kazan-

çlı bir iş imkanı sunmaktır. Yurtiçi bayi-
liklerinin yanı sıra yurtdışı master ba-
yilikler de verilecektir.  Markalaşma-
nın ve birlikteliğin verdiği güç ile ya-
tırım maliyetleri çok aşağılara çekile-
bilmekte ve geri dönüşü çok kısa sü-
relerde sağlanabilmektedir. Sosyal
medya ve reklam kampanyaları di-
rekt marka tarafından yönetilmek-
te ve bu konuda bayii adaylarının
iş yükü hafifletilmektedir.

Sizlerde aşk tadında, kazandıran bir yatırım yapmak isterseniz,
Eve’s icecream ailesine davetlisiniz…

Aşk tadında, kazandıran yatırım!

Türkiye'nin en
büyük franchise
şirketi!

Kahveye 
yatırımla büyüyor

Dünyanın değişik bölgelerinden getirttiği kahve çekirdeklerini
özenle kavurarak öğüten ve demleyerek Türk kahve müdavim-

lerinin beğenisine sunan Coffee Gutta, kişiye özel hizmeti, özenle
tasarlanmış konsepti ve kaliteli menüsüyle fark yaratıyor.  Coffee
Gutta kurucusu Kamber Çal, “Kahve sektörü, orijinal ve ilgi çekici
konseptiyle yatırım açısından oldukça cazip. Biz de yatırım için is-
tekli girişimcilere özel fırsatlar sunacağız. Personel alımı ve eğitimi,
açılış ve operasyon yönetimi gibi destekleri de ücretsiz vereceğiz.
Marka yatırımımız ve üstün hizmet anlayışımızla 3. nesil kahvecilik
alanında atağa kalkacağız” şeklinde konuştu.
Kamber Çal; yıl sonuna kadar 3 yeni şube daha açmayı hedefledik-
lerini belirterek, “Coffee Gutta ile sunduğumuz oriji-
nal kahve lezzetleriyle damakları tatlandırır-
ken, yatırım sayesinde istihdama da kat-
kı sağlıyoruz. “Kahvenin rotası' sloga-
nıyla çıktığımız yolda bulunduğumuz
bölgelerde 3. nesil kahve akımının en
önemli temsilcisi rolünü üstleniyo-
ruz. İlk olarak Türkiye'ye ge-
nelinde bir lezzet ağı oluş-
turmayı planlıyoruz” dedi.

Araç takip sistemleri ve nesnele-
rin interneti (IoT) alanında tek-

noloji üretme amacı ile 2011 yılında
kurulan Trio Mobil, çok kazandıran
yüksek kar marjlı ürünler, Teknolo-
jik, kaliteli yenilikçi çözümleri, mar-
ka, pazarlama, stand, broşür ve rek-
lam desteği, profesyonel çağrı mer-
kezi ve satış sonrası destek ekibi , deneyimli satış ekibi ve eğitim
desteği sunmaktadır.
2017 yılı itibariyle 90 kişilik profesyonel kadrosu, 8.000 müşterisi,

75.000 araç referansı ile yıllık 2 katın üzerin-
deki büyüme hızıyla sektörün en büyük
oyuncularından biri haline gelen Trio Mobil,
uzman mühendis ekibi ile yazılım ve cihazla-
rın tamamını kendi bünyesinde geliştirmek-
tedir. Türkiye’nin 81 ilinde bölge ofisleri ve
geniş bayi ağı ile hizmet veren Trio Mobil aynı
zamanda GSM operatörlerinin de çözüm or-

tağı statüsündedir. 2016 Bilişim 500 Listesinde yerli donanım üre-
ticileri kategorisinde 21. sırada yer alan Trio Mobil’e, AK Portföy
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu yüzde 30 ortak oldu.

Ailesi sizleri kazanmaya davet ediyor





Katılımcı marka, m2 ve ziyaretçi sayısı bazında
Avrupa ve Ortadoğu’nun birincisi olma özel-
liğini taşıyan, franchising alanındaki ilk ve tek

fuar olan Bayim Olur musun Franchising ve Markalı
Bayilik Fuarı bu yıl 12-15 Ekim 2017’de CNR Ex-

po’da, Medyafors Fuarcılık organizasyonu, UF-
RAD işbirliği ve Coldwell Banker Türkiye Ana
Sponsorluğunda 15. kez düzenlenecek. 
Fuarın önemli niteliklerinden biri de muazzam
bir iş hacmi yaratması ve Türk Ekonomisine kat-

kı sağlaması... Türkiye gerçek anlamda franchi-
se’ı, yani “marka ortaklığının en verimli yılını ya-

şıyor. Türkiye’de girişimciliğe soyunan her 10 kişi-
den biri işini franchise sistemiyle kuruyor. Türki-

ye’deki zincir işletmelerin sayısı 2 bin 500’lere ulaş-
mış durumda. Bunu özellikle de yeni markaların ço-
ğalması da desteklemektedir. Bu veriler ülkemizde
girişimci sayısının da hızla arttığını gösteriyor. Giri-
şimciler, kuvvetli girişim hissine sahiptirler. Aynı za-
manda doğru markaya yatırım yaparak doğru bir ai-
leye dahil olmak ister. Girişimci, başarı için yönlen-
miş olmalıdır, fırsatlardan yararlanabilmelidir, yeni-
liklere açık olmalıdır.
İşte biz de bu gerçeklerden yola çıkarak, yeni iş kur-
mak isteyenlere yönelik kapsamlı bir dosya hazırla-
dık. 15. Bayim Olur musun Franchising ve Markalı
Bayilik Fuarı’na katılan markaların fırsat ve kampan-
yalarını sizler için araştırdık.

Başarı Dosyası
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Fuarda
girişimcilere 

sunulacak fırsatları 
sizin için 

araştırdık.

2017-2018 hedefleriniz 
nelerdir?
2018 sonuna kadar ofis başına dü-
şen GD sayısını %85 arttırmak, bir
yıl içerisinde GD tutundurma oranını %80 ve üstüne çıkar-
mak. 2018 yılı sonu itibari ile 1 yılda 10 milyar TL değerinde
gayrimenkullerin değişimine aracılık yapmak. 2020 başı iti-
bari ile ülkenin en büyük gayrimenkul aracılık markası olmak.
01.01.2020'de 300 ofis 4500 Gayrimenkul Danışmanı.

Yurtiçi - Yurtdışı kaç franchiseniz 
bulunmaktadır?
Şu anda 6 kıtada 49 ülkede 3000 ofis ve 86 bine yakın gayri-
menkul profesyoneliyle hizmet veriyoruz.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Fuara özel herhangi bir kampan-

ya veya özel projemiz yoktur.

2017-2018 hedefleriniz nelerdir?
2017 yılı için 200 şube - 2018 yılı için 275 şube.

Yurtiçi - Yurtdışı kaç franchiseniz bulunmaktadır?
Yurtiçinde 175 şube, yurtdışında ise Kıbrıs’ta şubemiz bulunuyor.
Yurtdışı görüşmelerimiz devam etmektedir.

Fuara özel projeler 
ve kampanyalarınız var mı?
Fuara özgü değil, her zaman Dünya stan-

dartlarına uygun kampanya ve projeler yapan TAB Gıda fuar-
da da avantajlı franchise fırsatlarını yatırımcılara aktaracak.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchiseniz bulunmaktadır?
Yurtiçinde TAB Gıda olarak, Burger King, Sbarro, Popeyes,
Arby’s, Usta Dönerci toplam 264 franchise şubeye sahiptir.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
150.000 TL olan franchise bedeli, fuar süresince 100.000 TL olacak.
Yatırımcılar ön ödemesini fuarda gerçekleştirmek koşuluyla özel
kampanyalı fırsattan faydalanabilecek.

2017-2018 hedefleriniz nelerdir?
Aktif 80 şubesi bulunan Türkiye’nin lezzet zinciri, 2017 yılında 10
yeni şube açılışı gerçekleştirdi. Marka 2018 yılı sonunda 100 şu-
beye ulaşacak. Öte yandan, Orta doğu açılımıyla merkez üssünü
Dubai de kuracak. Avrupa’da ise 2. şubesini Fransa’da açacak. 

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchisenız bulunmaktadır?
Yurtiçinde 80, yurtdışında 2 franchiseımız bulunuyor.

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

2017-2018 hedefleriniz nelerdir?
Hedefimiz; restoran sayısını yurtiçinde 110’a ulaştırmak.

Yurtiçi - Yurtdışı kaç franchiseniz bulunmaktadır?
Yurtiçinde 91, yurtdışında 44.589 restoran bulunmaktadır.

2017-2018 hedefleriniz 
nelerdir?
2017-2018 yılı içerisinde top-
lamda 30 şubeye ulaşmak.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchiseniz bulunmaktadır? 
Yurtiçinde toplam 23 franchise şubesi bulunmaktadır.



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

2017-2018 hedefleriniz nelerdir? Yıl sonuna kadar
10 şube hedefimiz var.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchiseniz bulunmaktadır? 
Beşiktaş’ta bir şubemiz bulunuyor.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Fuardan alınacak bayiliklere özel 3 ay bo-

yunca bölgesel tanıtım çalışması yapıla-
caktır. Tanıtım çalışmalarında yeni müşteri kazanımı sağlana-
caktır. Tüm bayiliklerde sipariş takip sistemleri ücretsiz olarak
kurulmakta ve desteği sağlanmaktadır. Bayinin mobil uygula-
malara ücretsiz dahil olması sağlanıyor. Bayiliklerde araç kap-
lamaları, personel kıyafetleri, tanıtım materyalleri ve kampan-
ya malzemeleri konusunda da destekler verilmektedir.

2017-2018 hedefleriniz nelerdir?
Yeni dönemde sadakati arttırmaya yönelik kampanyalar yap-
mak ve teknolojiyi kullanarak tüketicilerin ürünlerimize daha
kolay erişerek sipariş vermesini sağlamayı planlıyoruz.

Yurtiçi - Yurtdışı kaç franchiseniz bulunmaktadır?
Yurtiçinde 350 damacana ve 100 Pet bayisi ile hizmet veriyo-
ruz.  Dünya çapında ise 25 farklı ülkede hizmet vermektedir.

Fuara özel projeler 
ve kampanyalarınız var mı?
Fuara özel isim hakkı bedeli ve maliye-
tine m2 bedeli kampanyamız bulun-
maktadır. İsim hakkı olarak 30 bin $ ye-

rine 20 bin $ olup m2 bedelimizde 3000 TL yerine 2500 TL +
KDV şeklinde olacaktır.

2017-2018 hedefleriniz nelerdir? Hedefimiz marka-
mıza meraklı ve kazanmaya istekli olan yatırımcılarımızla be-
raber büyüyerek şube sayımızı 10’a çıkartabilmek.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchiseniz bulunmaktadır?
Yurtiçinde 3 şubemiz bulunuyor. Yurtdışında şubemiz yok.

Fuara özel projeler ve
kampanyalarınız var mı?
Franchising modelini Türkiye’de en
iyi uygulayan markalardan biriyiz. Bayim Olur musun Fuarı’na
özen gösteriyor, çok verimli ve keyifli görüşmeler gerçekleş-
tiriyoruz. 79 yıllık köklü bir markanın parçası olmak isteyen
tüm girişimcileri, bu yıl da standımızda ağırlayacağız.

2017-2018 hedefleriniz nelerdir?
Anadolu’da büyümek ve lezzetlerimizi tüm illerle paylaşmak,
her zaman önceliğimiz olacaktır. Bunun yanı sıra, büyük şe-
hirlerdeki mağaza sayımızı artırmayı ve henüz şubemizin bu-
lunmadığı illerde yer almayı hedefliyoruz. Yurt dışında ise
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 2 yılda 3 mağaza açtık. Yeni
pazarlar için de fizibilite çalışmalarımız sürüyor.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchiseniz bulunmaktadır?
Sistemin ilk yılında altı olan şube sayımızı, 2002’de 50’ye,
2017’de ise 180’in üzerine çıkardık. 

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Bir banka ile yapmış olduğumuz iş ortaklığımızı
bu fuarda ilk defa yatırımcı adaylarımız ile pay-
laşacağız. Yüksek mevduat sahibi kişilerin Tür-
kiye gayrimenkul yatırım danışmanlık hizmet-
leri ERA Real Estate ofisleri tarafından verilecek.
Ayrıca, İnşaat firmaları ile yapmış olduğumuz sözleşmeler söz ko-
nusu, bu çerçevede ofislerimize alıcı ve satıcı havuzları yaratarak
portföy sağlamayı da hedefleyen projelerimiz söz konusu.

2017-2018 hedefleriniz nelerdir? Gayrimenkul sektörün-
deki hizmet kalitesini, sektördeki eğitimli profesyonellerin sayısını
ve sektörün itibarını yükselterek nitelikli büyümeyi sürdürmek.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchiseniz bulunmaktadır?
Yurtiçinde sektörün en genç firması olma niteliği taşıyan ERA Tür-
kiye, şu anda 12 şehirde 44 ofis ile hizmet vermekte. Yurtdışında
ise, 2015’de Kıbrıs Adasının tüm franchise haklarını alarak, ilk ofi-
sini Girne bölgesinde açtı.

Fuara özel projeler 
ve kampanyalarınız var mı?
Fuara özel yatırımcı adaylarına, hem fuar ile il-

gili hem de bölgesel kampanyalarımız olacaktır.

2017-2018 hedefleriniz nelerdir?
Yıl sonu 15 mağazaya ulaşarak 2018’de ise şube sayısını 30’a
çıkarmayı planlıyoruz. 2017 yılının son çeyreğinde Nijerya’da
1453 Osmanlı mağazası açacak bir grup ile ön protokolleri im-
zaladık. 2018 yılında yurtdışı operasyonumuzu genişletip Arap
yarımadası ve Avrupa’ya açılmayı planlıyoruz.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchiseniz bulunmaktadır?
Yurtiçinde 11 franchisemız bulunmaktadır.

ler…
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Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
İsim hakkı bedelimiz için stand ziya-
retçilerimize özel  5000 dolarlık indi-
rim çeki dağıtacağız. Bu fuara özel
Kahveland Express'o isimli kiosk
projemizin tanıtımını yapacağız ve
ilk 5 kioska özel bir fiyat avantajı su-
nacağız. Fuar ziyaretçilerimize özel kur sabitleme avantajları
planlıyoruz.

2017-2018 hedefleriniz nelerdir?
2018 yılında ki fuara kadar Kahveland operasyonumuzda 50
şubeye ulaşmayı hedefliyoruz.  Yine Kahveland operasyonu-
muzda yurtdışı için 2 adet master franchise verme hedefimiz
bulunuyor. Kahveland Express'o kiosk projemizde ise 20 şu-
belik bir hedefimiz mevcut.

Yurtiçi - Yurtdışı kaç franchiseniz 
bulunmaktadır?
Yurtiçinde 30 şubemiz bulunmaktadır. 
Yurtdışında ise 5 franchise şube ile hizmet vermekteyiz.

Fuara özel projeler 
ve kampanyalarınız var mı?
Fuar süresince 3 franchise modelimizde
AVM'ler için Smallux VR Box 29,000 TL, Smal-

lux VR Cafe Kiosk 99,000 TL, Smalux VR Cafe'&
Shop 249,000 TL.

2017-2018 hedefleriniz nelerdir?
%100 müşteri memnuniyetine sahip 50 bayiye ulaşmak.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchiseniz bulunmaktadır?
Yurtiçinde 4  franchiseımız bulunuyor.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Fuara özel kesin sözleşme imzaladığımız ya-
tırımcılarımızdan mimari proje ve uygulama

takip bedelleri alınmayacaktır.

2017-2018 hedefleriniz nelerdir?
2017 yılı sonuna kadar ilave olarak 5 şehirde de 7 yeni şubenin
açılışını yapmaya hazırlanıyoruz. 2018 yılında 30 şube olmayı
planlıyoruz.

Yurtiçi - Yurtdışı kaç franchiseniz 
bulunmaktadır? 2015 yılında kurulan Rumeli Çikolatacısı
olarak İstanbul, Ankara, Eskişehir ve İzmir’de, toplam 7 şube
ile hizmet veriyoruz.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Tatlıses Gıda; Bayim Olur musun Franchising Fuarı girişimci aday-
larına özel olarak; franchise şartları ile ilgili inanılmaz fırsatlar sun-
mak için; fuar süresince misafirlerini ağırlayacaktır. Tatlıses Çiğ Köfte

bayiliği alan yatırımcılardan  açılışa özel 500
kilogram çiğ köfte ürün hediye verirken, Tatlıses Lahma-
cun bayiliği alan yatırımcılara ise 1000 kilogram lahmacun harcı
hediye olarak veriyor.

2017-2018 hedefleriniz nelerdir?
2017-2018 hedeflerimizin arasında; kaliteli ürün ve hizmet anla-
yışımızın sürekliliğini devam ettirerek, yurtiçinde ve yurtdışında
franchiselarımızın  sayısını arttırmak bulunmaktadır.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchiseniz bulunmaktadır?
Yurtiçinde Tatlıses çiğ köfte 259 adet / Tatlıses Lahmacun 11 adet.
Yurtdışında ise Avrupa genelinde Tatlıses Europe 9 adet.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Bayim Olur musun fuarının yeri Kah-
ve Aşkına ailesi olarak biz de çok özel
olmakla birlikte tüm yatırımcı aday-
larına sunduğumuz imkânlar da aynı doğrultudadır.

2017-2018 hedefleriniz nelerdir?
Sağlam temeller üzerine kurulu Kahve Aşkına ailesini genişlet-
meyi hedefliyoruz. Lokasyonlarını şehrin en görkemli yerlerinde
olacak şekilde belirleyen Kahve Aşkına , franchising ağını geniş-
leterek tüm Türkiye’de yenilenen konsepti ile sizlerle buluşmayı
hedeflemektedir. Uzun ömürlü dostluklar kurmak için yola çıktık,
en az 40 sene kahveyi ve hayatı paylaşacağımız yeni dostlarımızı
bekliyoruz.

Yurtiçi - Yurtdışı kaç franchiseniz 
bulunmaktadır?
Yurtiçinde 26, yurtdışında 1 franchiseımız bulunuyor. Çok yakında
açılacak olanlarla birlikte 32 şubeye sahip bulunmaktayız.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Evet. Fuar için özel kampanya ve
şartlar oluşturulmaktadır.

2017-2018 hedefleriniz nelerdir?
2017 hedefi 15 franchise, 2018 hedefimiz 35 franchise.

Yurtiçi - Yurtdışı kaç franchiseniz 
bulunmaktadır?
Yurtiçinde 8, yurtdışında 90 franchiseımız bulunuyor.





Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Ziyaretçilerimiz için özel kampan-
yalarımız olacak.

2017-2018 hedefleriniz nelerdir?
Türkiye’nin her şehrine bayilikler vermek istiyoruz.

Yurtiçi - Yurtdışı kaç franchiseniz 
bulunmaktadır?
Yurtiçinde 5 ilimizde bayiliğimiz bulunmaktadır.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Fuar döneminde markamızdan franchise
isteyen adaylar için franchise bedeli alın-
mamaktadır.

2017-2018 hedefleriniz nelerdir?
2016 yılında hali hazırdaki franchise sistemimize yeni mağazalar
dahil etmeyi ve İstanbul'da müşterilerimize daha kolay daha hızlı
ulaşım imkanı sağlamayı hedefledik. 
Markamızın bünyesinde bulunduğu Payna Grup olarak biz, “Ül-
keme Güveniyorum” projesi dahilinde mağaza sayımızı 2016'da
21'e; şu an 37'ye yükselttik. İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde lez-
zet duraklarımızı artırarak 2017 yılında 50 mağaza, 2018 yılında
70 mağaza olmayı hedefliyoruz.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchiseniz bulunmaktadır?
Yurt içinde 37 franchiseımız bulunuyor.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
SwarTea olarak bu yıl Bayim Olur musun Franchising Fuarı’na ilk kez katılıyoruz. Dünyada dolayısı ile
Türkiye’de bir ilk olan IoT tabanlı ürettiğimiz Akıllı Çay otomatlarını tanıtıp, bayilik vereceğiz. Fuara
özel olarak görüşme yaptığımız firmalara bayiliğimizi yatırım ücreti almadan vermeyi planlıyoruz.

2017-2018 hedefleriniz nelerdir?
Klasik damak tadına uygun ve hijyenik bir şekilde demleme ya-
pabildiğimiz çay otomatlarımızla 2017 yılı içerisinde Türkiye’de
yaygın bir bayi ağı geliştirmek istiyoruz. Özellikle hedeflediğimiz
iller İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya olacak. 2018 yılında ise
yurtdışı bayilik çalışmalarına hız vermek istiyoruz.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchiseniz bulunmaktadır?
Ürünümüzün bayilik çalışmalarına çok yeni başladık. Yurtiçi pa-
zarda son aşamalarına geldiğimiz olumlu görüşmelerimiz var.
Yurtdışında iki farklı ülkede bayimiz bulunmaktadır. 

Fuara özel projeler ve
kampanyalarınız var
mı? İlk 10 sözleşmeye %50
net indirim uygulanacaktır.

2017-2018 hedefleriniz nelerdir?
Yurtdışında 5 master bayilik, yurtiçinde 30 bayilik hedefliyoruz.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchiseniz bulunmaktadır?
Yurtiçinde 2, yurtdışnda 2 master franchise bulunmaktadır.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Fuar boyunca bizden üç stand
satın alan herkese %20 indirim
yapacağız.

2017-2018 hedefleriniz nelerdir?
Firmamız 2017 Ekim ayı içinde franchise satışlarına başlaya-
cak. 2018 yılının üçüncü çeyreği bittiğinde Türkiye’de 75, Av-
rupa’da 25 adet aktif standımızın olmasını planlıyoruz. Şimdi-
den yaptığımız ön satışlar ve görüşmeler ise bize moral kay-
nağı oldu.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchiseniz bulunmaktadır?
Yurtiçi ve yurtdışı franchise çalışmalarımız başlamıştır.
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Fuara özel projeler 
ve kampanyalarınız
var mı?

Katılımcı firmalara %20 indirim veriyoruz.

2017-2018 hedefleriniz nelerdir?
Türkiye’nin birçok noktasında LedboxTürkiye olarak yer almak.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchiseniz bulunmaktadır?
Henüz bulunmuyor.

Fuara özel projeler ve
kampanyalarınız var mı?
Fuara özel kampanya ve projele-
rimiz; Bayanlara özel ekstra % 25
indirim.

2017-2018 hedefleriniz nelerdir?
50 adet franchising, 10 adet şube açmak.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchiseniz bulunmaktadır?
Yurt içinde 320 adet bayimizle birlikte 15 adet şubemiz bu-
lunmaktadır. Yurt dışında bayimiz bulunmamaktadır.

TEDARİKÇİLER ÖZEL BÖLÜMÜ
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Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Fuara özel  franchise koşullarımızda in-
dirim ve kolaylıklar tanıdık, ortalama
yüzde 15’e kadar fuara özel kampanya-
mız olacak.

2017-2018 hedefleriniz nelerdir?
2017-2018 yılında şube sayımızı 10 adetin üzerine çıkarmak
ve tüm büyük şehirlerde yer almak.

Yurtiçi - Yurtdışı kaç franchiseniz 
bulunmaktadır?
Şu an İstanbul' da olmak üzere 2 şubemiz bulunmaktadır.

Fuara özel projeler 
ve kampanyalarınız
var mı?

Fuar boyunca standımızı ziyaret eden ziyaretçilerimize ürünleri-
mizin testerlarından hediye edilecektir. Ayrıca sosyal medyamızda
yaptığımız değişik kampanyalarla standımıza çağırdığımız ziya-
retçilerimize değişik hediyelerimiz olacaktır

2017-2018 hedefleriniz nelerdir?
Yurtiçi ve yurtdışında 250 bayi sayısına ulaşmak. Uluslararası plat-
formda markamızı en iyi şekilde tanıtmaktır.

Yurtiçi - Yurtdışı kaç franchiseniz 
bulunmaktadır?
Yurtiçinde 23, yurtdışında 7 franchise bulunuyor.

Fuara özel projeler ve kampanyalarınız var mı?
Fuara özel olarak hazırlayacağımız kalıp çikolata ve kahvelerimizi girişimcileri-
mizin damak zevkine sunacağız. Aynı zamanda fuarda Beyoğlu tramvayı kiosk
modelimizle sizleri nostaljik bir yolculuğa çıkarmayı planlıyoruz.

2017-2018 hedefleriniz nelerdir?
2017-2018 hedeflerimiz arasında 10 olan şube sayımızı 25’e yük-
seltme ve Ar-Ge çalışmalarımız ile geliştirdiğimiz lezzetlerimize
Türkiye’nin hiçbir yerinde olmayan özel bir ‘’çikolatalı tatlı’’ ekle-
meyi planlıyoruz. 
Yurtiçi bayilikler dışında yurtdışına da açılmayı hedefliyoruz. Şu-
belerimiz için personel eğitimlerini uygulamalı ortamda gerçek-
leştirebilmek ve gelecekte bu mesleğe yönelmek isteyen kişiler
için de akademi kurma hedefimiz var.

Yurtiçi - Yurtdışı kaç franchiseniz 
bulunmaktadır?
Yurtiçinde 7, yurtdışında ise henüz franchiseımız bulunmuyor.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Sadece fuara özel, yatırımcılarımıza
%70 yatırım garantisi sunuyoruz.
Açılıştan bir yıl sonra bayimiz ol-
maktan vazgeçen yatırımcılarımızın işletmelerini % 70 bedelle ge-
ri alıyor, riski biz üstleniyoruz

2017-2018 hedefleriniz nelerdir?
2017 yılını toplam 10 şube ile kapatma hedefindeyiz. 2018 yılında
şube sayımızı 25'e çıkarmak istiyoruz.

Yurtiçi - Yurtdışı kaç franchiseniz 
bulunmaktadır?
Yurtiçinde 3 franchise bulunuyor. Yurtdışında ise henüz bulunma-
maktadır.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Fuar döneminde girişimci  adaylarından
franchise bedeli alınmamaktadır.

2017-2018 hedefleriniz nelerdir?
2016 Ağustos ayında Payna Grup olarak biz, Türkiye’nin içinde
bulunduğu koşullarda “Ülkeme Güveniyorum” sloganıyla çı-
karak mağaza sayımızı 27'ye yükselttik. Şu an 33 mağaza ile
hizmet vermekteyiz. Ankara'da ve Anadolu'da lezzet durakla-
rımızı artırarak 2017 yılında 40 mağaza, 2018 yılında 50 ma-
ğaza olmayı hedefliyoruz.

Yurtiçi - Yurtdışı kaç franchiseniz 
bulunmaktadır? Yurtiçinde 33 farnchiseımız bulunuyor.
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Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Fuar döneminde markamızdan franchi-
se isteyen adaylar için franchise bedeli

alınmamaktadır.

2017-2018 hedefleriniz nelerdir?
2015 yılı itibariyle franchise vermeye başlayan Pastannecim
2016'da 10 mağaza sayısına ulaştı. Payna Grup olarak biz, Tür-
kiye’nin içinde bulunduğu koşullarda “Ülkeme Güveniyorum”
sloganıyla çıkarak Temmuz ayından bu yana büyüme hamlesi
başlattık. 2017’de mağaza sayımızı 20’ye çıkararak İstanbul
Pastannecim operasyonunu başlattık. 2018'de İstanbul'da ye-
ni mağazalarla müşterilerimize daha kolay daha hızlı ulaşım
imkanı sağlamayı ve yatırımcıya karlı bir yatırım fırsatı sunarak
ekonomimize ivme kazandırmayı hedefliyoruz.

Yurtiçi - Yurtdışı kaç franchiseniz 
bulunmaktadır? Yurt içinde 20 franchiseımız bulunuyor.





2017-2018 hedefleriniz 
nelerdir?
2018 yılı sonunda 20 şube olma he-
defimiz bulunmaktadır.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchisenız bulunmaktadır?
Yurt içinde toplamda 11 adet franchiseımız bulunmaktadır.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Franchise bedelimizde fuara özel %20 özel indi-
rim olacak. Bu indirimin yanı sıra %25 peşin ve ay-
da 1.000 TL taksitlerle, 24 aya varan faizsiz ve vade
farksız ödeme seçeneğimizi de dahil edeceğiz.

2017-2018 hedefleriniz nelerdir?
2016 yılında, en çok büyüyen emlak sektöründeki franchise fir-
ması rekorumuzu bu sene de devam ettirmek istiyoruz. Altın Em-
lak son dönemde açtığı S. Arabistan, Trabzon, Aydın, Erzurum gibi
temsilciliklerine yenilerini ilave etmek istiyor.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchiseniz bulunmaktadır?
Yurtiçinde 107, yurtdışında  S. Arabistan’da olmak üzere 1 franc-
hiseımız bulunuyor.

Fuara özel projeler ve kampanyalarınız var mı?
Dali’s Pet Jewellery, fuara özel ilk 50 franchise adayına franc-
hise bedelini %15 indirimle 54.050 TL yerine 47.000 TL ye bi-
rikimlerini büyük kazançlara çevirmek isteyen siz değerli ‘’Da-
li’s Pet Jewellery işletmeci adaylarına sunmaktadır.

2017-2018 hedefleriniz nelerdir?
İlk yıl 50 Kiosk modeli ile çeşitli Alışveriş merkezlerinde öncelikle
İstanbul ve Marmara bölgesi olmak üzere tüm yurtta yapılanmayı
hedefliyoruz. Hali hazırda 1500 noktada (Veteriner Klinikleri/Pets-
hop )Dali’s Pet Tag ürünleri satılmaktadır.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchiseniz bulunmaktadır?
Yurtiçinde 1500 nokta da Dali’s Pet Jewellery ürünleri satılmakta-
dır. Yurtdışında ise; Almanya ofis açılış çalışmaları ile birlikte Ame-
rika ofis yapılanması ile ihracata ve dış perakende Pet Tag paza-
rinda da ‘’Dali’s Pet Jewellery’’ i yatırımcıların ilgisine sunmaya ha-
zırlanıyoruz. 

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Fuar süresince başvurularını aldığımız
bayi adaylarımıza 30.000 $ olan isim
hakkı bedellerini yansıtmayacağız.

2017-2018 hedefleriniz nelerdir?
2017 sonu yurtiçinde 12 şube olmayı, 2018 sonunda yurtiçinde
36 şube olmayı hedefliyoruz.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchiseniz bulunmaktadır?
Yurtiçinde 5, yurtdışında henüz şubemiz mevcut değildir.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Fuar için kadın girişimciler, 30 yaş altı giri-
şimciler ve ilk defa iş kuracak girişimciler
için özel avantajlar sunacağız.

2017-2018 hedefleriniz nelerdir?
2017 yılı sonunda kadar 25 bayiye ulaşmayı hedefliyoruz.
2018 sonunda 60 bayiye sahip bir zincir olacağız.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchiseniz bulunmaktadır?
Yurtiçinde 15, yurtdışında 1 franchise bulunuyor. 

Başarı Dosyası

Fuara özel projeler
ve kampanyaları-
nız var mı?

Trio Mobil olarak, Araç Takip ve Filo Yönetimi ürün ailemizi ta-
nıtmayı hedefliyoruz.

2017-2018 hedefleriniz nelerdir?
Firmamız, 2017 yılı itibariyle 90 kişilik profesyonel kadrosu,
8.000 müşterisi, 75.000 araç referansı ile sektörün en büyük
oyuncularındandır. Uzman mühendis ekibi ile yazılım ve ci-
hazların tamamını kendi bünyesinde geliştirmektedir. Son 5
yılda 11 kat büyüyen cirosuyla Trio Mobil, AK Portföy Girişim
Sermayesi Fonu‘ndan aldığı yatırımla gelecekte Türkiye'nin ve
bölgenin en büyük oyuncusu olmayı hedeflemektedir.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchiseniz bulunmaktadır?
Yurtiçi: Türkiye’nin 81 ilinde bölge ofisleri ve geniş bayi ağı ile
hizmet veren Trio Mobil aynı zamanda GSM operatörlerinin
de çözüm ortağı statüsündedir. 20’nin üzerinde iş ortağı ve
bayiliği bulunmaktadır. Yurtdışı: Dünya genelinde 10'un üze-
rinde iş ortağı ve bayisi bulunan Trio Mobil; Hindistan’dan Du-
bai’ye İngiltere’den Suudi Arabistan ve Azerbaycan’a kadar
geniş bir ağa ihracat yapmayı hedeflemektedir.

32
Eylül 2017 Bayim Olur musun Girişimcilerin Dergisi

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Fuar boyunca ve fuardan sonraki 3 aylık periyot-
ta başvuran yatırımcılarımızdan isim hakkı be-
deli alınmayacaktır.

2017-2018 hedefleriniz nelerdir? Yıl sonuna kadar +10
şube, 2018 yılında da +30 şube hedefimiz bulunmaktadır.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchiseniz bulunmaktadır?
Yurtiçinde 2 franchiseımız bulunuyor.





2017-2018 hedefleriniz
nelerdir?
Gelecek yılda da Türkiye’nin
her ilinde, her ilçesinde hiz-

met ağımızı ve servislerimizi daha da geliştirmeye devam ede-
ceğiz. Değerli temsilcilerimizle daha çok insanın mesai saatlerine,
resmi tatillere takılmadan, banka hesabına ihtiyaç duymadan, ih-
tiyaç duydukları an “BPN Para Transferi” ile yurtiçi ve “BPN – Wes-
tern Union” işbirliğiyle dünya üzerinde 200’den fazla ülke ve böl-
geye yurtdışı para transferi hizmetlerimizden yararlanmasını sağ-
lamayı hedefliyoruz.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç 
franchiseniz bulunmaktadır?
Yurtiçinde 22 Ağustos 2017 itibariyle 924 franchise bulunuyor.

Fuara özel projeler ve kampanyalarınız var mı?
Fuar boyunca ‘’Açılış Hediyeniz Bizden’’ kampanyasıyla tüm yatırımcı
adaylarımıza birer çekiliş hakkı verilecek. Bu çekilişle bayilik anlaşması
esnasında kullanılmak üzere isim hakkı ve yatırım kalemlerinde indi-
rimler ya da restoran içindeki malzemelerden oluşan sürpriz hediyeler kazanma imkanı sunulacak.

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Fuara özel kampanyalarımız
var. Ancak bunlar görüşmelerde kişilere sunulacaktır.

2017-2018 hedefleriniz nelerdir?
Türkiye'nin çeşitli noktalarında kahve severler ile buluşmaya,
zincirimize yeni illerde yeni halkalar eklemeyi planlıyoruz.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchiseniz bulunmaktadır?
Yurtiçinde toplam 40 şubemiz bulunmaktadır

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Fuarda Nuri Alço başta olmak
üzere bazı fenomen ve blogger-

lar ile fuara renk katacağız. Yatırımcılara sunumlar yapacağız.

2017-2018 hedefleriniz nelerdir?
2017 yılı sonuna kadar hali hazırda 11 olan şube sayımızı 15’e
çıkarmak. 2018 son çeyreğine kadar hedefimiz ise şube sayı-
mızı 25’e çıkarmaktır.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchiseniz bulunmaktadır?
Yurtiçinde 7, yurt dışında hali hazırda İran ve Ortadoğu pazarı
başta olmak üzere yoğun master franchise görüşmeleri de-
vam etmekte. Pazarda üretim aşamasını aşmamız halinde hız-
la bu pazarlara gireceğiz. Yine Avrupa’da üretim konusunda
partnerlerimizle görüşmeler sürüyor.

Başarı Dosyası

Fuara özel projeler ve 
kampanyalarınız var mı?
Fuar için özel bir kampanya dü-
şünmüyoruz.

2017-2018 hedefleriniz nelerdir?
2017 - 2018 yılı için; bayilerimizle beraber daha fazla iş üret-
mek ve GHO ofis sayısını yurt içinde ve yurt dışında arttırmak. 

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchiseniz bulunmaktadır?
Yurtiçinde 16, yurtdışında Tiflis olmak üzere 1 franchisemız
bulunuyor.

Fuara özel projeler 
ve kampanyalarınız
var mı?
Fuar için özel bir kampan-
ya düşünmüyoruz.

2017-2018 hedefleriniz nelerdir?
2017 yılı sonuna kadar 70 şube olmayı hedefliyoruz. 2018
yılındaki hedefimiz ise 100 şubeye ulaşmak.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchiseniz bulunmaktadır?
Yurtiçinde 60, yurtdışında 3 franchiseımız bulunuyor.
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Fuara özel proje-
ler ve kampanya-
larınız var mı?

Fuarda yenilikçi çözümlerimizi tüm Türkiye’de dağıtmak ama-
cıyla bulunuyoruz . Şirketlerin dijitalleşmesine katkıda bulu-
nan çözümlerle, gelişmelerine katkıda bulunuyoruz .

2017-2018 hedefleriniz nelerdir?
Ülke çapında yaygın bayi ağımızı %100 genişletmek is-
tiyoruz.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchiseniz bulunmaktadır?
Yurtiçinde 62, yurtdışında 3 franchiseımız bulunuyor.

2017-2018 hedefleriniz nelerdir?
2018’de de Anadolu’da şubeleşmeye ağırlık vereceğiz. Halen Kon-
ya, Adana, İzmir ve Ankara’da şubelerimiz bulunuyor. İzmit ve
Van’daki şubelerimizin ise inşası sürüyor. Yurtdışında ise üzerinde
çalıştığımız Amerika’da merkez olacağız. Doğru zamanda, en iyi
yerden başlayarak sağlam bir giriş yapmayı hedefliyoruz.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchiseniz bulunmaktadır?
Yurtiçi: İnşası devam eden 9 ile birlikte toplam 52 şube; yurtdışın-
da ise; KKTC’de 2, Azerbaycan’da 1, Erbil’de 1 olmak üzere 4 yurt-
dışı şubemiz bulunmaktadır.





Fuara özel proje-
ler ve kampanya-
larınız var mı?

Fuar boyunca ve fuardan sonraki 3 aylık periyotta başvuran yatı-
rımcılarımızdan isim hakkı bedeli alınmayacaktır.

2017-2018 hedefleriniz nelerdir? 2017 yılı sonuna kadar
+5 şube, 2018 yılında da +25 şube hedefimiz var.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchiseniz bulunmaktadır?
Yurtiçinde 2 franchiseımız bulunuyor.

Fuara özel kampanyalarınız var mı?
Doğuş Dondurma Makineleri, fuara özel hazırlamış ol-

duğu kampanyalar ile fuar boyunca yapılacak olan anlaşma ve satın alımlar için çok özel fırsatlar
sunacak. Dünyanın en önemli, Soft dondurma, Frozen yoğurt makineleri ve Ekipmanları üreticisi
olan "Gelmatic" markasının Türkiye ve Orta Doğu’da ki birçok ülkenin ana distribütörü ve Trio-

maxx makinelerinin marka sahibi olarak; İstanbul, İzmir, An-
talya, Adana, Mersin ve G. Doğu Anadolu bölge müdür-
lüklerimiz ile faaliyet göstermekteyiz.

2017-2018 hedefleriniz nelerdir?
Türkiye'de her sene büyümekte olan Frozen yogurt ve Soft
dondurma sektörü için makine, ekipman ve hammadde
çeşitliliğini arttırarak her geçen gün pazarın dahada büyü-
mesine katkıda bulunmak. Yurtiçinde tüm Türkiye gene-
linde, Yurtdışında Libya, Irak, Cezayir, Azerbaycan, Gürcis-
tan, S. Arabistan, Türkmenistan, Gana, Arnavutluk, Kosava,
Romanya, Ürdün’de makinelerimiz bulunmaktadır.

Fuara özel projeler ve
kampanyalarınız var mı?
Fuarda yapılan sözleşmelerde
%10 fuar indirimi uygulanacak.

2017-2018 hedefleriniz nelerdir? Markamızı dünyanın
Gulf ülkerine ve Avrupa ülkelerine taşıyarak hem marka bilinirli-
ğimizi hem de Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini tattıracağız. Yurt-
dışı şube sayımızı 25’den 40’a taşımayı hedefliyoruz.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchiseniz bulunmaktadır?
Yurtiçinde 21 şube, yurtdışında 4 şubemiz bulunuyor.

Fuara özel projeler 
ve kampanyalarınız var mı?
Fuardan gelen yatırımcılarımızdan proje
bedeli almayacağız.

2017-2018 hedefleriniz nelerdir?
2017-2018 hedeflerimiz Türkiye’nin her ilinde ve önde gelen
tüm ilçelerinde olmak ve yurtdışına açılmak.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchiseniz bulunmaktadır?
Yurtiçinde Türkiye genelinde 88 şubemiz bulunmaktadır. Yurt-
dışında ise şubemiz bulunmamaktadır.

Başarı Dosyası

Fuara özel projeler 
ve kampanyalarınız var mı?
Finansal çözümler, yatırımın vadelendiril-
mesi gibi desteklerin yanı sıra sadece fuar
süresince yatırımcılarımıza özel avantajlar,
sürpriz destekler de olacak.

2017-2018 hedefleriniz nelerdir?
Kısa vadede Adıyaman, Urfa, Bursa mağazalarımızı açacağız.
2018 yılı için ise 25 Chillbox mağazası açmayı hedefliyoruz.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchiseniz bulunmaktadır?
Yurtiçinde 15 şube, yurtdışında 120 şubemiz bulunuyor.
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Fuara özel projeler
ve kampanyalarınız
var mı? FUAR2017 ko-

duyla üye olanlara ilk ödemelerinde %50 indirim sağlıyoruz.

2017-2018 hedefleriniz nelerdir?
2018 hedefimiz; siparişten mutfağa, online menüden çağrı
merkezine, online tahsilattan web entegrasyonuna kadar uç-
tan uca çözüm sunmaktır.

Fuara özel projeler 
ve kampanyalarınız var mı?
Fuara özel %50 indirimli bayilik vere-
ceğiz. (İsim hakkı talep etmiyoruz yatırım bedeli %50 fiyatına verilecek)

2017-2018 hedefleriniz nelerdir?
48 franchise şubemizi bu yıl 70 sayısına çıkarmak.2018 hedefleri-
miz arasında marka kimliğimizi globalde tanıtarak yurtdışında 40
şube açarak büyümek. Çin’de yaptığımız 3500 m2 lik fabrika yatı-
rımımız Asya pazarında büyümemize vesile olacak.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchiseniz bulunmaktadır?
Yurtiçinde 58, yurtdışında 52 franchise bulunuyor.

TEDARİKÇİLER ÖZEL BÖLÜM
Ü

Fuara özel projeler 
ve kampanyalarınız var mı?
Fuara özel olarak franchise bedeli tüm Türkiye
geneli için 150 bin TL +proje bedeli dahil.

2017-2018 hedefleriniz nelerdir?
Yurtiçi 10 şubemiz var. Sağlam adımlarla, doğru lokasyonlara
yatırımlar yapmak. Türkiye genelinde yatırımcılarımızın usta
problemi yaşamaması için kendi ustalarımızı çalıştırıyoruz.

Yurtiçi-Yurtdışı kaç franchiseniz bulunmaktadır?
Yurtiçinde 15 franchisemız bulunmaktadır.
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Haberler

ve açılışı yapılan Duşanbe Çıtır Usta resto-
ran sahipleri Hakim Gaybillaev, Karim Gay-
billaev ile birlikte kesti.
Türk mutfağının Tacikistan'da olmasından
büyük gurur duyduklarını belirten Büyük-
elçimiz Sayın Ali Rıfat Köksal Restoranın
her kısmını büyük titizlik ile inceledi ve ça-
lışan Türk personellere “Hepiniz bize ema-
netsiniz, sizlerle gurur duyuyoruz” derken
restoran sahipleri ve Çıtır Usta yönetimine
teşekkür etti.

2001 yılında Bursa’da girdiği sek-
törde 16 yıllık tecrübe sahibi ve

işini layıkıyla yapan Tıka Basa Bursa'nın çeşitli bölgelerinde faaliyet
gösteriyor. 2005 yılındaki Tıkabasa’nın tüm isim haklarını marka
tescil belgelerini alınarak aslında kurumsallaşma ve markayı bü-
yütme yolunda ilk adımlar atılmıştır. Marka, geçen süre zarfında
da gereken tecrübeyi ve potansiyeli yakalayarak yoluna devam et-
mektedir. Tıka Basa, ürün kalitesi, güler yüzlü hizmeti, hızlı servisi
ile sektörde fark yaratmakta olup, kullandığı malzemenin kalitesi
konusunda göstermiş olduğu hassasiyet markayı başarılı kılan en
önemli etkenlerden biridir. 

Sektörde kendini ispatlamış kaliteli ürünleri kullanmak bir numa-
ralı prensipleridir.  Marka çalışanlarının işinde çok iyi olması, mar-
kayı başarılı kılan en iyi etkenlerden biridir. Olmazsa olmazlarından
biri de, mekan belirleme ve iç dizayn tasarım ko-
nusunda her daim nokta atışı yapılarak
başarının sağlanması…
Firmanın bundan sonra ki he-
defi,  farklı şehirlerde franc-
hising sistemi ile yeni şube-
ler açıp bize has lezzetleri
paylaşmaktır.

Tacikistan Türk mutfağının kalbi ile tanıştı

Çıtır Usta 900 m2’ lik restoranı ile Duşan-
be de kapılarını açtı. Tacikistan da faa-

liyet gösteren en büyük firmalardan birisi
olan Alika Inc, Çıtır Usta’nın franchise hak-
larını satın alarak dünyaca ünlü markaları-
nın yanına Çıtır Usta’yı da ekledi.
Açılış için oldukça gösterişli bir organizas-
yon yapan firma yetkilileri açılış kurdelası-
nı, Türkiye Cumhuriyeti Duşanbe Büyükel-
çisi Sayın Ali Rıfat Köksal, Çıtır Usta Yönetim
Kurulu Başkanı Atilla Külekçioğlu, Alika Inc

Tacikistan’da adımı atılan Çıtır Usta’nın Rusya ve CIS ülkeleri 
franchise hakları hakkında da çalışmalara başlayan Alika Inc, Çıtır

Usta’nın bayrağının kendilerinde olduğunu belirtti.

Türkiye’nin 65 iline yayılan ürünleri ile güçlü bir lojistik ağına sahip
olan Ziyafet Çiğköfte Yönetim Kurulu Başkanı Veysi Akıncı konu

hakkında, ‘’Hazırlanması ciddi bir emek isteyen ve Türkiye genelinde
herkesin her an yiyemediği çiğköfte, bir sektör haline geldikten sonra
vazgeçilmez bir fast-food seçeneği oldu. Şu an fast food sektörünün

%65’i, 800 Milyon TL’lik pay ile çiğköfte
pazarından oluşuyor’’ yorumlamaların-
da bulundu.
65 farklı ilde, 550 bayi ile müşterilerine

hizmet sunmaya devam eden Akıncı,
‘’Türkiye genelinde 1.150 kişiye istih-
dam sağlıyoruz. Hedefimiz, 2018 yılı so-
nuna kadar mevcutta 1.150 olan istih-
dam sayısını 2.500’e tamamlamak. Çalış-
malar eşliğinde sadece Türkiye içinden
değil, yurt dışından da çok fazla sayıda

franchise ve master franchise talepleri alıyoruz. Başta Avrupa ve komşu
ülkeler olmak üzere dünyanın çeşitli bölge ve ülkelerindeki yatırımcılar
ile görüşmelerimiz devam ediyor. Böylece sadece Türkiye’de değil yurt
dışında da insanlara istihdam sağlamak en büyük arzumuz’’ dedi.

21 yıl önce Ulus’taki ilk şubesin-
de yola çıkan Domino’s Pizza

Türkiye, bugün DP Eurasia ismiyle
ülkemizin yanı sıra Rusya, Azerbay-
can ve Gürcistan dahil olmak üzere
4 ülkede yürüttüğü operasyonla-
rında toplam 600’üncü şubeye
ulaştı. 10.200 kişiyi istihdam eden
ve yılda sadece Türkiye’de 40 mil-
yona yakın pizza satan DP Eura-
sia’nın gelecek planları içerisinde
bölgede toplam 1.800 yeni restoran daha açmak var. Domino’s
Pizza Türkiye Kurucusu Aslan Saranga, başarılarının nedenini ba-
şında, Türkiye pazarının güçlü potansiyelini hayata geçirebilmiş
olmaları ve Domino’s Pizza’nın global olarak başarısı kanıtlanmış
iş modelini yerele adapte edebilmeleri geldiğini belirtti ve ekledi:
“DP Eurasia, karlılığı yüksek bir sistem oluşturması, dijital kanal-
larına düzenli yatırım yapması ve franchise sistemindeki başarısı
sayesinde pazarda lider konumda.”…

Bursalı marka tüm Türkiye’de şubeleşecek

600. şubeyi açtı
hedefi 2.400’e koydu

Fast-food sektörünü 
ele geçirdi
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Haberler

1995 yılında Mehmet, Ahmet, Ramazan İh-
tiyar Kardeşlerin ilk olarak Bitez köy mey-

danında hizmete açtığı Bitez Dondurma ile
Usta Ahmet, Mehmet ve Ramazan İhtiyar, taze
meyvelerden katkı maddesi olmadan ürettiği
dondurmaları Bitez halkına sunmuştur. %100
organik olan meyveler özenle üretilip toplan-
makta, gıda mühendi-
simizin öncülüğünde
lezzet yelpazenize su-
nulmaktadır.
Kurucu Ortak ve Genel
Müdür Mehmet İhtiyar;
‘Bodrum’da şubelerimi-
ze ek olarak beachler-
de korner ve dondur-
ma dolapları ile yer ala-
rak bilinirliğimizi artırıyoruz. Hedefimiz yıl so-
nunda 20 şubeye ulaşmak’ dedi. Franchise gi-
riş bedelinin 75 bin TL olduğunu yatırım geri
dönüş süresinin ortalama 18-20 ay civarında
olduğunu belirten Mehmet İhtiyar; ‘Dükkan ti-
pi büyüklüğüne paralel yatırım bedelleri fark-
lılık gösteriyor. Midi dükkan 60-80 m2 olup
yaklaşık 30.000 $ - 40.000 $ yatırım bedeli ge-
rektirmektedir. En büyük konseptimiz olan
maksi ise 100 m2 ve üstü mekanlar için olup

yaklaşık 35.000 $ - 50.000 Ş yatırıma gerek
duymaktadır. Ayrıca franchaise olacaklara %2
oranında yıllık ciro katkı payı ve %3 oranında
da reklam katkı payı veriyoruz. Öncelikle ter-
cih ettiğimiz iller; İstanbul, İzmir, Ankara, Bur-
sa, Antalya, Eskişehir. İnsan trafiği fazla olan
lokasyonlara ek olarak AVM ya da iş merkezi

yakını yerler tercihleri-
miz arasında” dedi.

Girişimciler için 
tercih sebebi
Bitez Dondurma zinciri-
nin yüksek kaliteli bir iş
organizasyonu olarak
tanınması ve en iyi li-
sans imkanlarından bi-

risi olmasının temel nedeni, verilen Bitez Don-
durma eğitim ve destek programlarıdır. İşlet-
mecilere verilen kaliteli eğitimler, restoran de-
korasyonu ve ekipman yerleşimi, ulusal ve lo-
kal pazarlama destekleri, mal ve hizmet stan-
dartlarının sürekliliğini sağlamaya yönelik
malzeme alımı ve kalite kontrol hizmetleri,
ürün araştırma ve geliştirme gibi; firma eks-
perlerinin sağlayacağı danışmanlık hizmeti de
işinizi büyütmenize yardımcı olacak.

Balın peşinde bir
büyüme hikayesi

Bitez’den çıkan efsane lezzet
12 şubesiyle hizmet veren Bitez Dondurma,

şubelerinde konsept olarak Bodrum’u 
yansıtan renk ve tasarımları kullanmaktadır.

K ısa sürede geri dönecek yatı-
rım avantajı ile hali hazırda

açık olan şubeleri bayilik/franchise
alabilir veya yeni yatırım alternatif-
lerinden birini değerlendirerek
kendi işinizi kurma fırsatı yakalaya-
bilirsiniz!
Hali hazırda Balcı Hacıoğlu ürünleri;
120 market zincirinde sergilenmek-
te, Türkiye çapında 10 şubeye ulaş-
mıştır. Yurt dışı lokasyonlar ile gö-
rüşmeler de sürdürülmektedir. Doğ-
ru ve emin adımlarla büyüme pren-
sibi ve tüm alt yapı çalışmalarını
sağlıklı oluşturabilme adına ilk yatı-
rımlarını kendi bünyesinde gerçek-
leştiren firma, 2015 yılında Bayilik ve
Franchise verme kararı almış ve o
günden bugüne hızla büyüme po-
tansiyeline erişmiştir. Markanın he-
defi Türkiye’de ve Tüm Dünya’da ya-
pılmamış konsept ile bütün metro-
pollerde yer almaktır.

Bayim Olur musun Girişimcilerin Dergisi

Pratik işlem; 6493 sayılı kanun kapsamında BDDK tarafından denetlenen, 
T.C. kanun ve yönetmeliklerine uygun hizmet sağlayan, yasal bir ödeme kuruluşudur.

Hayatı kolaylaştıran ürün ve hizmetleri
tek bir çatı altında müşterilerin hizme-

tine sunmak isteyen firma yetkilileri, vizyo-
ner bir bakışla “Pratik İşlem” adını seçmişler-
dir. Pratik İşlem bayilerinde; fatura ödeme
hizmetlerinin yanı sıra, para transferi, online
bilet satışı, trafik sigortası, kasko, dask, inter-
net ve TV abonelikleri, gsm tl, gsm hat, ak-
sesuar satışı gibi birçok hizmet müşterilere
sunulmaktadır. Firma ayrıca, Limak Enerji Ça-
nakkale, CK Çamlıbel Elektrik Sivas, CK Bo-
ğaziçi Elektrik (Bedaş-İstanbul), Ewe Enerji
KayseriGaz vezne işletmeciği ihalelerini ala-
rak, ülkemizin önde gelen firmalarına Müş-
teri İşlem Merkezi hizmeti de sunmaktadır.

Bayilerine kazançlı bir iş imkânı
Pratik İşlem Merkezi açmak için bayi adayı-
nın; yaya trafiği iyi, ortalama 20 m2 bir nokta

belirlemesi ve Pratik işlem Genel Müdürlü-
ğü’ne başvurması gerekmektedir. Adayın ve
lokasyonun uygun bulunması durumunda
tüm işlemler Pratik işlem Mimarlık Servisi ta-
rafından anahtar teslimi olarak hazırlan-
makta ve PİM Konsept mağazası 20 iş günü
içerisinde bayiye çalışır durumda teslim
edilmektedir. AVM veya bü-
yük yerel zincir marketlerin
içerisinde stant çalışması
yapmak isteyen yatırımcılar
için ise PİM-STANT modeli-
ni tercih edebilmektedirler.
Bayiler, Girişimcilik Sertifi-
kası ile KOSGEB’in teşvik ve
hibelerden faydalanmak
suretiyle, PİM konsept veya
Stant için yatırmış olduğu
bedelin %90’a varan bölü-

münü geri alabilmektedirler. Güvenilir, müş-
teri memnuniyetini en büyük değer kabul
eden, istikrarlı büyümeyi ilke edinmiş, ev-
rensel değerlere saygılı bir şirket olma viz-
yonu ile büyüyen Pratik İşlem ailesine katı-
lacak yeni girişimcilerine “Kazançlı bir yatı-
rım” imkânı sunuyor.

Pratik ve kazançlı bir yatırım fırsatı
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Tedarikçi Rehberi

Kurumsal TV her alan ve sektörde kullanılabilen
yeni nesil bir yayın, reklam, duyuru, bilgilen-

dirme hatta eğitim sistemidir. Sistem 9 Genel Mü-
dür Yardımcısı Suzi Baharti, yapılan araştırmaların
geleneksel yöntemlerle hazırlanan afişler, tasarım,
baskı ve lojistik gibi harcamalarla şirketlere ciddi
maliyetler yüklediğini hatırlattıktan sonra “Oysa şir-
ketler bu işi bizim sunduğumuz dijital sistemlerle
çözdüklerinde çevreyi koruduğu gibi, yüzde 40’a
varan tasarruf da sağlıyor” diye ekliyor.
Şirket kurum ve kuruluşlar için hazırlanan Kurum-
sal TV veya ‘’Dijital Yayın ve Bilgilendirme Ekranları’’
sistemi ile hali hazırda 18 ülkede 27 bini aşkın diji-
tal ekranı tek merkezden yönettiklerini belirten Ba-
harti açıklamalarını şöyle sürdürüyor: “Tek merkez-
den kontrol işini mühendislerimizin elinden çıkma
%100 Türk ürünü S9Vision digital signage yazılımı
sayesinde gerçekleştiriyoruz. Bu özel yazılımla ek-
ranları uzaktan yönetebiliyor, arıza tespitleri yapıp
arızaları gideriyoruz. 

Kurumsal TV’ler, kurum- kuruluşlara, ürün veya hiz-
metlerini daha hızlı, daha çekici hale getirerek
müşteriye doğru zaman ve yerde sunma imkânı ta-
nıyor. Sunduğumuz dijital çözümler mağazalar,
bankalar, restoranlar, hastaneler, holdingler, sine-
malar vb. birçok alanda kurumsal iletişimi yükselt-
mek ve satışları artırmak için kullanılıyor. Sistem 9
olarak, şirketlere anahtar teslim çözümler ürettiği-
mizden, sektörde ilk aranan firma olduk. Dijital ek-
ranlar ‘dünyanın en esnek afişi’ olarak biliniyor. Bu
doğrultuda farklı sektörlere hitap eden kurumsal
tv, dijital menu board, videowall, interaktif uygu-
lamalar, toplantı odası / otomasyon ve LED sistem-
leri ürünlerimiz ile hizmet veriyoruz.”

Endüstriyel mutfak sektöründe uzun zamandır faaliyet gösteren Mayko A.Ş. ye-
nilikçi bakış açısıyla dünyada fenomen buluş olan Ripples latte art makinesi

ile görücüye çıkıyor, eğlenceli içerik ve kişisel fotoğraflarınızı
kahvenizin üzerinde görmeniz artık çok kolay! Mayko En-

düstriyel Day. Tük. Ür. San. ve Tic. A.Ş.  endüstriyel mutfak
ekipmanları alanında Türkiye'nin önde gelen firmaların-
dandır. Ekipmanlarını büyük titizlikle seçip 10 farklı ülke-
den ithalat yaparak ve aynı zamanda Türkiye’nin tekno-
loji yüksek firmalarıyla imalat anlaşmaları yapıp en yük-
sek kaliteli ürünleri MYCO markasıyla ürettirerek tüketi-

cilerin beğenisine sunuyor. 
İthalat ve ihracat başta olmak üzere sektörde 20 yıla ya-
kın tecrübe ve birikime sahip uzman kişilerden oluşan
sonuç odaklı, dinamik bir ekip olan Mayko sektördeki tec-

rübesi ile kişiye özel çözümler üretmek ve işletmecilere
yardımcı olmak asıl amacındadır.

Her sektöre, 
her şirkete

Sistem 9, dünyada 
Digital Signage olarak bilinen 
sistemi Türkiye’de Kurumsal

TV adıyla yaygınlaştırdı. 

Kişiye özel 
çözümler sunuyor

Bir katılım bankası bünyesinde kurulan dün-
yadaki ilk startup hızlandırma merkezi özel-
liği taşıyan Albaraka Garaj, bankacılık sek-

törüne de yönelik yenilikçi çözümler getirmek is-
teyen teknolojik uygulamaları üzerinde çalışan ve
bu yönde fikirleri olan girişimcileri, kuluçka ve
hızlandırma olanakları ile desteklemeyi hedefli-
yor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Alba-
raka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, “Açık
inovasyon ve birlikte çalışma prensibi çerçeve-
sinde bankacılık ekosisteminde yer alan diğer
kurumlar ile özellikle de fintech girişimleri ile
farklı işbirlikleri geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu
doğrultuda yeni finansal geleceğe hazır ol-
mak için dünyada ilk defa bir katılım banka-
sı bünyesinde kurulan Albaraka Garaj’ı Ha-
ziran 2017 itibarıyla açtık.
“Albaraka Garaj ile teknoloji tabanlı iş fi-
kirlerine ve projelere sahip girişimcileri

kuluçka ve hızlandırma olanakları ile desteklemeyi he-
defliyoruz. Bu doğrultuda girişimci ve girişimci adaylarının henüz MVP

veya prototip aşamasındaki projeleri için farklı ihtiyaçlarına göre özel olarak ta-
sarlanan 12 haftalık yoğun bir mentorluk ve eğitim sürecimiz bulunuyor. 
Açık fikirli ve hayallerini gerçekleştirmek için gerekli motivasyon ve yeteneğe sahip
tutkulu ekipleri, yenilikçi, teknoloji tabanlı ve ölçeklenebilir ürün ya da hizmet ge-
liştiren ve bu girişimlerini büyütme hayali kuran şirketleri Albaraka Garaj’a baş-
vurmaya davet ediyoruz.”

Dünyanın İlk startup
hızlandırma merkezi

Bugünün yenilikçi fikirleriyle geleceğin
ürünlerini üretmek, girişimcileri kuluçka ve
hızlandırma olanakları ile desteklemek üzere
Albaraka Garaj Startup Hızlandırma Merkezi
dünyadaki ilk olma özelliğini taşıyor.
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Haberler

Adıyaman’nın meş-
hur çiğ köfte lezze-

tini seyyar araba ile
müşterilerine sunmaya
1990 yılında başlayan Kahta Çiğköf-
te, ilk şubesini 2000 yılında İstanbul
Gültepe’de  açtı. Markanın güven ve-
rip, lezzetin beğenilmesi ile Kahta
Çiğköfte artan talepleri de karşıla-
mak için 2005 yılında bayilikler ver-
meye başladı. Bugün Kahta Çiğköfte
markasıyla tüm Türkiye genelinde
320 şubeye ulaştıklarını söyleyen
Adil El Gıda Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Güzelaydın, sektörde dikey
bütünleşmeyle onbinlerce kişiye is-
tihdam sağladıklarını belirtiyor. Bir
Kahta Çiğköfte restoranı anahtar tes-
lim 15 bin TL yatırım bedeli ile kuru-
labiliyor. En az 5 metrekareden baş-
layan küçük bir dükkan, bu iş modeli
için uygun. İsim hakkı bedeli ise alın-
mıyor. Bunun yanı sıra franchise ma-
ğazalardan royalty bedeli de talep
edilmiyor.

Ücretsiz ürün veriyor
2017 yılında 10 şubenin kendileri ta-
rafından açılacağını ifade eden Gü-
zelaydın, bunun dışında 50 adet
franchising vermeyi planladıklarını
sözlerine ekliyor. Konya, Balıkesir,

Kocaeli, Bursa, Ankara, İz-
mir, İstanbul’un Anado-
lu ve Avrupa yakası,

Trabzon ve Bartın hedef
bölgeler arasında yer alıyor.
Bir dükkanın aylık ciro hedefi ise 20
bin TL olarak belirlenmiş. Ancak bu
noktada lokasyonun önemine vurgu
yapan Güzelaydın, günde 3 bin TL ci-
ro yapan şubelerin olduğuna dikkat
çekiyor. Bunun yanı sıra AVM’ler için
stand konsepti de geliştirdiklerini
belirten Güzelaydın; “Stand konsep-
tinin ortalama yatırım maliyeti 10
bin TL. İlk açılışta 150 kg ücretsiz çiğ
köfte tedariki sağlıyoruz. Bünyemiz-
de yer alan eğitmenlerimiz işletme
personeli için gerekli eğitimleri sağ-
lıyor. Reklam ve merkezi promos-
yonlarda herhangi bir katılım payı
veya bedel talep etmiyoruz” diye
açıklıyor.

15 bin TL’ye franchise fırsatı

Hakiki hamburger lezzetinin
temsilcisi, 1941’den beri

hizmet veren ve burger dünya-
sının “bad boy”u olan Kaliforniyalı

Carl's Jr.,10.000’i aşkın restoranıyla başta Kuzey
Amerika olmak üzere Meksika’dan Çin’e, Yeni Zelanda’dan
Orta Doğu’ya dünya çapında hizmet vermektedir. Dün-
ya’da en hızlı büyüyen burger restoran zinciri unvanını
elinde bulunduran marka, yenilikçi ve orijinal burger çe-
şitleri ile de liderdir. Carl’s Jr., doyurucu büyüklükteki leziz
premium hamburgerleri, limitsiz içecekleri ve ücretsiz sos
çeşitleri ile hamburger severlere başka hiçbir yerde tada-
mayacakları bir fast-casual deneyimi sunuyor. 

Dünyada 75. yılını, Türkiye’de ise 6. yılını kutlayan Carl’s Jr.
kendini, pazardaki diğer markalardan ayrıştırarak “fast-ca-
sual” bir hamburger zinciri olarak konumladı ve markayı
deneyimleyen tüketicilerin popüler burger markası ol-
muştur. 2015 yılındaki “Developer of the year Award” ödü-
lünden sonra, 2016 yılında Carl’s Jr. Türkiye, Ortadoğu ve
Avrupa’daki 14 ülke arasında “Senelik en iyi ciro artışını ya-
kalayan “ ülke seçildi. Carl’s Jr. Türkiye genelinde 13 own-
store 10 şube ise franchise olarak hizmet veriyor.

"Hakiki hamburger" 
lezzetinin temsilcisi

Franchise  ile büyüyen kocaman bir aile; Payna Grup!
Onaylanan lokasyon ve doğru iş-
letme yeteneği ile yatırımın 18-24
ayda geri dönüşünü hedefliyoruz.
Şubelerimizden royalty bedeli de
almayarak brüt %50 kâr marjı su-
nuyoruz” dedi. Şu an Ankara ve İs-
tanbul’da hizmet veren ve franchi-
se sistemi ile büyüdüklerini belir-
ten Serdar Eker: “Payna büyük bir
aile. ‘Ülkeme güveniyorum’ sloganı
ile yatırımlarımız, finansal sonuçla-
rımıza katkı sağlamaya devam edi-
yor. 2003 yılında Erciyes Börek ile
‘Ev hanımlarından sofranıza’ sloga-
nıyla yola çıktığımız bu yolculukta
her yıl büyüyerek ilerliyoruz. 2013
yılında serüvenine başladığımız
Pastannecim markamız ile 4 yılda
20 şubeye ulaştık. Franchise siste-
mi ile tatlı konseptini kârlı bir iş or-

taklığına dönüştürdük. İstanbul’da
mağazalaşma operasyonu ile kısa
sürede yeni mağazalar açarak
Pastannecim lezzetlerini paylaş-
mayı ve sektöründe tek olmayı he-
defliyoruz” dedi.

Hedef 150 mağaza
Payna Grup 2018’de 150 mağaza
açmayı planlıyor. Serdar Eker: “Ma-
li, ticari, finansal konular, personel
ve operasyon desteği sunarak iş-
letmelerin başarı şansını attırmak
öncelikli hedefimiz. Yatırımcının,
yatırımını en az riskle değerlendir-
mesini sağlayarak birlikte büyüye-
ceğimize inanıyoruz. Hızla deği-
şen rekabet ortamında markaları-
mızı daha da güçlendirmeyi
amaçlıyoruz” dedi.

Türkiye’de 90 mağazasıyla lez-
zetlerini müşterilerle buluştu-

ran Payna Grup, Erciyes Börek, Di-
lim Börek ve Pastannecim marka-
larını bünyesinde barındırıyor.
Sektöründe ödün vermeden iler-
leyen Payna Grup anahtar teslim
mağazalar ile yatırım maliyetlerini
makul seviyeye çekerek yatırımcı-
ya kârlı bir yatırım fırsatı sunuyor. 
Börek, baklava ve pasta sektörün-
de her gün büyüyen Payna Grup
Yön. Krl. Bşk. Serdar Eker; “Kârlı bir
franchise sistemi, etkili satış kam-
panyaları ve ürün kalitemiz ile
hem müşterilerini hem iş ortakla-
rımızı mutlu eden bir sistem sunu-
yor. 80-100 m² bir dükkân için top-
lam yatırım maliyeti 200.000 TL -
300.000 TL arasında değişiyor.





Markalaşmaya, 
ihracata ve üretime

büyük destek
Alanguva Kafe, kendine özgü menüsü ile büyüme yolunda

markalara zincirleşme fırsatı sunan Bayim Olur musun
Franchising Fuarı’nda 5. Salon'da yerini alacak.
Konuyla ilgili bilgi veren İşletme Sahibi Adnan Aydın, "Alangu-
va'nın kelime anlamı Ala Geyik. Orta Asya’daki Türklerin çok kul-
landığı bir bayan ismi. Ben isim özellikle Türkçe olsun istedim. 2
sene önce çevremizde çok fazla yabancı isim vardı. Bu beni çok
mutlu etmiyordu. Araştırdım ve bu ismi gördüğümde çok hoşu-
ma gitti. 'Cafe' değil de bizde 'Kafe.' Buna özellikle dikkat ediyo-
rum. Mekan tasarımının kardeşi Hüseyin Aydın ve kendisine ait
olduğunu söyleyen Adnan Aydın, "Alanguva'nın Karabük'te
2014 yılında açılması için başvurumuzu yaptık" dedi.
"Alanguva'yı üst çıtalara taşımak istediğinin altını çizen Aydın
şöyle devam etti; “Hedeflerimizden hiç vazgeçmedik.  Kahvele-

rimin kalitesine güve-
nirim. Çünkü hoşuma
gitmeyen, kendim iç-
meyeceğim şeyi asla
müşterilerime içir-
mem. Alanguva kah-
vemiz var bize has.
Yeni geliştirdiğimiz
bir ürünü fuarda açık-
layacağız. Soğuk ve
kendi ürünlerimizle

olan bir içecek. İstanbul'da, Adana'da ve üçüncüsü de Karabük
olacak. Fuarda herkes aynı şeyleri yapacak ama oraya gelen mi-
safirler kaliteyi belirleyecek” dedi.

Desteklerden verimli ve
etkili bir şekilde

yararlanmanın yolu
hedefe yönelik temel

sağlam bir çalışma
kapsamında, doğru

paydaşlarla 
birlikte ilerlemekten 

geçmektedir.

Konuk Yazar
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Genel Müdür Yardımcısı Enes Övünç
İnovasyon Proje Geliştirme Eğitim ve Danış. / enes@inovasyonproje.com

İhracatın, üretimin ve markalaşmanın desteklenmesi yoluyla ekono-
mik canlanmayı artırmak ve ülkemizin milli gelir düzeyini yükseltil-
mek Türkiye’nin ekonomi politikasının başlıca önceliklerinden biri

halindedir. Bu amaca ulaşmak için ise devlet tarafından üreticilere ve
ihracatçılara yönelik olmak üzere çeşitli vergi teşvikleri, hibeler, özel
programlar sağlanmaktadır. Devlet tarafından sağlanan bu destekler
farklı bakanlıklar bünyesinde yer alan kurumlar tarafından sağlanmak-
tadır.  Ekonomi Bakanlığı, ihracata teşvik sağlamak için girilecek pazar-
lara dönük olarak Pazar araştırması destekleri, fuar katılım destekleri
gibi desteklerin yanında kira desteği, lojistik desteği, reklam tanıtım
desteği, yazılım geliştirme desteği gibi hibe desteklerini de koordine
etmektedir. Ayrıca yatırımlarda büyük vergi avantajları, OSB’lerden yer
tahsisi gibi destekleri de bünyesinde bulunduran Yatırım Teşvik Belgesi
sürecini yönetmektedir. Ekonomi Bakanlığı aynı zamanda markalaşma-

ya yönelik olarak TURQUALİTY programını da uygulamakta-
dır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ise daha çok üretime
yönelik hibe destekler sağlamaktadır. Bakanlık bünyesinde
yer alan kurumlardan TÜBİTAK, işletmelerin yeni teknolojiler
ve iş süreçleri kullanarak üretecekleri ürünlerin Ar-Ge dayalı
olarak geliştirilmesi amacıyla hibe destek vermekte olup, bu
destekler ile birlikte üretim aşamalarındaki insan kaynakları,
makine, ekipman ve malzeme, hizmet alımları gibi giderler
desteklenebilmektedir. Bakanlık bünyesinde yer alan bir di-
ğer kurum olan KOSGEB ise geniş bir yelpaze ile KOBİ’lere
destek sağlamaktadır. 
Uygun şartları taşıyan her firmanın yararlanabileceği Genel
Destek Programı kapsamında Nitelikli Eleman Desteği, Fuar
Katılım Desteği, Tanıtım Desteği, Marka Tescil ve Patent Des-
teği başta olmak üzere birçok alanda hibe destek sağlamakta-
dır. KOSGEB ayrıca yine Ar-Ge temelli üretime ve ortaya çıkarı-
lan Ar-Ge’ye dayalı ürünün seri üretimine destek sağlayacak
şekilde hibe destek de sağlamaktadır. Gerekli şartları sağlayan
tüm işletmeler söz konusu desteklerden yararlanabilmekte, bu
sayede hedeflerine çok daha kolay ulaşabilmektedir. 

Karabük'ten 
tüm dünyaya…

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuru-
mu’ndan (BDDK) aldığı izinle Türkiye’de faali-

yetlerine başlayan Octet, 73 ülkeden 30 bine yak-
laşan işletme ile yıllık 2 milyar doların üzerinde bir

işlem hacmine sahip. Octet’e herhangi bir ücret ödemeden üye
olabilen KOBİ’ler; hammadde ve hizmet tedariklerinde ödeme-
lerini, vadeli çek-senet derdi olmadan daha kolay yapabilme ola-
nağına kavuşacak. KOBİ’ler alacaklarını da aynı şekilde çek-senet
ile uğraşmadan vadesinde nakit olarak tahsil etmenin avantaj-
larından yararlanacaklar.
İşletmeler Octet’e herhangi bir kurulum yapmaksızın, online ola-
rak ücretsiz kayıt olup, 24 saat içerisinde kullanabilir ve bu im-
kanlardan faydalanabilir. Octet platformu, satıcıya herhangi bir
maliyet yüklemezken, alıcı kul-
landığı taksit veya talep ettiği
erteleme kadar komisyon
ödüyor. Octet’ten alım yapan
KOBİ’ler, tedarikçisine kredi
kartı ile 12 aya varan taksitlerle
ödeme, tedarikçi işletmeler ise
fatura bedelini vadesinde na-
kit olarak tahsil edebilme im-
kanına sahip oluyor.

Ticaretin finansmanını 
kolaylaştıran Octet Türkiye’de
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Haberler

OhannesBurger sayısız ülke gezmiş olan ve kendisini “tutkulu bir
foodie” olarak tanıtan Chef Martin Meakins ile çalışıyor. Ohan-

nesBurger şubeleri açılırken, yeni açılan işletmelerin tüm ihtiyaçları
markanın desteğiyle sağlanır ve işe alınan bütün personel Ohan-
nesBurger’in marka eğitim departmanı tarafından eğitime tabi tu-
tulur. Marka, şubelerini günlük, haftalık ve aylık raporlar ve düzenli
denetim aracılığıyla bilgilendirir ve yönlendirir. Servis hizmetini en
az lezzet kadar önemseyen marka, ürünlerine gösterdiği hassasiye-
tin aynısını salonlarına gelen misafirlerine sunum yaparken de gös-
terir. OhannesBurger mutfaklarında hijyen çok önemlidir. Mutfak
ekipmanlarında kolay kullanım,
yüksek teknoloji ve güvenlik göze-
tilmiştir. Soğutucu planlaması, ko-
ruyucu içermeyen ve günlük olarak
üretilen sosların uygun şartlar altın-
da korunabilmesi hedeflenerek
gerçekleştirilir.  Mutfak yönetimi
“Hazard Analysis Critical Control Po-
int” olarak bilinen yönetim sistemi-
ne uygun olarak düzenlenmektedir.
OhannesBurger şubesine sahip
olunduğunuzda size düşen sadece
anahtarı teslim almak olacaktır. Tüm
eğitimleri almış ve her haliyle hazır
olan bir restoranın sahibi olarak işe
başlamış olacaksınız.

OhannesBurger şubesine sahip
olunduğunuzda size düşen sadece

anahtarı teslim almak olacaktır. 

Ailesine katılmak 
hiç zor değil!

Parfümde şehir kokuları modası başlıyor. Artık şehirleri
yansıtan kendilerine özgü özel kokular şişelenmiş parfüm
olarak satın alınabilecek.

Parfüm olup şişelense satın alınabilecek bazı kokular vardır. İşte
şehirlerin kendine has kokuları da bunlardan bir tanesi. Türki-

ye’de bir ilki gerçekleştiren ve uzun yıllar parfüm sektöründe
bulunan başarılı parfüm markası Loris, koku uzmanları ile 35
ilde 8 ay boyunca süren araştırmalar sonucunda şehirlerin
kendi özel kokularını araştırdı ve her şehrin kedine has
kokusunu özel birer parfüm haline getirdi. Kokusu-
nun parfüm haline getirildiği şehrin adını taşıyan
parfümler arasında İzmir’den Eskişehir’e, Antalya’dan
Trabzon’a, Erzurum’dan Adana’ya kadar pek çok ilin
kendine has kokusu yer alıyor.

Şehirlerin karakterleri de analiz edildi
Uzun incelemeler sonucunda ilk olarak 18 ardından 35 ilin kendine
has kokularının parfümleştiğini belirten ve kullanıcılardan olumlu
tepkiler aldığını belirten Loris Parfüm’ün kurucusu Fehmi Okuyucu,

şehir kokularının nasıl seçildiğini anlattı. Par-
fümlere illerin karakterlerinin de yansıtıldığı-
nı ifade eden Okuyucu, “Her şehir farklı kokar.
Bazısı o bölgede yetişen kendine has bitkiler-
den, bazıları yanından geçen bir nehirden ya

da kıyısı olduğu bir denizden veya sahip ol-
duğu iklimden, bazıları da yüzyıllara tanıklık
eden tarihinden alır kokusunu. İşte biz de
her şehrin kendine has kokularını araştırdık
ve birer parfüm haline getirdik” dedi. Par-
fümü en çok merak edilen İstanbul ve An-

kara gibi metropol şehirlerin de koku-
larının parfüm haline geleceğini söyleyen Okuyucu, her ilin kendine
has bir kokusu olması gerektiğini ve şehir parfümlerinin marka şehir
kimliğini güçlendireceğini belirterek yurtdışı tanıtımlarında da
önemli katkı sağlayabileceğinin altını çizdi.

TAB Gıda güvencesiyle 2007 yılında Türk halkı ile tanışan ve kısa
sürede beğeni toplayan dünyanın en büyük pizza restoran zin-

cirlerinden Sbarro®, Türkiye’deki 10. yılını kutluyor. Napoli'nin gele-
neksel ve nefis İtalyan lezzetlerini tutkunları ile buluşturan ve bunu
yaparken kalite ve sağlık ilkelerinden asla taviz vermeyen Sbarro®,
Türkiye genelinde 30’a yakın ilde 80’e yakın restorana ulaştı.
Sbarro®, ürünlerinde öncelikli olarak tazelik ve kaliteye önem veri-
yor. Leziz Sbarro® pizzaları müşterilerin gözü önünde profesyonel
bir ekip tarafından uluslararası hijyen standartlarında hazırlanıyor.

Ürünlerde kullanılan etler, yüksek kalite-
de üretim yapan Amasya Et

Ürünleri’nden tedarik edili-
yor. Pizzaların yanı sıra,
makarnalar, salatalar,
Fransız usulü tavuk, köf-
te, fırın patates, sote seb-

zeler, wrap çeşitleri, çorba
ve tatlılardan oluşan geniş bir

ürün yelpazesi sunuluyor; üstün
hizmet kalitesinden asla ödün verilmiyor.
Lezzetli ve taze ürünlerin hızlı ve self-servis ile sunulmasından do-
ğan konseptiyle Sbarro®, dünyadaki en büyük pizza restoran zincir-
lerinden biri olmayı başardı.

Türkiye’de 
10. yılını kutluyor!

Her şehrin kokusuna özel parfüm…

TAB Gıda bünyesinde 2007
yılında Türkiye’de faaliyet göstermeye
başlayan dünyanın en büyük pizza
restoran zincirlerinden Sbarro®, Türk
halkının beğenisini kazandı.
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Tedarik Rehberi

Klasik tabanlı POS sistemlerine sünger çeken sistem
Bulut tabanlı POS sistemini restoran veya kafenizde 

sizinle tanıştıran Adisyo, başlangıç yatırımı gerektirmeyen
düşük maliyet ve bir çok avantaj sağlıyor.

Son dönemde restoran ve kafelerde kul-
lanımı oldukça yaygınlaşan bulut bilişim

hizmeti bu tarzda mekanların işleyişine en-
tegre olmaya devam ediyor. Bulut bilişim ve
onun getirdiği düşük maliyet ile kullanım ko-
laylığı birçok müessese için onu vazgeçilmez
kılıyor demek yanlış olmaz. Maliyet düşüklü-
ğünün yanı sıra bu teknoloji ile işletmenize
ait veriler de güven altında. Tüm bunlara
bağlı olarak gelişen ayrıcalıklara sahip bu
teknolojiyi geliştiren en önemli firmalar ara-
sında da Adisyo yer alıyor. Bulut tabanlı POS sistemini restoran veya
kafenizde sizinle tanıştıran Adisyo, başlangıç yatırımı gerektirmeyen
düşük maliyet ve daha bir çok avantaj sağlıyor, size sadece işin işlet-
me kısmını bırakıyor.  Bu sistem sayesinde, ek maliyet gerektiren ve
ek kurulum gerektiren sistemler, yerini kiosk cihaz ve printer olma-
dan da kullanılabilen Bulut POS sistemine bırakıyor.

Çok Şubeli Kafe 
ve Restoranlar İçin 
Milat Niteliğinde Değişim
Özellikle çok şubeli işletmeler için en
büyük maliyetlerin başında POS sis-
temleri bulunmaktadır. Bu noktada
Adisyo imdada yetişiyor ve işletmele-
rin yüzünü güldürüyor. Pahalı lisans
ücretleri yerine kullandıkça öde siste-
miyle çalışan Adisyo, böylece mali yü-
kü uzun yıllara yaymış  oluyor. Bunun-

la birlikte, tüm şubeleri tek merkezden yönetebilme, anlık satış ve
ciroların anında görülebilmesi, detaylı analiz raporlarıyla yükselişte
ve düşüşte olan şubeleri gösterebilme gibi bir çok faydayı da bera-
berinde getiriyor. Üstelik tüm bu avantajlar sadece bir web tabanı
üzerinde gerçekleşiyor ve müessese içerisinde çalışanlar mobil ci-
hazlarıyla tüm erişimi sağlayabiliyorlar.

Dünyada bir ilk Pizzamatik (Pizza Otomatı)

Surfloor sıvı zemin karolar patentli özel alaşımlı pvc malzeme
arasında renkli sıvı ile kullanıcı etkileşimi sunan teknolojik bir

karodur. İnteraktif
(kullanıcı etkileşimli)
ve canlı renk seçe-
nekleri olması farklı-
lık yaratır. 
Sıvı zemin karoların-
da 3D entegre tek-
noloji uygulanmış ve
sızdırmazlığı %100
kanıtlanmıştır. Sıvı

karo akışkan yapısı ile adımlar ile hareketlenir ve renkli bir görsellik
sunar. Surfloor sıvı zemin karoları konsept projelerde lüks mekan-
ların dekoratif ve farklılık yaratan ürünüdür. 
Sıvı zemin karolarının ölçüleri 50 cm x 50 cm x 5.5 mm ve 30 cm x
30 cm x 5.5 mm'dir. 
Mavi, yeşil, turuncu, mor renkler başta olmak üzere birçok renk se-
çeneği mevcuttur. Düz zemin olan her mekana kolay ve pratik bir
şekilde yapıştırıcı yada silikon kullanılarak uygulanabilir ve özel iş-
çilik gerektirmez.
Sıvı zemin karoları lüks restoranlar, bar ve eğlence mekanları,dans
plates spor merkezleri, çocuk yuvaları, oteller ve okul gibi birçok
alanlarda tercih edilmektedir. 

Orijinal Konsept, en iyi ürün kalitesi 
Sıvı zemin karoları lüks restoranlar, bar ve eğlence mekanları,

dans plates spor merkezleri, çocuk yuvaları, oteller ve okullar vb. tercih ediyor.

Pizza otomatı makinesi; 4 çeşit pizza pişirip, 4 çeşit soğuk 
meşrubat verebilen, kendi sınıfında ve dünyada bir ilk…

Müşteri; dokunmatik ekranda resimleri görünen
4 çeşit pizzadan birini veya birkaç tanesini se-

çer, eğer dilerse 4 çeşit soğuk meşrubattan birini ve-
ya birkaç tane seçer. Onayla tuşundan sonra ödeme
ekranı açılır. 
Müşteri kredi kartı ile ya da temassız kart ile ödemeyi
yapar. Ödeme alındıktan sonra makine siparişleri ha-
zırlar. Seçilen pizzaları yaklaşık 4 dakikada pişirir, ku-

tular ve servis yapar.               
Yaklaşık 4 yıldan beri Ar-Ge çalışması süren, test-
lerden geçen ve son haliyle ilk kez Bayim Olur mu-
sun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı’nda müş-
teriye sunulacak olan “Pizza Otomatı” makinesi
prototipi Tübitak destekleme projesi kapsamında,
Balıkesir Üniversitesi işbirliği ile yapılmıştır. Patenti
alınmıştır.
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Eslina Moda, kumaş kalitesi, geniş ürün yelpazesi, şık
ve zengin çeşitleriyle hazır giyim sektörünün gurur

abidesi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Her bütçeye
uygun kaliteli ve şık çeşitleriyle hizmet veren mağazaları
ile her geçen gün ürün çeşidini arttırmaktadır.
“Şimdi moda Eslina” sloganıyla ticari hayatına 2009 yılın-
da mütevazı bir mağaza ile başlayan marka, müşterileri-
nin yoğun ilgi ve talepleri ile hizmetini daha fazla kişiye
ulaştırmak için, bugün İzmir’de 3, Manisa’da 1, Aksaray ve
Bursa’da 1’er olmak üzere toplam 6 mağazasıyla devam
etmektedir. Marka ayrıca web üzerinden yurtiçi ve yurt-
dışı müşterilerinden gelen talepleri karşılıyor. Eslina Mo-

da’nın hedefi, sürekli kendini yenileyerek %100
müşteri memnuniyeti garantisiyle hızla büyü-
mek, kendini geliştirmek, yurt içinde ve yurt dı-
şında mağaza zincirleri planı ile farklı olmanın
ayrıcalığını yaşamak.
Bursa, Aksaray ve İzmir’de olmak üzere şuan için
üç tane olan franchise şubeye sahip Eslina Moda
girişimcileri, doğru ve garantili yatırım yapmak
adına zincirlerine davet ediyor. Markayı ayrıcalık
yapan temel özelliği ise 18 ay gibi kısa bir süre-
de, yapılan yatırımın tekrar kazanılma garantisi-
nin verilmesidir.

2012’de hizmet ver-
meye başlayan Ot-

toman Nargile atölyesi
çok kısa bir süre içinde,

vermiş olduğu kaliteli hizmet, özel tasarım nargileleri
ve eşsiz tatta nargile çeşitleri ve kendine has nargile
tütünleri ile çok beğenildi. Gelen yoğun franchise ta-
lepleri ile franchise sistemi ile büyüme kararı alan
marka altyapı çalışmalarını
tamamladıktan sonra 2015
yılında franchise vermeye
başladı. Bugün itibariyle 28
şubesi ile hizmet vermek-
tedir. Yıl sonu şube hedefi
50 olan marka yurtiçinde
hızla büyümeye devam
ediyor.
Yurtdışından gelen ta-
lepleri de değerlendiren
Ottoman Nargile Atölyesi’nin,
2018 yılında Almanya, Hollanda Ukrayna, Rusya,
BAE, ABD ve İngiltere projeleri mevcut…

Birlikte büyüyelim…

Kalite ve şıklıkta şimdi moda Eslina…

Eslina Moda, tesettür giyimde her türlü moda ve tasarımlara, 
uygun fiyata ulaşabilecek bir mağazalar zinciridir. 

Her daim girişimcilerin
yüzünü güldüren,

2017 yılsonuna kadar 25 şubeye ulaş-
mayı hedefleyen ve
2017 yılsonu ciro
hedefi 3 milyon TL
olan marka kendi-
ne özgü lezzetleriy-
le ilgi odağı oluyor.
İşini severek, sahip-
lenerek misafirleri-
ni ağırlayan giri-
şimcilerle iş ortaklı-
ğı yapan, yüksek getiri sağlayan çikola-
ta ve kahve mönüsü ile dikkat çeken
1983Beyoğlu Çikolata & Kahve, Türki-
ye’yi meşhur kırma katkısız el yapımı
Beyoğlu Çikolatası, Beyoğlu Kraliçesi,
Beyoğlu  Kahvesi, Beyoğlu Brownie gibi
özel lezzetlerle buluşturuyor. Hem ka-

zanıp hem kazandıran bir strateji ile gi-
rişimcilere fırsat sunan ve tüketici bek-
lentilerini çikolatanın vazgeçilmez tut-

kusu ile karşılayan
marka, şubelerinde
yer alan ‘’Beyoğlu
tramvayı’’ dekoras-
yonu ile İstanbul
dışında yaşayan
misafirleri adeta
Beyoğlu’nda nos-
taljik bir gezintiye
çıkarıyor.

1983Beyoğlu Çikolata & Kahve’ye Viya-
na, Orta Doğu ve İngiltere’den de tek-
lifler geliyor. Çok yakında bu bölgeler-
de misafirlerini ağırlayacak olan marka,
tat ve sunumlardaki özgünlüğü ile çiko-
lata sektörüne farklı bir bakış açısı ka-
zandırmayı hedefliyor.

Girişimcilerden Beyoğlu 
Çikolatası’na yoğun ilgi!

7adet franchise işletmesiyle hizmet veren
1453 Osmanlı, açılması planlanan 9 adet

franchise işletmesiyle birlikte yurt dışında BAE’ndeki proje görüş-
meleri ise devam ediyor. Hizmet veren şubeler ise; Manisa
Merkez, Manisa Uncubozköy, Mersin, Akhisar, İzmir Buca...
İmzaları atılan ve çok yakında açılacak olan şubeler
ise, İstanbul, Gaziemir, Esendere ve İzmir Borno-
va’da… Hizmet veren 7 şubesinde 127 çalışanıyla
büyük bir aileye sahip olan 1453 Osmanlı’nın kısa
süredeki hedefleri tüm Türkiye’de olmak. ‘’Şehza-
deler Kentinden Türkiye’ye’’ sloganıyla Manisa’da
başlayan yolculuğu, yüksek kalite ve iyi hizmet

anlayışını misafirleriyle buluşturmayı hedefleyerek devam ediyor.
Marka, her şubesinde, 7’den 70’e tüm misafirlerinin kendi damak
tatlarına uygun bir lezzet bulması sağlanmıştır. 

1453 Osmanlı, Towerlife Danışmanlık şirketinden pro-
fesyonel destek almaktadır. Özellikle franchise ve

satış departmanının kuruluşu, tüm bayilik talep-
lerinin alınıp değerlendirilmesi, uygun lokas-

yonlara uygun franchise adaylarının analizle-
rinin yapılıp raporlanması, yıllık AVM plan-
larının oluşturulması, ulusal ve yerel fuar-
lara katılım görüşmelerinin gerçekleştirilip
takip edilmesi sağlanmaktadır.

“Şehzadeler kentinden Türkiye’ye’’





Son 3 yıldır Türkiye’de ev yapımı üretimlerin tüketici nezdinde be-
ğenilmesinin ardından yoğun bir “Homemade” akımı başlamıştı.

Bunlardan en dikkat çekerek fark yaratanları “Burger zincirleri” oldu. 
Antalya’nın en lezzetli ev yapımı burger mağaza zinciri BurgerSo-
und, katkısız sosları ve doğal
eti, taze ekmeğiyle tüketici
gözünde özel bir yer edindi.
Bunların yanında ev yapımı
içecek seçenekleri ve eşsiz
speciallerle adından söz ettiri-
yor. Hijyen ve kalite standart-
larına gösterilen özen sayesin-
de, çocuklu ailelerin hayranlı-
ğını kazandı. Bu kaliteyi sürdü-
rebilir hale getirmek için Bayim Olur musun Franchising Fuarı’na ka-
tılacaklarını açıklayan Emir Çil, “Bu girişimleri sadece büyüme atağı
olarak görmemek lazım, bu aynı zamanda yükselen bir değerin gün-
den güne Türkiye ekonomisine ciddi bir katkı vermesi demek” dedi.
BurgerSound, yeniliği ve lezzet peşinde harcadığı mesaiyi arttırarak
devam ettirdiğini ayrıca vurgulayan Emir Çil, “Ekibimize yeni katıla-
cak olan girişimcilerle bu adımlarımız daha güçlenecek ve ses geti-
ren lezzet, yalnız ses getirmekle kalmayıp, yenilikleri ve benzersiz-
likleri de Türkiye’ye taşıyacak” dedi.

Müziğin en lezzetli
hali BurgerSound 

Dali’s Pet Evcil Hayvan Aksesuarları,
2012 yılından itibaren evcil hayvan

künyesi üretmekte ve online satış kanalı
www.dalispet.com üzerinden peraken-

de müşteriye satış yapmaktadır. Ayrıca Dali’s Evcil Hayvan Künyeleri
Türkiye genelinde 1.500’ün üzerinde Pet Shop ve Veteriner Kliniğin-
de bayilik sistemiyle satılmaktadır. Künyeler evcil dostlarımıza şıklık
katmakta ve Can Dostlarımızı kaybolmaktan korumaktadır. Dali’s Pet
2017 yılında tasarımı sanatla buluşturan farklı bir üretim sistemini
devreye alarak, ‘’Pet Tag Art’’ Koleksiyonu’nu www.pettagart.com
üzerinden satışa sunmuştur. Tüm altyapısını evcil hayvan güvenliği
ve şıklığı üzerine kurmuş olan firma, yeni satış modeli olan Dali’s Pet
Jewellery Kiosk satış noktalarını 2018’de hayata geçirmeyi planlıyor.
Marka, girişimcileri Bayim Olur musun Franchising Fuarı 6. Hol’de
standlarına bekliyor.

Pet sektörünün
Türkiye’deki öncüsü
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Doğal lezzete yatırım zamanı

Dünyanın çeşitli bölgelerinden derlenmiş birinci sınıf kahve çe-
kirdeklerini yurt içi ve yurt dışındaki kahve sevenlerle buluştur-

mak için yola çıkan Kahve Durağı ilk şubesini 2009 yılında İzmir'de
açtı. Kaliteli servis anlayışıyla kısa sürede bilinen ve insanların birbi-
rine tavsiye ettiği güçlü bir marka haline gelen Kahve Durağı hızlı bir
büyüme trendi göstererek 2012 yılında 29, 2015 yılında 75 şubeye
ulaştı. Büyümesine hız kesmeden devam eden Kahve Durağı Türki-
ye'nin her yerinde kendine özgü kahve çeşitleri, Türk ve dünya mut-
fağından eşsiz lezzetler, ikramlarımızın vazgeçilmezi olan lokumlar
çikolatalar ve kendi fabrikalarında üretilen pastalarla her bir nokta-
sında aynı lezzet ve kaliteyi misafirlerine sunuyor.

Kahve Durağını ziyaret
eden her misafirler,
zengin menü alternati-
fi sayesinde kendi da-
mak tadına uygun bir-
çok seçenek buluyor.
Kahveden çikolataya,
et ve tavuk yemekle-
rinden makarnalara, pizzalardan salatalara, dünya mutfağından seç-
kin lezzetleri bulabileceğiniz Kahve Durağı, “Kahve Molasının Keyifli
Durağıyız” sloganı ile emin adımlarla ilerliyor.

Kendini Şımart mottosuna sahip Da-
vid People Coffee & Food, yeni şu-
beleri ile büyümeye devam ediyor.

David People Coffee & Food, geniş menü-
süyle yakında Bandırma, İstanbul City Cen-
ter, Erzurum MNG Mall, Giresun, Bingöl,
Kıbrıs Girne ve Kıbrıs Lefkoşa şubeleriyle
hoş vakit geçirmek isteyenlere keyifli bir
atmosfer sunmaya devam edecek.  Şube-
lerinde 3. Nesil Kahve çeşitlerine yer veren

David People Coffee & Food, her yudu-
munda kahvenin tadını almaktan vazge-
çemeyenler için Chemex, Syphon, Cold
Brew gibi özel demleme yöntemleriyle
lezzeti ve kaliteyi bir araya getiriyor. 2011
yılında ilk şubesini Ankara Tunalı Hilmi’de
açan David People Coffee & Food, Coffee
konseptinin yanı sıra Coffee & Food ve
Bigboss olmak üzere 3 farklı konseptle
hizmet veriyor.

Kahveden çikolataya, et ve tavuk yemeklerinden makarnalara,
pizzalardan salatalara, dünya mutfağından seçkin

lezzetlerini bulabilirsiniz.

David People, büyümeye devam ediyor





Gayrimenkul Dünyası
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1998 yılında kurulan Altın Emlak birçok ilde 100’ü aşkın temsilciligi ile
emlak sektöründe kaliteli hizmetin ve gerçek emlakçılığın sembolüdür.

Türkiye’nin en sistemli emlak zinciri

ISO-9001 kalite belgesine sahip, Türk Stan-
dartları Enstitüsü’nden (TSE) onaylı ilk ve

tek yetkin emlak zinciri olan Altın Emlak, ofis
otomasyonuna dahi yanıt verebilen en ge-
lismis sistem altyapısına sahiptir.

Yıllardır pek çok markanın sadece internet
sitesi ile hizmet vermeyi donanımdan saydı-
ğı emlak sektöründe Altın Emlak, ilk defa
CRM temelli bir altyapı ile hizmet vermekte,
herhangi bir Altın Emlak Temsilciliği’nden
içeri giren müşteri 100’ü aşkın Altın Emlak
Temsilciliği’nden içeri girmiş olmaktadır. Her
emlakçının kanun gereği alması gereken
eğitimleri Milli Egitim Bakanlığı adına ver-
meye yetkili tek özel zincirin Altın Emlak ol-
ması da uzmanlığının sonucudur. Sektörün

tek basılı yayını olan ve meslektaşların yo-
ğun ilgi gösterdikleri Emlakçının El Kitabı 3.
baskısı tamamlanarak bugüne kadar 12.500
meslektaşın rehberi olmaya devam etmek-
tedir. Emlak sektörü  başta inşaat olmak üze-
re, değerleme, bankacılık gibi birçok sektör
ile direkt ilintilidir. İşte bu nedenle farklı uz-
manlık dalları ile ilintili olmanın gereği olarak
Altın Emlak Yönetim Kurulu Başkanı Nuri
Özelmacıklı tarafından Emlakçılık Terimleri
Sözlüğü kaleme alınmıştır. Altın Emlak, yılla-

ra dayanan bilgi birikimi ve kamu kurumla-
rınca onaylı uzmanlğını yayınlarıyla pekiştir-
mekle ve Franchising sistemi ile yaymakla
kalmamış, sektörün daha fazla bilinçlenmesi
ve örgütlü düzende meslek adına somut ve
ciddi adımlar atılabilmesi için İstanbul Tica-
ret Odası Meslek Komitesi Üyesi, UFRAD, AG-
DEM (Avrasya Gayrimenkul Müşavirleri İş
Adamları Derneği) Yönetim Kurulu Baskan-
lığı görevlerinde bulunmuş olup bu kanalla
FIABCI üyeleri arasında yer almıştır.

Emlakçı değil gayrimenkul 
çözüm merkezi olun

Aydın Holding tarafından kurulan TGM
Trend Gayrimenkul & Yatırım, 8 ilde

15  şubesiyle faaliyet gösteren, Türkiye’nin
‘Gayrimenkul Çözüm
Merkezi’ konseptli tek
franchise zinciridir. Em-
lakçılığın alım - satım ve
kiralama hizmetleri ile
sınırlı olduğu ülkemiz-
de bu hizmetlerin yan-
sıra sigortadan, altyapı
abonelik işlemlerine ve
fatura ödemeye kadar
emlakla ilintili tüm hizmetleri verebilen
TGM Trend Gayrimenkul bayileri, çağdaş
emlakçılığın öncüsüdürler.

TGM Trend Gayrimenkul & Yatırım siste-
minde ofisin mobilya donanımı dahil tüm
altyapısı Genel Müdürlük tarafından hazır-

lanır, bayi direkt
olarak işe başlar.
Eğitimlerden insan
kaynakları ve hu-
kuk desteğine va-
rıncaya kadar tüm
hizmetler Aydın
Holding tarafından
sağlanır. TGM Trend
Gayrimenkul Franc-

hise Sisteminde girişimciden kar payı, rek-
lama katkı fonu gibi ek bedeller alınmaz,
kazancın tamamı girişimciye aittir.

GHO Gayrimenkul Hizmet
Ortaklığı, ilk franchise ofisi-

ni 2016 Eylül ayında hizmete
açan GHO ,2017 Ağustos ayı iti-
bariyle; yurt içinde 16, yurt dı-
şında 1 bölge müdürlüğü ofisi
olmak üzere toplam 17 Gayri-
menkul Hizmet Ofisi ile hizmet
vermeye devam etmektedir. 
GHO tüm gayrimenkul hizmet
ofislerinin ihtiyacı olan profesyonel ve kurumsal hizmetleri tek
çatı altında sunmaktadır. Gayrimenkul Hizmet sektöründe en
çok ihtiyaç duyulan güven ve ortak iş geliştirme kavramlarını
“Sürdürülebilir İş = Kazançlı Ofis” sloganı altında birleştiren GHO,
sunduğu hizmetler ve ortak iş - süreç geliştirme anlayışı ile be-

raber yürüdüğü tüm ofisleri des-
teklemektedir. HO markasına ka-
tılan girişimcilerden marka katı-
lım bedeli ve royalty talep etme-
mektedir.
Girişimcilere sağlanan destekler
şu şekildedir; ücretsiz Eğitim
desteği, ücretsiz gayrimenkul
danışmanı arama ve reklam des-
teği, ücretsiz tabela desteği, üc-

retsiz ofis projelendirme desteği, ücretsiz hukuk ve mali müşa-
virlik desteği, portföy paylaşım platformu, ofise özel ücretsiz İş-
letim ve yönetim desteği, şifreli portföy uygulaması, danışman
ve ofis performansı ölçümleme desteği, GHO Intranet teknoloji
desteği, yatırım desteği….

Sürdürülebilir İş = Kazançlı Ofis

GHO Gayrimenkul Hizmet Ortaklığı 2016 kalite danışmanlık hizmetini
sürdürülebilir iş modeliyle sunuyor.





Gayrimenkulde son teknolojiyi müşterileri ile
buluşturan ABD merkezli ERA Gayrimenkul,

Türkiye’de genelinde bulunan franchise ofisleriyle
faaliyetlerini sürdürüyor. Teknolojinin yanı sıra ka-
liteden de taviz vermeyen şirket, bu amaçla bro-
kerların eğitimine büyük önem veriyor. 14 Avrupa
ülkesinde 6.000’in üzerinde Broker / Gayrimenkul
Danışmanı ve 1.108’den fazla ofisiyle en hızlı bü-

yüyen gayrimenkul ağlarından biri olan ERA Avrupa (Europe), Tür-
kiye dışında Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs, Çek Cumhuri-
yeti, Fransa, Almanya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Romanya,
İsveç, İsviçre’de hizmet veriyor.
Türkiye yatırımı 2012 yılında gerçekleştirilen ERA Gayrimenkul,
franchise sektörüne yeni bir soluk getirdi. ERA Gayrimenkul Girne
dahil 12 şehirde 44 ofis ile faaliyetlerini sürdürüyor. Gayrimenkul
sektöründeki hizmet kalitesini, sektördeki eğitimli profesyonellerin
sayısını ve sektörün itibarını yükseltmeyi kendine hedef olarak be-
lirleyen markanın amacı ERA Gayrimenkul’ün dünyadaki başarısını
Türkiye’ye taşımak olarak gösteriliyor. Bu kapsamda kurulduğu
günden bu yana yatırımlarına ara vermeksizin devam eden ERA
Türkiye; Microsoft ile yaptığı işbirliğiyle danışmanlarına mobil ça-
lışma imkanı sağladı. Findeks ile gerçekleştirilen anlaşma doğrul-
tusunda ise kredi kayıt bürosu bilgilerinin paylaşılmasıyla güvenli
kiralamalar ve işlemler yapılmasının yolunu açtı. Eğitim konusunda
da ciddi atılımlar yapan ERA Türkiye; büyümesini hızla sürdürürken
bir yandan da ERA
Akademi’de 'ERA Co-
aching' ve 'ERA Clinic'
hizmetleriyle danış-
man ve broker'larının
gelişimine katkıda
bulunmaya devam
ediyor.
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Gayrimenkul Dünyası

Doğu Anadolu bölgesinde Iğdır, Gaziantep, Ardahan, Erzincan
ve Erzurum illerinden sonra Van’da ofis açan Realty World

Türkiye İcra Kurulu Üyesi Özden Efeoğlu, “2017 yılında 41 yeni ofi-
simiz ile yaklaşık 200 ofis sayısına ulaştık. Son 2 yıldır da özellikle
Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde ofis açmaya
gayret ediyoruz.” dedi. Efeoğlu, Doğu’ya önem vermelerinde, böl-

gedeki emlak sa-
tışlarının geçen yı-
la oranla artması-
nın ve gayrimen-
kul franchise yatı-
rımlarının hız ka-
zanmasının etkili
olduğunu söyledi.
Doğu Anadolu Böl-
gesi'nin büyükşe-

hirlerinden Erzurum'da konut satışlarının düzenli olarak arttığını be-
lirten Özden Efeoğlu, Van’da ise 2016 yılında kentsel dönüşüm ile
deprem sonrası şehirleşme faaliyetlerinin şehre büyük bir ivme ka-
zandırdığını söyledi.

Para kazanmak için sadece “Akıl” değil, proje veriyoruz
Realty World Türkiye olarak en büyük farkımız franchising sistemine
dahil olur olmaz satacak portföyümüzün olması. Bugüne kadar Ga-
ranti Koza projelerinden 1 milyar TL’lik satış yaptıklarını vurgulayan
Efeoğlu, “Sisteme dahil olan Realty World ofisleri projelerimizin alım
– satım ve kiralamalarını yapıyor ve diğer emlakçılara göre daha faz-
la kazanıyorlar. Bu onları hem portföy bulma stresinden kurtarıyor,
hem de kazançlarını ciddi bir oranda artırıyor” dedi.

Med / Max Gayrimenkul ve danışmanlık,
sektörde yaptığı yeniliklerle pazarın yeni

markası konumuna gelerek faaliyetlerine hızla
devam etmektedir. Med / Max Türkiye’nin he-
defi, gayrimenkul sektörünün hizmet kalitesini
ve sektörün itibarını yükseltmek, sektördeki
eğitimli profesyonellerin sayısını artırmak,
Med / Max’ın ulusal başarısını dünya da ve Av-
rupa’ da global bir marka yapmak. Türkiye’de
gayrimenkul sektörünün büyümesine katkıda
bulunmak bütün müşterilerimizin hayalindeki gayrimenkule ka-
vuşmasında profesyonel destek sağlamak.
Med / Max franchise bölge ofisleri girişimcilerin bulundukları böl-

genin sosyal ekonomik gelişmişliği dikkate ala-
rak belirlenmiştir. 
Franchise fiyat bedelimiz 10.000 + KDV ile
15.000 + KDV arasında değişmektedir. Gayri-
menkul girişimcilerin de aranan temel kriter ti-
cari sicili temiz, en az lise mezunu, markanın etik
kuralarını bağlı kalmak, sabırlı olmak, eğitime ve
yeniliklere açık olmalarıdır.
Gayrimenkul danışmanları, konut, arsa ve ticari
alanlarda çalışmalarını yaparlar “Kaliteli Hizmet

Herkesin Hakkı” sloganıyla gösterilen çaba, sektörün alışılageldik
deneyimlerinden farklı olarak, gayrimenkul profesyonelliğine ya-
kışır bir hizmet yapmaktır.

2002 yılında kurulan Med/Max, 2010’da Gayrimenkul danışmanlık
yapmak için girişimcilere özel franchise geliştirerek markalaştı.

Hedef dünya çapında global bir marka yaratmak

Realty World Türkiye, Van’daki 
ilk ofisini açarak Türkiye genelinde 
200’e yakın ofis sayısına ulaştı

Hedef Batı’dan 
Doğu’ya Realty World
ayrıcalığını taşımak

Eğitim ve seminerler 
ile gayrimenkul 
danışmanlığı anlatılıyor





60
Eylül 2017 Bayim Olur musun Girişimcilerin Dergisi

Haberler

Tantuni birçok kişi tarafından sevilen ve önemli
derecede müşteri talebi gören bir üründür. Bu

lezzetli ürün, köklü bir geçmişe sahip olan, güvenilir ve tanınmış
bir marka ile bir araya gelince ortaya karlı bir fırsat çıkar. 14 adet
franchise şubesi bulunan Göksel Tantuni, her geçen yıl çıtasını yük-
selterek yeni hedefler belirler ve onlara en kısa sürede ulaşmak için
işe koyulur. Bu hedefler arasında büyümeye ve tüm ülkeye yayıl-
maya fazlasıyla önem verir. Bu sebeple Tower Life Perakende ve
Marka Danışmanlığı Şirketinden destek alarak yeni şubeler ko-
numlandırır. Bu şubelerin hazırlanıp açılmasına, faaliyete geçip
yükselmesine kadar her süreçte destek verir. Kendisi büyürken şu-
belerini de kalkındırmış olur. Göksel Tantuni şubesine sahip olmak,
Göksel Tantuni ailesine katılmak demektir.
Marka franchise verilen girişimciye, operasyon desteği, reklam,

ürün tedariği, personel eğitimi, proje takibi, fizibilite raporu, mali,
ticari, personel konularda sağlanan destekle, teknik işlevlere ağırlık
verip başarı şansının arttırılması, reklam ve tanıtım giderlerinden
tasarruf sağlanması. Tower Life Perakende ve Marka Danışmanlığı
Şirketinden  alınan profesyonel destek ile hizmet kalitesini üst se-
viyede tutmak için raporlamalar yapmaktadır.

Doğal Lezzete Yatırım Zamanı

Kebo, Türkiye’de
bakir olan tavuk

gıda pazarında %100
doğal ve katkısız olup,
yerli ve yabancı tüm
firmaların dikkatini
çekmektedir. Üretim-
leri kendilerine ait tes-
islerinde yapılmakta,

tavuk mamulleri ve özel soslarıyla özel bir damak tadına hitap ek-
mektedir. Kebo genel geçer tatlar değil, aroması ve eşsiz lezzetle-
riyle sektöründeki farklılığını ortaya koymaktadır.

Kebo markası ulusal ve uluslararası bölgelerde kısa sürede Tower
Life Perakende ve Marka Danışmanlığı Şirketinden destek alan
markanın 11 adet franchise işletmesi bulunuyor. Yıl sonuna kadar
Adana’da 4 yeni franchise şubesi daha açılacak. 
Marka franchise alan girişimciye, operasyon desteği, reklam, ürün
tedariği, personel eğitimi, proje takibi, lokasyon analizi raporları-
nın alınması, kuruluş aşamasında leasing kaynaklardan finansal
destek sağlanması, küçük işletmelerin karşılaşacakları risk ve iş-
letmecilik sorunlarının minilimize edilmesi, fizibilite raporu konu-
larında destekler sağlamaktadır. Tower Life şirketinden alınan pro-
fesyonel destek ile hizmet kalitesi sürekli olarak üst seviyede tu-
tularak raporlamalar yapılmaktadır.

Mersin denilince akla tantuni, 
tantuni denilince akla Göksel Tantuni gelir!

Diyet düşmanı, franchise dostu…

Sağlığınız düşünülerek, vücudunuz için yararlı bütün besinler 
bir araya getirildi. Kaliteli iş yapmak isteyen girişimciler 

Yomumu ailesine davet ediliyor.

Her müşteri kendi seçtiği malzemelerle,
kendi damak tadına göre Yomumu'sunu

oluşturur. Yomumu Frozen Yogurt & More
meyve, çikolata, tahıl ürünleri ve çerezler ile
doğallığı en lezzetli şekilde yaşamanızı sağlı-
yor. Marka, Alaçatı, İzmir Optimum, İzmir Op-
timum ve Alaçatı Paradiso Beach & Resort’da
hizmet veriyor. 
Şeker oranın çok düşük olması, en doğal ko-
şullarda üretilmesi ve sadece %1.5 yağ içeri-
ğine sahip olması markayı bir adım öne taşı-
yan en önemli unsurlardır. Türkiye’de ilk defa
50 çeşit toping seçeneğine sahip Yomumu
Frozen Yogurt & More müşterilerinden gelen
yoğun franchise talepleri doğrultusunda yo-
luna franchise ile devam ediyor. Kısa süre içinde Türkiye’de stratejik
noktalarda olmayı hedefleyen Yomumu, 12-15 Ekim tarihleri arasın-

da Bayim olur musun Franchising ve Markalı
Bayilik Fuarı’nda girişimcilerle buluşacak. Eş-
siz tadları denemek adına tüm girişimcileri
standı davet eden Yomumu Frozen Yogurt &
More kurucusu Özcan İçli “Lezzeti Hissedin
sloganı ile yola çıktık. 
Yomumu tatlarının Small 100 cc, medium
200 cc ve large 400 cc boyutları mevcut.
Ürünlerimiz, vücudunuz için gerekli kalsi-
yum, protein ve B2 vitaminlerini içererek,
bağışıklık sisteminizin güçlendirilmesine
yardımcı olur. Enerji ihtiyacınızı karşılayabi-
leceğiniz Yomumu ile keyifli bir lezzet şöleni
yaşayacaksınız. Sağlığınızı düşünerek, vücu-
dunuz için yararlı bütün besinleri bir araya

getirdik. Kaliteli iş yapmak isteyen girişimcileri Yomumu ailesine
davet ediyoruz’’ diyor.









Hatay’ın enfes sosu ile hazırlanan Hatay Usulü Döneri fast-food
sektöründe bir marka yapma fikri ilk defa 2010’lu yıllarda yerli

müteşebbisler tarafından ortaya koyulmuş ve ilk şube Kadıköy’de
açılmıştır. Hat Dönerin lezzeti İstanbul’un küçük bir prototipi olan

tüm Kadıköylüler tarafından onaylanmıştır. İlerleyen yıllarda Levent,
Sirkeci, Mecidiyeköy gibi büyük merkezlerde 3. 4. 5. şubeler ardı ar-
dına açılmaya başlanmış, ürün ve hizmet kalitesi ile Hat Döner’in
umut vadeden bir marka olacağı o günlerde belli olmuştur.
Bu gelişmeler üzerine franchise vererek bütün dünyaya daha hızlı
yayılmayı hedef edinen Hat Döner, İstanbul  içinde  30’u aşkın şube-
ye erişmiştir. Hat Döner İstanbul dışında Ağrı’dan Adana’ya, Kayse-
ri’den Çorum’a, Adıyaman’dan Artvin’e, Patnos’dan Dilovası’na , Ak-
hisar’dan Van’a kadar Türkiye’nin pek çok bölgesinde franchise ve-
rerek Türkiye genelinde 65 şubeye erişmiştir.
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Kahvaltıdan atıştır-
malıklara, tatlılar-

dan yöresel lezzetlere,
çeşit çeşit dondurma-
lardan buz gibi spesiyal
içeceklere uzanan zen-
gin menüsüyle Özsüt,
misafirlerine keyifli bir
atmosferde lezzet şöleni yaşatıyor. Geleneksel tatların usta do-
kunuşlarla hayat bulduğu Özsüt’ün yeni mağazası Ritim İstan-
bul AVM’de açıldı. Konut, ticari alan ve alışveriş merkezinin bir
arada olduğu projede yer alan Özsüt, hem bölgede yaşayanlara
hem de öğle yemeklerini ve kahve molalarını en keyifli şekilde
geçirmek isteyen çalışanlara özel lezzetler sunuyor.

Yeni lezzet durağı; 
Ritim İstanbul AVM

Mutluluk tadında ürünlerin yaratıcısı
Özsüt’ün yeni mağazası, açık hava

konseptiyle Anadolu Yakası’nın 
yeni buluşma noktası haline gelecek.

Kurdele

Türkiye’nin en sıra dışı döner mar-
kası KasapDöner’in yeni şubesi

Bayrampaşa’nın en önemli AVM’lerinden olan Forum İstanbul’da dö-
ner severlere kapılarını açtı.
İstanbul Bayrampaşa’daki Forum İstanbul’da olmaktan son derece
mutlu olduklarını belirten Global Restoran Yatırımları A.Ş. Genel Mü-
dürü Bahar Özürün, ‘Amacımız, sadece bifteklik etten yaptığımız dö-
nerimiz ile döneri dünya
markası yapmak’ dedi.
Özürün, İstanbul’un yanı
sıra ve Anadolu’da da bü-
yümeye devam edecek-
lerini dile getirerek, ‘Yıl
sonuna kadar Eskişehir,
Bursa, Samsun gibi Ana-
dolu metropollerinde ye-
ni şubeler açmayı hedef-
liyoruz’ diye konuştu.

Döner severlere bir kez daha
kapılarını açtı

Gönül Kahvesi yurt dışı ilk şubesini 2014 yılında
Saraybosna’da Sarajevo City Center AVM’de aç-

mış olup, sonrasında 2017 yılının Mart ayın-
da Bahreyn şubesini Muharaq şehri Seef
Mall'da, 2017 yılının Nisan ayında Avusturya
şubesini Vorarlberg Eyaleti Dornbirn şehrin-
de açmıştır. 2017 Temmuz’da Saraybosna 2.
şubesini açan marka, yurt dışındaki şube sa-
yısını 4’e çıkarmıştır. 1992 yılında gıda sek-
törüne giren grup, 2002 yılından bu yana
‘‘Gönül Kahvesi’’ markasıyla yoluna devam
etmektedir. Gönül Kahvesi, Türkiye’deki tek
butik kahve evidir. Türk Kahvesi, espresso ve diğer tüm kahveleri,
özel formülleriyle harmanlayıp sunmaktadır.

Marka, “Türk Kahvesi”ne hak ettiği itibarı “Gönül Harmanı” ürünü
ile kazandırmıştır. Gönül Kahvesi; kahve çeşitlerinin yanında, so-

ğuk içecekler-ev yapımı katkısız meyve
suları, bitki çayları, pasta çeşitleri, dondur-
malar, sandviç-tost-börek çeşitleri ile iler-
liyor. Özel ürünleri arasında; Gönül Harma-
nı, Damla Sakızlı, Kakuleli, Çikolatalı, Çit-
lembik gibi Türk Kahvesi çeşitleri, Ödüllü
Espresso’su ile hazırlanan leziz kahveler ve
Karadut Yağmuru gibi tamamen özgün
içecekler öne çıkıyor. Başta Avrupa, Asya,
Körfez Ülkeleri olmak üzere, dünyanın her

köşesinden talepler alan Gönül Kahvesi, 2023 yılında Dünyada en
az 223 şubeye ulaşmayı hedeflemektedir.

Hedef; tüm 
dünyaya yayılmak…

65 şubeye ulaşan Hat Döner ağırlıklı İstanbul olmak üzere 
diğer şehirlere de yayılarak bir fast-food markası olmuştur…

Saraybosna’da ikinci şubesini açtı          










