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Türkiye'de 1994 yılından be-
ri, gıda sektöründe faaliyet

göstermekte olan sektörünün
lider kuruluşudur.
Sayfa 14’de

1yıl önce aramızdan ayrı-
lan, iş ve spor dünyası-

nın çok yakından tanıdığı,
sevilen isim merhum Uğur
Ekşioğlu’nun, vefatından
önce kaleme aldığı otobi-
yografisi “Kendi İşini Ken-
din Bul”, İnkilâp Kitabevi
etiketiyle çıktı. Sayfa 46’da

organizasyonu, UFRAD işbirliği ve Coldwell Banker
Türkiye Ana Sponsorluğu’nda gerçekleşen 13. Bayim Olur musun

Franchising Fuarı, marka ve yatırımcılara işbirliği imkanı sunuyor…

UFRAD Başkanı 
Dr.Mustafa Aydın

Bu yıl 15-18 Ekim tarihleri arasın-
da 13. kez kapılarını açacak olan

Bayim Olur musun Franchising ve
Markalı Bayilik Fuarı dünyanın pek
çok ülkesinden gelecek yabancı

markaların şovuna sahne ola-
cak, bunun yanında yabancı yatı-
rımcıları ağırlayacak. 

Sayfa 4’te

Yatırımcılar için 
avantajlı franchise

koşulları sunuyor

Franchise veren 
markaları tek bir çatı 

altında topluyor

“Türk pazarında hızla 
büyüyen genç ve 

dinamik bir markayız”
Sayfa 10’da Sayfa 18’deSayfa 28’de Sayfa 24’de

EREM Medya Grubu 
Yön. Krl. Bşk. M.Özhan EREM

Fuarcılık ekip işidir, herkes her
işi yapmayı bilecek ama ken-

di işini  en iyi şekilde yapacak…
Sayfa 43’de

Uğur Ekşioğlu’nun otobiyografisi

“Sirklere benzetmişimdir
hep fuarcılığı”

TAB Gıda Yön.
Krl. Bşk.Erhan Kurdoğlu

Medyafors Fuarcılık 
Gen. Md. Aycan Helvacıoğlu

1906’den beri milyonlarca
insanın hayallerini 

gerçekleştirdik

“Hedefimiz 
uluslararası restoran 
zinciri oluşturmak”

Türkiye’nin en büyük
zincir kuru temizleme

mağazası…

“Kendi İşini Kendin Bul”
okuyucu ile buluşuyor

UFRAD, franchising sistemi-
nin Türk Hukuk Sistemi içe-

risinde yerini bulmasına, franc-
hise alan ve veren kurumların
haklarının korunmasına, katkı
sağlamaktadır.  Sayfa 6’da

Yabancılar Türk markalarının 
temsilcisi olmak için fuarda...

Carl’s Jr. Yön. Krl. Bşk. Murat Ceylan: Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş: CZK Lokantacılık Kurucusu Can Köseoğlu: Yön. Krl. Bşk. Fatih Hakan Avşar:
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Fuar, bu yıl
22.000 m 2

alanda 350 marka
ile kapılarını 

açıyor. 
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Kıymetli misafirlerimiz, katılımcılarımız ve zi-
yaretçilerimiz…Bunca yıldır sizlere en iyi

hizmeti sunduğunu yine sizlerden gelen geri
bildirimlerle teyit ettiğimiz Bayim Olur musun
Fuarı’na hoş geldiniz…

Elinizdeki gazete artık gelenekselleşen “Fuar
Gazetesi” yayınımızın bu yılki ürünüdür…

Ziyaretçilerimizin, fuar katılımcılarının tamamı-
nı, renkli ve kuşe kâğıda basılmış bu gazetede
görebilmeleri için çaba sarf ettik… Bazı firmala-
rımızla röportajlar yaparken, bazılarının da tanı-
tımlarına yer verdik…

İçerik olarak özenli bir çalışmanın ürünü olan
gazetemiz, fuarımızın ne denli büyüdüğünü, et-
kinlik ve organizasyonların nasıl arttığını gözler
önüne seriyor…

Bizler, kıymetli katılımcılarımızdan aldığımız
güçle sizleri böyle bir gazete ile buluşturmak-
tan gururluyuz.. Değerli ziyaretçilerimiz gaze-
temizi inceleyerek, ilgilendiğiniz firmaları belir-
lemek ve ondan sonra stant ziyaretlerine başla-
manız, zamanı daha değerli kullanmanızı sağ-
layacaktır… “Tekrar geri getiremeyeceğiniz en
önemli değer zamandır. Her saniyesini kendi-
niz, aileniz, ülkeniz ve insanlık için fayda ile
doldurun”…

Firmalarla iletişim kurmak adına fuar sonrasın-
da da faydalanmaya devam edeceğinize inandı-
ğım gazetemiz bildiğiniz üzere her yıl bir kez ya-
yınlanmaktadır… Ancak benzer içeriği, hatta
daha kapsamlı ve interaktif olarak faydalanaca-
ğınız www.bayimolurmusun.com.tr portalını
da ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum…

Herkesin ticari anlamda istediğini elde edeceği
fuarımızın, hayırlara vesile olmasını dilerim.

Grup Asistanı
Özlem SARAÇ
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Bayim Olur musun Franchising Fuarı 
Medyafors Fuarcılık Genel Müdürü Aycan Helvacıoğlu:

“Yabancılar, Türk markalarnın temsilcisi olmak için fuarda…”

UFRAD Franchising Derneği
Franchise veren markaları

tek bir çatı altında topluyor… 

Röportaj
Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Dr. Gökhan Taş:

“1906’dan beri milyonlarca insanın hayellerini gerçekleştirdik”

Franchise
Fuarın ulaşım sponsoru Port VALE

fuarda katılımcı ve ziyaretçilere Vale Park hizmetleri sunuyor…

Röportaj
TAB Gıda Yön. Krl. Bşk. Erhan Kurdoğlu:

“TAB Gıda, yatırımcılar için avantajlı frachise koşulları sunuyor”

Açılış
Faruk Güllüoğlu Yön. Krl. Bşk. Faruk Güllü;

“Mağaza sayısını Antalya’da 5’ledi!..

Girişim Dünyası
CZK Lokantacılık İşletmeleri A.Ş. Kurucusu Can Köseoğlu: 

“Hedefimiz uluslararası restoran zinciri oluşturmak”

Gayrimenkul Dünyası
Gayrimenkul sektöründe 

2015 franchise gelişmeleri…”

Yatırım Anahtarı
Dry Clean Express Yön. Krl. Bşk. Fatih Hakan Avşar:

“Türkiye’nin en büyük zincir kuru temizleme mağazası…”

Röportaj
Carl’s Jr. Yön. Krl. Bşk. Murat Ceylan:

“Türk pazarında hızla büyüyen genç ve dinamik bir markayız”

Dosya Konusu
Popüler markalar BU FUARDA!

6

12
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Bu yıl 13. kez kapılarını açacak
olan Bayim Olur musun Franchi-
sing Fuarı dünyanın pek çok ül-

kesinden gelecek yabancı markaların
şovuna sahne olacak. Medyafors   or-
ganizasyonu, UFRAD işbirliği
ve Coldwell Banker Türki-
ye Ana sponsorluğun-
da gerçekleştirilecek
fuara yaklaşık 350
firma katılacak.
Medyafors Fuarcılık
Genel Müdürü Ay-
can Helvacıoğlu, fu-
arda franchising sis-
temine dair önemli ge-
lişmelerin yaşanacağını
belirterek, “Avrupa Franchi-
se Federasyonu’nun (EFF-Euro-
pean Franchise Federation) her yıl dü-
zenlenen Yönetim Kurulu Toplantısının
15-16 Ekim tarihlerinde, fuar bünyesin-
de eş zamanlı olarak gerçekleştirecek”
dedi. Fuarın en önemli misafirleri arasın-
da Ortadoğu kökenli yatırımcılar yer alır-
ken, bunu Avrupa ve Asyalı yatırımcılar
izliyor. Ayrıca fuarda; İngiltere, İspanya,
Romanya, Belçika, BAE, Malezya ve S.
Arabistan’dan gelen markalar yer alıyor.
Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin ve aday
ülkelerin franchise derneklerini tek çatı
altında toplayan 22 üyeli federasyon, fu-
arda Franchising Deneyim Paylaşım
Günü etkinliği de gerçekleştirecek, ayrı-
ca EFF Başkanı Guy Gras fuar açılışın-
da konuşma yapacak. Başkanlığını Bel-
çika'da yaşayan bir Türk olan Murat Bal-
bay'ın yaptığı Belçika Genç Girişimciler
Birliği üyeleriyle birlikte fuarın önemli
katılımcıları arasında yer alıyor. 

Arap ve G. Asya sermayesi
de fuara katılıyor
S. Arabistan Ticari Ataşeliği işbirliği ile
fuara S. Arabistan adına katılacak olan
Alarfaji Group ve Franaccess Franchise

Danışmanlık Firması Yöneticisi Ahmad
Al Arfaj beraberindeki 25 kişilik Suudi
yatırımcı heyetiyle yerli firmalara yatırım
olanakları için ikili görüşmeler gerçek-

leştirecek. Fuarın bu yıl Malez-
ya'dan da önemli misafirle-

ri bulunuyor. Malezya
Ticaret Bakanı Sa-

yın Hamzah Bin
ZAINUDIN fuarın
açılışına katılır-
ken, Malezya
Firmalar Komis-
yonu, Malezya

Fikri Mülkiyetler
Kurumu, Rakyat

Bankası ve Malezya
Franchise Derneği ile

beraber 12 Malezyalı
marka da fuar da olacak. Orta-
doğu’nun en önemli Franchise
danışmanlık firmalarından
Francorpme Danışmanlık yö-
neticileri bölgedeki franchise
ve ekonomik koşullar hak-
kında yerli firmaları bilgilen-
dirmek ve franchise yatırım-
larında danışmanlık hiz-
meti vermek için firmalar-
la görüşecekler.

Malezyalı markalar 
fuarda yatırımcılar
ile buluşuyor…
Malezya Ticaret Bakanlığı
ve Franchise Derneği iş-
birliğiyle Malezyalı marka
ve devlet kurumları 13.
Bayim Olur musun
Franchising Fuarı’nda ya-
tırımcı adaylarıyla buluş-
mak için gün sayıyor…
Fuar’a katılacak Malezyalı
firmaların yanı sıra, Ma-
lezya Ticaret Bakanlığı
Kurumları da ülke-

deki franchise ve yatırım olanaklarını
doğrudan Türk yatırımcılarla paylaşa-
cak. Ayrıca Malezya Ticaret Bakanı Sa-
yın Hamzah Bin Zainudin Bayim Olur
musun Franchising ve Markalı Bayilik
Fuarı'nın açılış konuşmalarında yer ala-
cak. Firmaları incelediğimizde; gıda, ha-
zır giyim ve hizmet alanlarından firmalar
fuar boyunca yatırımcılarla görüşmeler
gerçekleştirecek.

Equivalenza Türkiye ve 
Ortadoğu pazarına açılıyor
Equivalenza kabul edilebilir fiyatlarla
yüksek kaliteli parfümler, aromalar ve
kozmetik ürünleri üretme konusunda
uzmanlaşmış lider İspanyol markasıdır.

Firma tasarladığı ve geliştirdi-
ği ürünleri dünyanın 34 ül-

kesinde yer alan 770 ma-
ğazalık bir ağ üzerinden
satışa sunmaktadır.

YABANCILAR
Türk markalarının

temsilcisi olmak için

FUARDA

Fuar, bu yıl 
22.000 m2

alanda 350 marka
ile kapılarını 

açıyor. 

Geliştirmiş olduğu yenilikçi satın alma
modeli sayesinde, müşteri her bir anda
ve kişisel zevklerine uygun olarak seçim
yapma özgürlüğüne sahip olup, bu se-
çimini geniş bir ürün yelpazesi yapabil-
mektedir. 
Parfümeri ve güzellik sektörünün bu an-
lamda daha demokratik bir hüviyete bü-
ründürülmesi sayesinde, Equivalenza
projesine katılmak için oldukça düşük
bir bayilik başlangıç ücreti ile birlikte
kullanım hakkı veya reklam gibi masraf-
lardan arındırılmış bir bayilik elde ede-
bilme imkanı mevcuttur. 
2011 yılında kurulmuş olan firma, faali-
yetlerini Türkiye ve Ortadoğu bölgesine
genişletmek istemektedir. Bu amaçla,
fuardaki yerini almıştır. Randevu almak,
ayrıntılı bilgi edinmek ve Equivalenza
projesinde yer almak isterseniz, expan-
sion@equivalenza.com adresine yaza-
bilirsiniz.

Medyafors Fuarcılık 
Gen. Md. Aycan Helvacıoğlu

FUAR
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len bir zincir büyüyemez, rakipleri büyü-
dükçe o küçülür. UFRAD olarak franchi-
se veren zincirlerin ülkemiz ekonomisine
kalıcı fayda sağlaması için franchise sis-
temlerini tam kurmalarını ve doğru işlet-
melerini gerekli görüyoruz, eğitimlerimiz-
le destekliyoruz. 
Öncelikli hedefimiz markalarımızın glo-
bal pazarlarda hak ettikleri yeri almaları
için çalışmalarımıza devam etmek ve
Türkiye ekonomisine daha fazla katkı
sağlayabilmektir.

Türk firmalar, yatırımlarında 
en çok hangi ülkeleri 
tercih ediyor? 
Kuzey Afrika ve Ortadoğu pazarları çok
iyi giderken maalesef son zamanlardaki
gelişmelerden ötürü ciddi bir pazar kay-
bı yaşadık. Şu anda Balkanlar, Türki
Cumhuriyetler, Ortadoğu ve Amerika pa-
zarları iyi gidiyor.

Franchising Sistemi’nin 
ülke ekonomisine ne gibi 
katkıları var? 
Yıllardır Genel Başkanı olduğum UFRAD
Franchising Derneği çatısı altında her za-
man dile getirdiğim bir söz vardır: “Mar-
kalaşmak bir ülkenin gelişimi için en ge-
rekli etkenlerden biridir.” 
Bugün tüm güçlü ekonomiler dünya
pazarlarını Markaları ile ele geçirmekte-
dirler. Birçok inovatif düşüncesi, dünya
standartlarında ürün ve hizmetleri ba-
rındıran Türkiye girişimcileri ve firmaları
artık kabuklarından sıyrılmalı, güçleri-
nin farkına vararak dünya standartların-
da markalar geliştirmelidirler. Dünya
çapında markaların yaratılması da an-
cak franchising sistemi ile mümkündür.
Çok yol kat etmiş olmamıza rağmen
daha çok işimiz var. Hep beraber hiç
durmadan, yorulmadan çalışmaya de-
vam edeceğiz.

Derneğin kuruluş
öyküsünü paylaşır
mısınız?

21. yüzyılın markalı perakendecili-
ğe yeni ufuklar kazandıran çağ-
daş işletme şekli ve franchising
sisteminin Türkiye’deki tek çatı
örgütü olan UFRAD Franchising
Derneği, 1991 yılında kuruldu.
Başarısını ispatlamış markala-
rın girişimci ruha aktarılmasını
destekleyen derneğimiz, ülke
ekonomisi başta olmak üze-
re, yatırımcıların markalaş-
maya yönlendirilmesine ve
yerli markaların teşvik edile-
rek uluslararası pazarlarda
yer edinmesine katkılar
sağlamakta. 
Dünyanın en köklü franc-
hising derneklerinden biri
olan UFRAD, bugün sayı-
sı 200’ü aşan güçlü mar-
kayı çatısı altında topla-
mış bulunuyor. Yıllık 35

milyar $’lık ticari işlem hacmine sa-
hip Türkiye’deki Franchising Sisteminin
tek temsilcisi olan UFRAD, Franchise
sisteminin ülkemizde doğru bir biçimde
öğrenilmesini, temel kuralların belirlen-
mesini ve uygulanmasını sağlıyor. Mar-
kalarımızın gerek Türkiye içinde gerekse
uluslararası platformlarda işbirlikleri
oluşturmasına destek olan derneğimiz,
Türk firmalarının dünya pazarında ihtiyaç
duydukları hukuki, kültürel ve mali konu-
larda en önemli paylaşım merkezidir.
Dünya Franchising Konseyi (WFC) aktif
üyeliğimiz ile Karadeniz Franchise Fede-
rasyonu Kurucusu ve Yönetim Kurulu
Başkanıyız. Dış Ekonomik İlişkiler Kuru-
lu-DEİK Kurucu Kuruluş üyesiyiz.  Geçti-
ğimiz aylarda Avrupa Franchising Fede-
rasyonu (EFF)’in UFRAD Genel Başkanı
olarak Başkan Yardımcılığı görevine ge-

tirilmiş bulunuyorum. Tüm bu başarıları-
mız sadece derneğimizin değil ülkemizin
gururudur.

Derneğin faaliyetleri 
nedir? Ne tür destekler
sağlıyorsunuz?
UFRAD, franchising sisteminin Türki-
ye’de doğru bir biçimde öğrenilmesine,
kurallarının belirlenmesine, franchi-
sing’in Türk Hukuk Sistemi içerisinde ye-
rini bulmasına, franchise alan ve veren
kurumların haklarının korunmasına, katkı
sağlamaktır. Şu anda yaklaşık 180 üye-
miz var. Üyelerimizi seçerken çok seçici
davranıyoruz. Avrupa Franchise Fede-
rasyonunun “açıklık” ve “dürüstlük” İlke-
leri kapsamında faaliyet gösteren marka-
ları derneğimize kabul ediyoruz. Ayrıca
uyguladığımız ‘Sistem Değerlendirme
Programı’ ile kendilerine doğru sistemi
oluşturmada da destek veriyoruz. Bunun
yanında İstanbul Aydın Üniversitesi ve
UFRAD olarak franchise veren zincirlerin
ülkemiz ekonomisine kalıcı fayda sağla-
ması için franchise sistemlerini tam kur-
malarını ve doğru işletmelerini gerekli
görüyoruz, eğitimlerimizle her zaman
destek vererek, sistem değerlendirme
programı ile markalarımızı dünya stan-
dartlarına taşıyoruz. 

Hangi sektörde bu 
uygulama daha yaygın 
olarak kullanılıyor? 
Bugün Türkiye’de zincir işletmelerin sa-
yısı 1850 civarında. Bunların %24’ü ya-
bancı, %74’ü Türk kökenli markalar. Zin-
cirlere bağlı şube sayısı ise 50.000 civa-
rında. Franchise veya bayilik verenlerin
sayısı 1471, zincirler içindeki oranı ise
%78. Sadece kendi şubelerini açıp ken-
dileri işleten zincirler %22 oranında.
Franchise zincirlerin gelişmesindeki en
önemli etken, yönetimdir. Vasat yöneti-

UFRAD, franchising
sisteminin Türk 
Hukuk Sistemi 

içerisinde yerini
bulmasına, 

franchise alan ve
veren kurumların 

haklarının 
korunmasına, 

katkı sağlamaktadır.

Franchise veren markaları
tek bir çatı altında topluyor

UFRAD Başkanı 
Dr. Mustafa Aydın
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Restorancılık sektöründe bir numara olmayı hedefleyen 
markayı temsil edecek olan kişilerin belirli 

kriterlere sahip olması bekleniyor.

Konyalı Ahmet Usta yeni kar ortakları arıyor

Finansal yönetiminize gü-
veniyorsanız insan kay-

nağı gücünü en iyi şekilde
yönetebileceğinizi düşü-
nüyorsanız, Konyalı Ah-
met Usta vizyon ve mis-
yonunu en doğru şekilde
benimseyeceğinize ina-
nıyorsanız, markayı en
iyi şekilde temsil etmek
amacıyla gerekli maddi
manevi özveride bulu-

nabileceğinize inanıyorsanız neden
Konyalı Ahmet Usta ailesine katılmıyorsunuz?

Kişisel yeterliliklerin yanı sıra Konyalı Ahmet Usta ailesine katılacak
olan restoranların bir takım fiziksel yeterlilikleri sağlaması gerekiyor. Bu yeterlilikler şu

şekilde özetlenebilir. Bünyeye katılacak olan restoranlar lokasyon olarak ana yollara
yakın, ulaşımı kolay noktalarda bulunmalıdır. Ayrıca kalabalık cadde üzerinde veya
avm lerde bulunması gerekmektedir. Bunun yanı sıra gelen misafirlere kolay park im-
kanı sağlaması restoranların en azından 7-8 m tavan yüksekliğine sahip olması ve
yerleşim arazisinin ve binanın kullanabilmesi için mevcut yasal gereklilikleri sağlamış
olması gerekmektedir. Son olarak mekanın Konyalı Ahmet usta standart konsept ve
mimarisine uygun olması gerekmektedir.
Eğer gerekli fiziksel ve kişisel özelliklere sahibim diyorsanız Konyalı Ahmet usta aile-
sine katılmamak için hiçbir nedeniniz yok. Franchising anlaşması ile ilgili öğrenmek
istediğiniz tüm detayları ve bizimle tanışmak için yetkililer sizleri Bayim Olur musun
Fuarı’nda yer alacak standlarına davet ediyor.

Çıtır Usta, 2 ayrı konsept ile karşımı-
za çıkıyor. İşletme maliyetleri ve

kira oranı olarak zorlaşan koşullarda
ürün kalitesinden asla taviz vermeyen
Çıtır Usta yatırımcıları için daha ekono-
mik ve kar payı oranı daha yüksek olan
Çıtır Usta Ekspress modeli… Her şeyin
bir pide bir ke-
bap peşine kuru-
lu olduğu marka-
da işletmecilerin
franchise siste-
minde ki gerekli-
liği ön plandadır.
Franchise aday-
ları ile görüşme-
lerini ilerleten
marka aynı tutu-
mu yurtdışında
da benimsemek-
tedir.
Dünyanın her yerinden franchise teklif-
leri alan marka işini iyi yapabilmek adı-
na tabelasını vermiyor. Öncelikle aynı
Türkiye de olduğu gibi markaya olan

ve işine olan
inancını ekibe
anlatmak zorun-
da. Çıtır Usta,
deneyimli bir ke-
bap bir Pide peşinde kes-
tirme yolu almadan en iyi hizmeti su-

narak var olacağı bi-
lincinde olan ekibi
ile bugün Fas ve Ta-
cikistan dan sonra
Ortadoğu ve Körfez
ülkeleri ile de yakın
temaslar halinde.
Çıtır Usta İhtiyaç
karşılayıp fark yara-
tacağı her noktada
müşterilerine ulaş-
mayı hedefleyen ve
yatırımcı adayı ola-
rak size hem kendi-

sini hem de franchise sistemi ile ilgili
tüm sorularınıza da bir kahve eşliğinde
genel merkezinde ağırlamaktan mutlu-
luk duyacaktır.

Yatırımcılar için kar payı oranı daha 
yüksek olan Çıtır Usta Ekspress modeli…

12 yıldır bir pide bir kebap peşinde
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109 yıllık tarihinde 
konut, lüks konut ve 
ticari gayrimenkul 

danışmanlığı 
alanlarında aracılık

hizmetleri 
veren Coldwell Banker

milyonlarca insanın 
hayalini gerçekleştirdi.

1906’dan beri milyonlarca
insanın hayallerini gerçekleştirdik…

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş

Coldwell Banker’dan bahseder misiniz?
Coldwell Banker- Dünyanın ilk gayrimenkul da-

nışmanlık markası olan Coldwell Banker, 1906 yı-
lında San Francisco’da Colbert Coldwell ve Arthur Ban-
ker ortaklığında kuruldu. 109 yıllık tarihinde konut, lüks
konut ve ticari gayrimenkul danışmanlığı alanlarında ara-
cılık hizmetleri veren Coldwell Banker, yıllar içerisinde
sektörün profesyonellik ve güvenilirlik standartlarını şekil-
lendirdi. Yüz yılı aşkın tarihinde aracılık hizmetlerinde yıl-
lık 250 milyar dolar tutarında gayrimenkul satışı miktarı-
na, hizmet bedelinde ise  yıllık 6 milyar dolarlık gelir dü-
zeyine ulaştı. Merkez ofisi New Jersey’de bulunan ve
%100’ü halka açık olan Realogy Group’un en büyük mar-
kası Coldwell Banker, bugün 6 kıtada ve 52 ülkede gay-
rimenkul danışmanlık hizmetleri vermeye devam ediyor.
Coldwell Banker Türkiye- Coldwell Banker, sahip oldu-
ğu uluslararası deneyimini 2013 yılından itibaren Türki-
ye'ye taşımaya karar verdik. Gayrimenkul ve franchising
satışı konusunda alanında uzman kişilerden oluşan bir
kadro kurduk.

Franchise verme süreciniz nasıl 
devam ediyor? Türkiye’de kaç ofis ile 
hizmet veriyorsunuz?
Coldwell Banker, dünya genelinde her yıl istikrarlı olarak
büyüyen gayrimenkul pazarında, kendi işini yapmak iste-
yen dinamik girişimciler için özel fırsatlar sunuyor. Global
yaklaşımı ve yüz yılı aşkın tecrübesiyle başarıyı hedefle-
yen paydaşları için yol gösterici oluyor. Coldwell Banker
Türkiye olarak 2 yılda 77 ofisimiz ile yaklaşık 700 gayri-
menkul profesyoneline ulaştık. Şuan Türkiye genelinde
19 şehirde faaliyet göstermekteyiz. Coldwell Banker Tür-
kiye olarak, 2015 Ocak ayı itibariyle %400 büyüme gös-
tererek globalde, dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi olduk.
2016 hedefimiz, ofis sayımızı 150 ye, 2017 de ise 250'ye
çıkarmak.

Coldwell Banker’ın gayrimenkul 
sektörü üzerindeki rolü nedir?
Dünyanın ilk gayrimenkul danışmanlık firması olmanın
getirdiği, inovatif  bakış açısıyla teknolojiye ve eğitime
çok önemli yatırımlar yapıyoruz. 
Eğitim yatımlarımız: Sektörde işe yeni başlayan bir gay-

rimenkul danışmanının standart eğitim süresi 5 gün iken,
Coldwell Banker 12 günlük eğitim vermektedir. Bu yıl,
Coldwell Banker Türkiye ekibine, Gayrimenkul Sektörü-
nün eğitim gurusu olarak nitelendirilen  Gil Ostrander,
Eğitim Direktörü ve Yönetim danışmanı olarak katılmıştır. 

Teknoloji yatırımlarımız: Coldwell Banker, 6 kıtada 52
ülkeye yayılan global network ağı sayesinde uluslarası
sınırları ortadan kaldırmaktadır. BlueNet isimli kapalı in-
tranet sistemi sayesinde, yer ve zaman kısıtlaması ol-
maksızın yeni bir portföy girişinden sunumuna kadar
tüm işlemler basit bir akıllı telefon aracılığıyla gerçekleş-
tirilebilmektedir. Söz konusu sistem, Türkiye'nin en
önemli emlak siteleriyle de entegre olarak çalışmakta-
dır. Gelecek 10 yıl yeniliklerimizi destekleyecek, tüm ge-
liştirmelerimizi kaldıracak bir sistem için altyapımızı Go-
ogle Türkiye ile işbirliği yaparak, Google teknolojisine
çevirdik. Coldwell Banker, Sektörde ilk ve tek yüksek
kazanç sistemini sunuyor. Gayrimenkul danışmanları-
mıza, Pass paylaşım sistemi ile masa parası olmadan,
aylık sabit ücret olmadan, yüzde 100 e kadar kazanç
imkanı sunuyoruz.

Türkiye’de gayrimenkul sektörünü 
2015’te neler bekliyor, 
2015 öngörülerinizi alabilir miyiz? 
Gayrimenkul piyasası bu sene Genel Seçim, sınırımızda
süregelen Suriye iç savaş ve son dönemde artan terör
olayları sebepleri ile genellikle yatay bir seyir izlemiştir.
Ancak erken seçim sonucunda kurulacak hükümet ile
sağlanacak siyasi ve ekonomik istikrar hem para piyasa-
larına hem de gayrimenkul piyasalarına olumlu etki ede-
cektir. Özellikle halen devam etmekte olan Kentsel Dö-
nüşüm Projeleri, şehirlerarası otoyol ve hızlı tren projele-
ri, ihaleleri yapılan/yapılacak "Şehir hastaneleri, İstan-
bul'da 3. köprü, 3. havaalanı, Avrasya Tüneli ve bitmek
üzere olan metro ulaşım projeleri, bunun dışında yeni çı-
kan Gayrimenkul Fonları düzenlemesi, tüketicinin mar-
kalı mega projelere hem oturum ve hem de yatırım
amaçlı olarak olumlu bakması" gibi sebeplerle 2015 te
ertelenen gayrimenkul yatırımlarının 2016 yılına sarkma-
sı bekleniyor. Bu sebeple 2016 yılının 2015 yılından da-
ha hareketli geçeceğine inanıyoruz.



Dr. Tavuk, sağlığı ön planda tutan üretim anlayışını organik gıda ile birleştire-
rek “sadece doğal üretim” yapma kararıyla pazara girdi. Dr. Grup şirketleri,

2011 yılında Dr. Piliç markasıyla girdiği beyaz et sektöründe, 2014 yılında da ye-
ni markası Dr. Tavuk ile yerini aldı. Yenilenen kadrosu ve geliştirilmiş üretim tek-
nolojisi ile Dr. Tavuk, Türkiye’de bölge bölge yayılarak, cazip franchising koşul-

ları ile 2016 yılında da Dr. Tavuk satış noktaları ile tüketiciye doğal
ürün hizmeti vererek büyümeyi hedefliyor. 

Güçlü operasyon modeli, doğal çiftliği, destek veren
ekibi, doğal tavukları ve müşteri memnuniyetine verdi-

ği maksimum özenle, Dr. Tavuk'un mükem-
mel bir adres olduğunu kanıtlıyor.

Türkiye’nin dört bir yanında
oluşturulacak bayiler aracılı-
ğıyla müşterilerin daima ya-

nında olup, onlara en
kaliteli ürün ve hizmetle-
ri sunacak.

Dr. Tavuk, 2015 yılından itibaren, doğal yaşamı 
savunan tüm yatırımcılara kapılarını açıyor.

Doğal yaşamın 
savunucusu sizinle büyüyor…
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Türkiye’nin her geçen gün artan içecek merakından feyz ala-
rak, 2004 yılında İtalya’nın gözde kahve markası Illy distribü-

törlüğü ile sektöre ilk adımı atarak ve gittikçe büyüyen tutkuyla
Oze Kahve’yi yarattık. Marka kurucusu Zafer Yapıcı, markaları-
nı şöyle anlatıyor; “O günden bugüne kahveden başka uğra-

şımız, daha iyi-
yi üretmekten başka heye-

canımız olmadı. 
Kahvenin renkli ve sonsuz dünya-
sında öğrendikçe ürettik, ürettikçe
paylaştık ve Ankara’nın dışına taşan
bayiliklerimizle, ticari bir kurumdan
öte büyük ve güçlü bir aile olmayı
başardık. 
Kahve ve kahve ekipmanlarının dı-
şında; barista eğitimlerini ve danış-
manlık hizmetini de yelpazemize
katarak, bilgimizi ve kahve kültürü-
nü yaymayı amaçladık.
Şimdi kusursuza ulaşmanın ideali
ve kahveden aldığımız keyfi daha
çok yaşama katma hayali ile yola
devam ediyoruz…”

Tüm çabamız; daha iyiyi üretmek



nelinde ilk defa kabul edilen vale
otomasyon sistemine, 500.000
Usd yatırım yaparak sektörde
teknolojik olarak hizmet ve-
ren ilk işletme olmuştur.
Kurmuş olduğu kalite ye-
terlilik ve ISO kalite stan-
dartları akademisi ile, is-
tihdam sağlayarak şu an
bünyesinde 446 personel
ile (%57‘si 1 yabancı dil,
%17 si 2 yabancı dil, %11‘i 3
yabancı dil bilmektedir) faali-
yet sunmaktadır. 

Sponsorluk kapsamında Vale
Park & Şoför, Turizm & Destek,

Concierge & Asistanlık  hizmeti su-
nacak olan Port VALE, fuar ön-
cesi ve sonrası sunacağı hiz-
met sayesinde fuarda, tüm
noktalarda zaman kaybını en-
gellemeyi hedeflemektedir. 
Port VALE’nin vereceği hizmet
ile fuara gelenler otopark için-
de park yeri arama, güvenlik,
eşya taşıma zahmetinden kur-
tulacaklar. Ayrıca, isterlerse
Port VALE‘ye ait VIP araçlar ile
adreslerinden alınıp, konforlu
yolculuk edecekler.
Port VALE, ülke genelinde ha-
valimanı olan birçok ilimizde
faaliyet göstermektedir. Trafik
yoğunluğu ve park sıkıntılarının
yaşanmasına karşın, ihtiyaca
cevap verebilecek ve sigorta
kapsamında eğitilmiş personelleri
ile vale park firmalarının eksikliğini
giderme hedefi ile yola çıkan Port
VALE Metroport Busidence, Zorlu
Center Avm, Mall Of İstanbul Avm,
Astorıa AVM, Capacity AVM, Bursa
Koru park AVM , Sakıp Sabancı Mü-
zesi, Hilton Hotel Taksim, Conrad
Hotel, Raffles Hotel, Movenpick Ho-
tel Sütlüce, Arenapark AVM , Tori-
um AVM , Maçka Residences , Nis-
petiye 10 ve Havalimanları noktala-
rında hizmet vermektedir.
2013 senesinde, dünya ve ülke ge-
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CHAY, uluslararası
proje geliştirme şir-

keti olan Cafe Kon-
sept’in 2 yıllık çalışması-

nın sonu-
cu olarak ortaya çıktı. Dün-
yanın önde gelen marka
konseptleri ve metropol
yaşantısının gerekleri kap-
samlı bir şekilde analiz edi-
lerek çeşitlenen ihtiyaçlar
belirlendi. Markanın ürün
yelpazesinde, son derece
ekonomik fiyatlarla sundu-
ğu kaliteli demleme çay ve
kahve çeşitlerini; muhtelif
sandviç, kek, kurabiye ve

özgün soğuk içecekler bulunuyor. CHAY,
yatırımcısına özel franchising modeli ile is-
ter kendi başınıza isterseniz de marka ile
ortak olarak yatırım yapma fırsatları sunu-
yor. İşe başlamayı kolaylaştıran, uzun so-
luklu ve sürdürülebilir yapısıyla sizlere yol
arkadaşlığı öneriyor.

Bayim Olur musun 
Franchising Fuarı’nın 

ulaşım sponsoru Port VALE, 
fuarda katılımcı ve 

ziyaretçilere Vale Park 
hizmetleri 
sunuyor.

Visionteractive müşterilerine
sosyal medya tabanlı, eğlen-

celi ve interaktif ürünler geliştir-
mekte olan bir kuruluştur. Geliştirmiş olduğu birbirinden ya-
ratıcı ürünler ile markaları hedef kitleleri ile buluşturmakta,
markanın sosyal medyada yayılımı sağlamakta, marka bilinir-
liğini arttırmakta ve tabii ki katılımcılara eğlenceli bir etkinlik
sunarak etkinliklerde fark yaratmaktadır.
Türkiye’de ilk kez sosyal medya dünyasına yeni bir bakış açı-
sı getiren Visionteractive ekibi festival, fuar, açılış, lansman,
kongre, yılsonu daveti, gala gecesi, personel gecesi, düğün

ve parti vb. gibi farklı organizas-
yonlarda fark yaratan çözümler
sunmaktadır.  Türk mühendisler ta-

rafından yönetilen Visionteractive şirketi, sektörde öncü ve
yenilikçi olmayı kurulduğu günden bu yana devam ettirmiş ve
bundan sonrasında da hedefini bu yönde çizmiştir.
‘’ En İyi Genç Girişimci ödülleri ‘’  ile yurtdışında da dikkat
çekmeyi başarmış olan Visionteractive, bu başarıların karşılı-
ğı olarak ilk ihracatını geçtiğimiz günlerde Dubai’ye yapmış-
tır. Ayrıca  13.Franchising ve Bayilik Fuarı’nın Sosyal Medya
Partneri olmuştur.

Sosyal medya dünyasına yeni bir bakış açısı…

Uzun soluklu 
yatırımın adresi; 

Klasik ama %100 doğru
bir cevap varsa o da

her şeyin en doğalını
kullanmamız lezzetleri-
mizin temel sırrıdır. Biz
ürünlerimizde donmuş
veya hazır gıdalar, kıvam
artırıcılar kullanmayız. Her
şeyin en tazesini sizin için yıl-
lardır deneyimiyle harmanlar
ve tadına doyum olmaz lez-
zetler meydana getiririz.
Sago dondurma franchi-
sing ile hem yurt içi
hem de yurt dışında
büyüyecek.

Dünya denizcilik sektörünün oska-
rı olarak kabul edilen 10. Altın Çıpa
Başarı ödülünün sahibi olan Port

VALE Yönetim Kurulu
Başkanı Şeref Tufan
“Port VALE olarak vale
park hizmetlerinin yanın-
da havaalanı şehir trans-
ferleri hizmetlerini kap-
sayan VIP transfer hiz-
metleri, günlük turları
kapsayan özel transfer
ve günlük - haftalık uzun
süreli şoför teminini kap-
sayan özel transfer hiz-
metleri ve zamanı sınırlı
olan kişilere özel araç
muayene hizmeti yanı sı-
ra ülke genelinde kişisel
asistanlık hizmetlerini
sunduklarını belirtti.”

Bayim Olur musun Fuarı Ulaşım Sponsoru…
Sago dondurma
lezzetlerinin sırrı…
En taze meyvelerden 
hazırlanan dondurmanın 
tadına doyum olmaz…
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TAB Gıda Yön. Krl. Bşk.
Erhan Kurdoğlu

“Türkiye'de 
1994 yılından beri, 
gıda sektöründe 

faaliyet 
göstermekte olan 
sektörünün lider 

kuruluşudur.”

TAB Gıda, yatırımcılar için avantajlı 
franchise koşulları sunuyor…

çok noktasına ulaşmaktadır.
Yine 2007 yılında TAB Gıda bünyesinde faaliyete geçen di-
ğer bir marka, özel baharatlı tavuk parçalarını Türk halkıy-
la buluşturan ve "Bu Tavuğu Seveceksiniz" sloganıyla yola
çıkan Popeyes®'tır. Geleneksel tariflerin sıra dışı Louisiana
mutfağıyla buluştuğu Popeyes®, eşsiz lezzetlerini Türki-
ye'de her geçen gün büyüyen restoran ağı ve bugün
30’dan fazla ilde 130’dan fazla restoranı ile müşterilerine
sunmaya devam etmektedir.

Eylül 2010 yılından bu yana ise Dünya’da eşi benzeri bu-
lunmayan rosto sandviçler ve kıvırcık patatesleriyle ben-
zerlerinden ayrışmayı başaran Arby’s®, TAB Gıda güven-
cesiyle ülkemizde hizmet vererek, Türk tüketicilerinin de
vazgeçilmezlerinden biri olmayı başarmıştır.  Farkı, lezze-
tinde gizli olan özgün menüleri ile geleneksel fast food al-
gısını değiştiren Arby’s®, TAB Gıda bünyesine katılması-
nın ardından hızlı bir büyüme gerçekleştirmiş ve şuan Tür-
kiye genelinde 45’den fazla şubesi ile hizmet vermektedir.
2013 yılında ise TAB Gıda, 20 yıllık deneyimini işin ustala-
rıyla birleştirerek Usta Dönerci markasını yaratmıştır. TAB
Gıda, Usta Dönerci markasıyla konusunda uzman çalışan-
ları ile birlikte en doğru ve uygun ürünü, en uygun fiyat ve
en üstün hizmet kalitesi ile bütünleştirerek müşterilerine
sunmayı hedeflemektedir.

Her zaman en iyi kalitede güvenilir ürünler
Usta Dönerci'nin benzersiz lezzeti özenle seçtiği malzeme-
lerden ve geleneksel hazırlanış yöntemlerinden gelmekte-
dir.  Klasik yapılış yöntemlerinden ödün vermeden yüksek
hijyen koşullarında ürünler hazırlayan Usta Dönerci, her
zaman ve iyi kalitede, güvenilir, leziz ürünler ve döner çe-
şitleri sunmaktadır. TAB Gıda, Usta Dönerci'de müşterileri-
ni  Anadolu'nun binlerce yıllık lezzet geleneğini yaşamaya
davet etmektedir.

TAB Gıda’nın hızlı servis sektöründeki serüveni 1995
yılında geniş ürün yelpazesi, güler yüzlü hizmeti,
alevde ızgaranın karşı konulmaz lezzetiyle tüm

Dünya’da hızlı servis sektörünün öncülerinden biri olan
Burger King®'in münhasır lisans hakkı sahibi ve restoran-
ların Türkiye’deki ana işletmecisi ve geliştirme ortağı
olup, master franchise haklarını alarak Türkiye'ye getir-
mesiyle başlamıştır. 
Hızlı servis sektöründeki öncülük misyonundan, kalite ve
sağlık ilkelerinden asla taviz vermeyen TAB Gıda, Türk hal-
kını yeni lezzetlerle buluşturmaya devam ederek, 2007 yı-
lında Napoli'nin geleneksel ve nefis  'İtalyan' lezzetlerini su-
nan Sbarro®'yu bünyesine katmıştır. 
30’dan fazla ilde 100’den fazla restoranı ile Napoli'nin ge-
leneksel ve nefis İtalyan lezzetlerini hızla hayatımıza sunan
Sbarro®'nun tüm Dünya’yla paylaştığı yüzlerce lezzet; de-
neyimli ve profesyonel TAB Gıda ekibiyle Türkiye'nin bir-
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MaproWorld, doğa dostu ürünler
ile gelecek nesillere daha yaşa-

nabilir bir dünya bırakmak amacıyla,
2007 yılından bu yana ticari banyo
yönetim hizmetleri sunmaktadır.
MaproWorld kurumsal müşterilerine
banyo tedarik ve temizlik süreçlerin-
de, sunduğu profesyonel çözümler
ve sağladığı süreç yönetimi hizmeti
ile daha hijyenik ve ekonomik banyo-
lar sağlamakta. Daha yeşil bir dünya-
yı inovatif teknolojiler ile harmanla-
yan MaproWorld’ün banyo hizmetle-
ri verirken kullandığı tüm ürünler ta-
mamen doğa dostu olup enerji tasar-
rufu sağlamaktadır. 

MaproWorld’ün başlıca hiz-
metleri arasında; plaza, alış
veriş merkezi, şirket, resto-
ran, otel, hastane vb. gibi ku-
rumsal müşterilerin banyo
temizlik ve tedarik süreçleri-
nin yanı sıra haşere kontrol
ve ilaçlama ile kanal açma
faaliyetleri yer almaktadır.
Kendine özgü yöntemleri ile sektö-
rün dinamiklerini değiştiren Mapro-
World’ün önceliği insan sağlığı, çev-
reci ürünler ve enerji tasarrufu olmuş-
tur. 
Müşterilerine, kaliteli ve ekonomik
çözümler sunmak amacıyla yola çı-

1919 yılında Ankara’da başlayan
serüven, 1949 yılında Nurettin
Tuncay ile gelişerek devam et-

miş, 2011 yılında Hüseyin
Gazi Toraman ve ortakları
tarafından devralınmıştır.
Kocatepe 1949, 1996 yılın-
da hem Türk Kahvesini
hem de Dünya Kahve çeşit-
lerini, kendine özgü yiye-
cek ve içeceklerle çağdaş
bir işletme çatısı altında bir-
leştirerek Kocatepe Kahve
Evi konseptini yarattı.
Marka, misafirlerine rahat,
sıcak bir ortamda güvenle
oturabilecekleri, başta Türk
kahvesi olmak üzere, dün-
yada sunulan tüm kahve çeşitleri ile
sıcak soğuk içecek çeşitlerinin har-
manlandığı ama aynı zamanda çeşit-

li yemek seçenekleri ile  aktif olarak
10 ilde 40 şubesiyle hizmet vermekte
ve yeni açılacak şubeleri ile ise dün-

ya çapında bir marka olma yolunda
ilerlemektedir.  Kahve evlerinde Türk
ve dünya kahveleri ön plana çıkarken

aperatifler, sandviçler ve atıştırmalık-
lar, Türk ve  dünya mutfağının lezzet-
li yemekleri, dondurma ve tatlılar mi-

safirlerin beğenisine
sunuluyor. Türk kah-
vesi kültürünün yeni
ve gelecek nesillere
doğru aktarılması ge-
rektiğine inanan Koca-
tepe 1949, geleneksel
özgün pişirme yön-
temleri ve geleneksel
özgün sunumu ile
farklılık yaratıyor. Mar-
ka, Anadolu’daki bü-
yümesini sürdürürken,
başta Marmara, Ege
ve Karadeniz olmak

üzere şubeleşmeye devam ederek,
aynı zamanda 2015 de yurtdışında ilk
şubesini açacak.

Daha yaşanılabilir 
bir dünya sunuyor…

Özgün pişirme yöntemleriyle fark yaratıyor

Hijyenik, çevreci ve teknolojik hizmetleri ile ticari banyo yönetimi
alanında kendi işini kurmak isteyenlere 
avantajlı iş fırsatları sunuyor.

kan MaproWorld yenilikçi  hizmet an-
layışıyla  büyüyor. Tüm Türkiye’ye
yayılmayı hedefleyen MaproWorld,
yeni “iş ortaklarıyla” Bayim Olur Mu-
sun Fuarı’nda bir araya gelecek.

3girişimci ruh; Murat Demirhan, Bülent De-
mirhan ve Cüneyt Gürbüz’ün evde sağlıklı,
lezzetli ve göze hitap eden yemek yeme is-

teğiyle başladı Meal Box’ın hikayesi. İlk şubesini
2014 yılında Ataşehir’de açan Meal Box, birinci
yılında 28 şubeye ulaştı. Kurulduğu günden bu
yana İstanbul’un farklı noktalarından gelen talep-
leri değerlendirerek franchising ile hızla büyüyen
marka, ev yemeklerini sipariş noktasına maksi-
mum 30 dakika içinde sıcak bir şekilde ulaştırma
iddiasıyla ön plana çıkıyor. 

Yeni şubelerden franchising
bedeli alınmıyor
Meal Box’ın 28 şubesinden 26’sı franchise şube-
ler olarak hizmet veriyor. Her ay şubelerine bir
yenisini ekleyen Meal Box,  2015 yılı sonunda 41
şubeye ulaşmayı hedefliyor. Bu hedefe ulaşmak
için de oldukça cazip franchising koşulları sunu-
yor. Meal Box’ın sunduğu sistemde üç farklı kon-
sept bulunuyor. Paket servis konseptinde sade-
ce demirbaş yatırımı yaparak bir iş sahibi oluna-
bilirken, gel-al konseptinde açılacak bir şubede
müşterilere Meal Box kalitesinde yemek hizmeti
de verilebilecek. 30 şubeye kadar açılacak paket
servis, gel-al ve restoran için başvuru yapan giri-
şimcilerden franchising bedeli alınmayacak.

3.6 milyon dolarlık yatırım
İstanbul’un 28 farklı merkezinde paket servis, gel
al ve restoran şubeleri bulunan ve hızla büyüme-
ye devam eden Meal Box, ilk yatırımını aldığı me-
lek yatırımcı Hasan Aslanoba’dan 2015 yılında
ikinci yatırımını da aldı. Toplamda aldığı yatırım
3.6 milyon dolara ulaşan şirket, son yatırımı;
özellikle franchise şube ağının büyütmek, büyü-
yen şirketlerin ihtiyaçlarını daha iyi yönetecek
şekilde ekibini genişletmek ve yeni marka lans-
manları için kullanacak. 

Gurme yemek zinciri 
franchisingle büyüyor

Türk kahvesi kültürünün gelecek nesillere doğru
aktarılması gerektiğine inanıyoruz…



Antalya’da ilk mağazalarının açıldığı 2005 yılından
bu yana yaklaşık 3 milyon Antalyalının yanı sıra yer-

li ve yabancı turistlerin mağazalarını ziyaret ettiğini söy-
leyen Faruk Güllüoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Faruk
Güllü, geçen 10 yılda Antalya’nın en sevilen markaların-
dan biri oldukları için büyük mutluluk duyduklarını vur-
guladı. Faruk Güllü, yıl sonuna kadar 7 mağaza ve 11
milyon TL'lik yatırım büyüklüğüne ulaşmayı hedefledik-
lerini de söyledi.
Antalya’daki Faruk Güllüoğlu üretim tesisinin yıllık 550
ton baklava kapasitesine sahip olduğunu kaydeden Fa-
ruk Güllü, “Burada yer alan modern üretim tesisimiz,
Antalya’daki mağazalarımız için günde 750 kg’ye varan
baklava üretim gerçekleştiriyor” dedi. Faruk Güllü, An-
talya ve çevresindeki büyüme planlarının temelinde
günlük taze ürün sevkiyatının önemli bir unsur olduğu-
nu da sözlerine ekledi.

Cironun yüzde 15’i turistlerden! 
Antalya’ya yeni yatırımlar yolda
Faruk Güllü,  mağazaları ziyaret eden tur firmalarının turist
müşteri getirdiğini de vurgulayarak; “Turist sayısı değişken-
lik göstermekle birlikte turistlerin yapmış olduğu alışveriş
mağaza ciromuzun yaklaşık yüzde 15’ine denk gelmekte-
dir” açıklamasını yaptı. 
Bölgedeki üretim üssünü kurmalarının ardından büyüme
girişimlerini hızlandırdıklarını açıklayan Faruk Güllü, “Uzun
vadede Antalya ve çevresinde toplam 10 mağazayla hiz-
met vermeyi amaçlıyoruz. Antalya’daki mağazalaşma ve
ara üretim tesisi destekli operasyonumuz iş modelimizin
başarısında bir dönüm noktası oldu. Kapasite ve mağaza
yayılımı anlamında Türkiye’nin diğer illerinde de örnek alı-
narak hayata geçecek. Çok yakında potansiyeli yüksek di-
ğer bölgelerde de Antalya’da uyguladığımız büyüme mo-
delini aynen devam ettireceğiz” dedi.

ailesi genişliyor!
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Karışık Lezzet Sepeti, Çikolatalı Meyve Sepeti,
Kek Sepeti, Kurabiye Sepeti, Truffle Sepeti

ve Lezzetli Kutular kategorilerindeki ürünler hem
tazelikleri hem de lezzetleriyle damaklarda güzel
tatlar bırakıyor. Türkiye genelindeki 13 şube üze-
rinden sipariş alan Tatlımo özel günlerde tüketi-
cilerin yanlarında olmak istiyor. Şubelerin bulun-

duğu illerde aynı gün teslimat ve ücretsiz kargo
imkanı sunan Tatlımo’nun en büyük isteği; tüm
lezzet meraklılarının gözünde “En Tatlı Hediye”
haline gelebilmek. www.tatlimo.com web sitesi
üzerinden tüketicilere ulaşan Tatlımo yatırımcılar
için Türkiye genelinde sunduğu iş ortaklığı mo-
deliyle de yoğun ilgi görüyor.

Antalya’da mağaza sayısını 5’e çıkardı…
Faruk Güllüoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güllü, 

“3 yeni mağazayı daha Antalya’nın hizmetine sunmamızla toplam yatırım 
miktarımız 8.5 milyon TL’yi aştı” dedi.

Bargello Parfume, yurt dışı operasyonlarına  24 ülkede 135  ba-
yilik, yurt içi operasyonların da ise  50 ilde 109 bayilik ile girmiş

bulunuyor. Markanın bu derece tercih edilmesinde ve bu denli hız-
la büyümesindeki en büyük etken ise kaliteye olan tutkusu… Yük-
sek kaliteyi sadece üretim standartları, ham madde ve üründe de-
ğil, hizmet ve sunumda da hedefliyor. Dinamik ve yenilikçi bir yapı-
ya sahip  Bargello Perfume,  iş ortaklarına, yüksek katma değerli bir
iş, nihayi tüketiciye ise güvenle kullanabileceği ürünleri satın alma
imkanı sunuyor.

Yatırımcıların yeni gözdesi;
400’e yakın ürün çeşidi ve 13 
şubesiyle müşteri memnuniyeti hedefliyor.

Foxhole, 2015 yılında Türkiye nin en bü-
yük kahve sandwich zinciri olmak için

kurulmuştur. Ankara da kısa sürede 4
şubesi ile sektöre giriş yapmıştır. Önce-
likli hedef kitlesi 18-25 yaş arası üniver-
site gençliği olmakla beraber daha alt
ve üst yaş gruplarına da hitap etmekte-
dir. Marka Türkiye’nin her yerine franchise

vermeyi hedefliyor. Alışılagelmişe karşı
çıkan, kendini tekrarlayan yaşamı
benimsemeyen bir kimlik ile müşte-
rilerinin karşısına çıkan Foxhole’un
2016 yılı hedefi 20 şube sayısına
ulaşmaktır. Marka Bayim Olur mu-

sun Fuarı’nda bulunacak standına
girişimcileri davet ediyor.

Türkiye’nin yeni kahve - sandwich 
markasıyla tanışacaksınız





Döner Stop markasından
bahseder misiniz?
Döner Stop markasını hayata

geçirirken, geleneksel lezzetimiz döne-
re hem Türkiye’de hem de yurtdışında
hak ettiği değeri kazandırmak amacıyla
yola çıktık. Döner sektöründe, hizmet
kalitesi, hijyen ve lezzet standardizas-
yonu gibi alanlarda önemli açıklar bulu-
nuyor. Bizler bu alanlara yatırım yapa-

rak, döneri modern hayatın içerisinde
yer alabilecek, kaliteli bir fast-food se-
çeneği olarak misafirlerimize sunmak
istedik. Bu süreçte uluslararası fast-fo-
od restoranlarında 20 yıllık deneyime
sahip bir ekiple bir araya geldik. Üreti-
mimizi ve tedarik zincirimizi en başın-
dan sonuna kadar kontrol altına aldık;
ürünlerimizin üretim ve pişirme süreçle-
rinden hijyene, mutfak dizaynlarımızdan
şirket içi prosedürlerine kadar uluslar-
arası standartlar dahilinde net kurallar
belirledik. Bir yandan da tamamen öz-
gün bir marka konsepti yarattık. Resto-
ranlarımızın mekan tasarımından su-
numlarımıza kadar, alışılmış döner res-
toranlarından tamamen farklılaşan bir
tarz yarattık. Dinamik, genç ve çağdaş
bir tavır benimsedik.
Tüm bunların yanı sıra, bizi sektörde ra-
kiplerimizden ayıran en önemli unsur
lezzetlerimiz. Geleneksel döner lezzeti-
ni dünya mutfaklarına dokunan soslarla
zenginleştirerek, farklı damak tatlarına
uygun hale getirdik. Bize özel reçeteler-
le hazırlanan soslarımız içerisinde şu
anda et döner için Cheese Klasik, Cafe
de Paris, Cheddar Mantarlı ve Jalapeno
Biberli; tavuk döner için Mayonez, BBQ
ve Cafe de Paris; köfte için ise Cafe de
Paris, Jalapeno ve Özel Köfte Sos yer
alıyor. Patates kızartmalarımız da isteğe

göre cheddar’lı veya chili soslu olarak
sunulabiliyor. Menümüzü sürekli gelişti-
riyor, misafirlerimize yeni seçenekler
sunmaya devam ediyoruz.

Lokasyon kriterleriniz ve 
hedefleriniz nelerdir?
Olabildiğince çok insana ulaşabileceği-
miz lokasyonlarda yer almak temel kri-
terimiz. Bu kritere uyan tüm yerler,
AVM’ler ya da şehrin farklı lokasyonları
Döner Stop için potansiyel alanlar ola-
rak öne çıkıyor. Şu anda 7 şubemiz bu-
lunuyor. İstanbul’da Kavacık, Mecidiye-
köy, Capitol AVM, Maltepe Park AVM,
Palladium AVM ve Marmara Park
AVM’deyiz. Ayrıca Çanakkale’de 17
Burda AVM’de faaliyet gösteriyoruz.
Çok yakında İzmit 41 Burda AVM ve Bo-
lu 14 Burda AVM’de açılacak yeni şube-
lerimiz ile birlikte restoran sayımız 9’a
ulaşacak. 2015 yılı sonunda ise toplam
12 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz. 

Franchise sisteminizi 
anlatır mısınız?
Franchise vermeye ilk olarak Türkiye’de
başlayacağız. Franchise giriş bedeli 40
bin dolar, ortalama işletme sermayesi
ise 150 bin dolar olarak belirlendi. Yüz-
de 2’lik reklam katılım payı ve yüzde
5’lik sürekli franchise ödemesi de yatı-
rım şartları içerisinde bulunuyor.  Franc-
hisee’lerimize eğitim, el kitabı, yer seçi-

mi, bölge koruması, ortak reklam, mal
temini ve pazarlama alanlarında çeşitli
destekler vereceğiz.

Yurtdışı planlarınız var mı?
Döner hem Türkiye’de hem de yurtdı-
şında oldukça çok tercih edilen bir ürün
ve bu alana yapılan yatırımlar tüm dün-
yada giderek artıyor. Bizler de Döner
Stop ile dünyanın her köşesinde başarı-
yı yakalayabilecek bir marka yarattığı-
mızı düşünüyoruz ve dünyaya gelenek-
sel lezzetimiz döneri Döner Stop kalite-
siyle tanıtmak istiyoruz. Hedeflerimiz
içerisinde uluslararası bir restoran zinci-

ri oluşturmak yer alıyor. Yurtdışındaki
şubelerimiz için görüşmelerimize başla-
dık. Özellikle döner pazarı olan ülkelere
girmek istiyoruz. Gayrimenkul avantajı
nedeniyle Londra başta olmak üzere
Avrupa genelini ilk hedef bölgemiz ola-
rak belirledik.

CZK Lokantacılık İşletmeleri A.Ş Kurucusu Can Köseoğlu:
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“Hedefimiz uluslararası restoran zinciri oluşturmak”
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Futbol Kahve’nin hikayesi…

Kadınıyla erkeğiyle herkesin her dönem
ilgi odağı olan; din, dil, ırk ayırmadan,

sosyal statüye bakmadan kitleleri aynı renk-
ler altında buluşturan, çok basit ve çok bü-
yük bir oyun olan ve ülkelerin ekonomisine

yön veren büyük bir endüstri haline gelen
futbolun böylesine ilgi görmesinin sırrı çö-
züldü mü bilinmez…
FutbolKahve ekibi, yılların birikimi olan
franchising Sunum tecrübelerinin ışığı altın-
da bu muhteşem endüstrinin bir parçası ol-
mayı milyonlarca taraftara bir borç bilerek
konseptlerini oluşturmak için dünya kahve
üretici ülkelerin gelenek ve motiflerini yüz-
yıllardır üzerinde taşıyan kahve kültürleri ile
futbolu harmanlayarak eşsiz kahve dene-
yimlerini sunmaya karar vererek futbolun
ruhunu yansıtan eğlenceli, rahat ve sohbet
dolu bir ortam oluşturdu. FutbolKahve eki-
binin girişimcilere bir mesajı var; ‘’Bizimle
iken ümit ederiz futbol taraftarlığınız, iyi
oynayanın kazanmasını istediğiniz samimi
bir yaklaşımdan öteye geçmez.

Anılarının taraftarı olan herkesi bir fincan 
damak tadı eşsizliğinde sohbete bekliyoruz…

“Milyonları peşinden
sürükleyen izahı zor bir tutku”

İlk şubesini 2013 yılında açan Tavada
Tavuk, Pelican Mall Avm’de başlayan

lezzet yolculuğuna tüketicileri bu lezzet-
ten mahrum bırakmamak adına devam
etti ve 11 ayda 10 şube daha açtı.
Lezzet tiryakisi
yapan menüsü
ve servis kalite-
siyle kurumsal-
laşmaya devam etmekte olan Tavada
Tavuk, kendine özgün konseptleriyle
restorant işletmeciliğini değerli bayi
adaylarına teslim etmektedir ki, bu hem
alacarte hemde self servis olarak hazır-
lanmaktadır. Ayrıca kar oranlarını en üst
seviyede tutma yolunu izleyerek, bayi
adaylarıyla aynı yolda omuz omuza yü-
rümektedir.
Yeni kurmuş olduğu imalathanesinde
hazırlamış olduğu lezzetli sosları, özel

olarak soslanmış tavukları ve etlerini di-
ğer bayilik veren firmaların aksine çok
uygun fiyatlarla bayilerine teslim etmek-
tedir. Ayrıca  özel olarak kurulmuş ekibi-

nin piyasa ve pazar araştırmalarıy-
la en uygun ki-
ralar ile avmler
ile değerli ba-
yi adayları için

yapmış olduğu anlaşmalar ile işlet-
menin açılışından, açılış sonrası işletme
desteğine kadar  yanında olarak maliyet-
leri en alt sevide tutulmasını sağlayarak
en yüksek kar oranlarını hedeflemekte-
dir. Bu hedeflerini hali hazırda açılmış
olan 10 şubede sağladığını ortaya koy-
maktadır.
Sektörde bir marka haline gelmeye baş-
layan Tavada Tavuk’un sloganı ise “Tür-
kiye’nin Yeni Tavuk Markası”dır.

Türkiye’nin Yeni Tavuk Markası

Ziyafet Çiğ Köfte; damak tadı ve
ürün kalitesine ek olarak düşük ya-

tırım maliyetiyle yatırımcılarına avantajlı
bir iş modeli sunuyor…
Şubat 2014 tarihi itibariyle, 440 franchi-
se şubesiyle çiğ köfte sektörünün en
yaygın zincirlerinden biri olan Ziyafet

Çiğ Köfte; yurt dışından da çok fazla
sayıda franchise ve master franchise
talepleri almaktadır. Bu bağlamda baş-
ta Avrupa ve komşu ülkeler olmak üze-
re dünyanın değişik bölge ve ülkelerin-
deki yatırımcılarla yapılan görüşmeler
devam etmektedir.

“Acının en kârlı 
ziyafetine” davetlisiniz…

Ankara merkezli olup tescilli “Tarihi
Karaköy Börekçisi” markasıyla hiz-

met veren şirket, kendi ürünlerini satışa
sunmaktadır. 1800’lü yıllara dayanan
asırlık tat, Ankara Fabrika’sını açarak
“Tepsi tepsi lezzet
uygarlığı” sloga-
nıyla börek seven-
lere hizmet verme-
ye başlamıştır. Fıs-
tıklı, üzümlü, bol
soğanlı, çıtır çıtır
börek denince ak-
la hemen Tarihi
Karaköy Böreği
gelir. 
Hamuru tel tel dö-
külen, içinden çı-
kan bol kıyma, so-
ğan ve kuş üzüm-
leri ile börek sevenlerin favorisidir. Ka-
raköy Böreği’ nin bir özelliği de keser-
ken çıkan o çıtır çıtır sestir. Özellikle Pa-

zar kahvaltılarının vazgeçilmezidir. Bir
de  kendine has yapılan doksan dokuz
kattan oluşan özel bakır tepside pişen
kalın su böreği de Tarihi Karaköy Bö-
rekçisi’nin olmazsa olmazıdır. Özel ola-

rak hazırlanan
kuru poğaçası
ç o ğ u m u z u n
unutamadığ ı
bir lezzettir. 
Özel olarak ha-
zırlanan bakla-
va çeşitleri de
iddialı oldukla-
rını kanıtlamış-
tır. Ev hanımla-
rının hazırladık-
ları ev börekleri
ve kurabiyeleri
de titizlikle üre-

tilmektedir. Tarihi Karaköy Börekçisi,
Bayim Olur musun Fuarı’nda ziyaretçi-
leri bekliyor.

Tepsi tepsi 
lezzet uygarlığı…

FRANCHISE
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Yıllardır dev franchise markalarının boy gösterdi-
ği ‘Bayim Olur Musun Fuarı’ yine iş kurmak is-

teyen girişimcilere yön verecek. Her yıl olduğu gibi
bu sene de fuarda yerini alacak olan ABD’li gayri-
menkul danışmanlık devi ERA
Gayrimenkul Türkiye, fuardaki
standında az sermayeyle çok ka-
zandıran bir iş kurmak isteyen giri-
şimcilere yatırım imkanlarını anla-
tacak.

MEB sertifikalı kurs
‘Franchising ve Markalı Bayilik
Fuarı ‘Bayim Olur Musun’un öne-
mine değinen ERA Türkiye Koordi-
natörü Mustafa Baygan, “Gayri-
menkul şu anda olduğu gibi önü-
müzdeki süreçte de en karlı yatı-
rım aracı olmaya devam edecek.
Biz de sahip olduğumuz güçlü
merkez ofis ve şuan sayısı 47’ye
ulaşan ofislerimizle bu süreçte yer
alacağız” dedi. 
Baygan, şunları söyledi: “Türki-
ye’nin ilk gayrimenkul akademisi
ERA Akademi’de, sektörde bir ilk
olan “ERA Clinic” ve “ERA Coaching” hizmetleri-
nin de dahil olduğu güçlü eğitim modeli ile ofisle-
rinin karşılaşabileceği sorunlar ile ilgili çözüm üre-
tiliyor. 
Gayrimenkul sektöründe kaliteli, eğitimli ve pro-
fesyonel kadroların yetiştirilmesi amacıyla oluştu-
rulan kurs açtık. ‘Emlak Reklam ve Araştırma Kur-
su’nun üç farklı MEB onaylı sertifika programı
üzerinde eğitim veriyoruz. Amacımız, her türlü
ekonomik değişikliğe karşı gelişimimizi artırmak
ve ‘Kaliteli Yatırım Danışmanlığı’ görevimizi sürek-
li yerine getirmek” diye konuştu.

Kıbrıs’ın ‘master 
franchise’ı oldu
ERA Gayrimenkul Türkiye, ülke dışına çıkarak ilk

uluslararası adımını da attı. ERA Global’den ‘Kıbrıs
Master Franchise’ haklarını alan ERA Türkiye, sek-
töründe bir ilki gerçekleştirerek Kıbrıs Adası’nın ta-
mamında, yani hem KKTC’de hem de Kıbrıs Rum

kesiminde ofis açmak üzere yetki kazanmış oldu. 
ERA Türkiye, bu işbirliğinin ardından Kıbrıs’ta ilk
ofis anlaşmasına da imza attı. KKTC pazarına yö-
nelik bilgi de veren Baygan “Avrupa'daki konut fi-
yatları ile karşılaştırıldığında tam bir fırsatlar diyarı
olan Kuzey Kıbrıs, konut yatırımcısının dikkatini
çekiyor. En fazla konut alanların başında İngiliz,
Rus, Arap, İsviçre, Finlandiya ve Norveçli’ler Türk-
ler’den sonra başı çekiyor” dedi.
Yeni anlaşmalarla beraber yılsonuna kadar 70 ofis
açmayı planladıklarını anlatan Baygan, “Türkiye
genelinde franchise yoluyla büyümeye devam
ediyoruz. ERA merkezin Türkiye’ye desteği tam.
ERA, Eğitim Akademisi ve uygulama ofisiyle yatı-
rımcılarına yüzde 100 başarı sözü veriyor” diye
konuştu.

ABD’li gayrimenkul devi yatırımcılarına
%100 başarı sözü veriyor…

RE/MAX Türkiye, Franc-
hising Derneği'nin (UF-

RAD) katkıları ile gerçek-
leştirilecek olan 13’üncü
Bayim Olur Musun Fua-
rı’nda girişimcileri ve
kendi işinin sahibi olmak
isteyenleri sunduğu fır-

satlarla buluşturacak.
1997 yılından bu yana hızla

büyüyen, 18 yılda 240 ofise
ve 2250 gayrimenkul danışma-

nına ulaşan RE/MAX Türkiye, Ba-
yim Olur Musun Fuarı’da sektördeki

tecrübelerini paylaşacak. Sektörde ku-
rumsal ve yerleşmiş bir marka olmanın

gururunu yaşadıklarını belirten RE/MAX
Türkiye Kurucusu ve Genel Müdürü Murat Goldştayn, sa-
hip oldukları deneyim ile daha başarılı franchise'lar yarat-
tıklarını böylelikle de girişimcilere yeni fırsatlar sağladıkla-
rını ifade etti.
Murat Goldştayn aynı zamanda RE/MAX’in girişimciler ta-
rafından kurulan ve yönetilen bir kurum olduğunun altını
çizdi.  Goldştayn, ileriyi gören, girişimci ruha sahip, üniver-
site mezunu, özel sektörde, kamuda deneyim sahibi veya
daha önce kendi işini yönetmiş, iletişim becerileri yüksek
kişilerle ilerlemek istediklerini belirtti.
Goldştayn, "Daha önce gayrimenkul sektöründe deneyi-
miniz olması gerekmez. RE/MAX’de başarılı olmuş franc-
hise ofis sahipleri daha önce büyük ölçüde farklı meslek-
lerden gelen ve girişimcilik ruhu taşıyan bireylerden oluş-
maktadır. Aramızda doktorlar, mühendisler, silahlı kuv-
vetler mensupları, finans kökenli yöneticiler, satış profes-
yonelleri, mimarlar ve daha önce farklı sektörlerde kendi
işini kurmuş girişimciler var. Kendi işini kurmak isteyen
herkes franchise fırsatlarımızdan yararlanabilir. Girişimci-
lerin özellikle de Bayim Olur musun Fuarı süresince çok
cazip koşullarda hayallerine ulaşabilmeleri mümkün..."
şeklinde konuştu.

Kendi işinin sahibi
olmak isteyenlere…
Bayim Fuarı'nda, RE/MAX 

Türkiye kendi işinin sahibi 
olmak isteyen girişimcilere de-
taylı bilgiler aktaracak ve tav-

siyelerde bulunacak.

Girişimci adaylarının buluştuğu ‘Bayim Olur musun 
Franchising Fuarı’nda her yıl olduğu gibi bu sene de 

yerini alacak olan ERA Gayrimenkul Türkiye, 
yatırımcı adaylarına yüzde 100 başarı sözü veriyor.

Real Estate franchise 
adayları ile buluşuyor!

GAYRİMENKUL DÜNYASI
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% 100 dil desteğiyle çalı-
şan teknolojik alt yapı-
sı,7/24 hizmet veren çağrı
merkezi sektörde ilkleri
hayata geçirdiğinin  gös-
tergesidir.
İSO 9001/2008 kalite
standartı ile dünyanın 4
kıtasında hizmet veren
Realty-TR Avrupa Birli-
ği Tüm Tüketicileri Ko-
ruma Derneği tarafın-
dan yılın markası seçilerek sektör-
deki başarısını kanıtlamıştır.

2000 yılında ABD’de başlayan ve 10 yıl
süren Ar-Ge çalışmaları sonucu ha-

yata geçen Realty-TR bu sene 15-18
Ekim 2015 tarihleri arası düzenlenen Ba-
yim Olur musun Franchising ve Markalı
Bayilik Fuarı’nda çok özel imkanları ile
yeniden karşımıza çıkıyor. 
Dünyanın  36 ülkesinde 55 franchise ofi-
si bulunan, 2014'ün son çeyreğinde
Türkiye pazarına giren Realty-TR fuara
özel fırsatları ile  CNR EXPO 6. hall D-
104 de yerini aldı.
Realty-TR  GYD’ nin franchising sistemi

içerisinde bir çok  farklı ozellikleri oldu-
ğuna dikkat çeken firmanın  kurucusu
Fatih Elibol, gayrimenkul sektöründe
dünyanın en kazançlı franchising siste-
mini sunduklarını vurguluyor. 
Realty-TR sisteminde 36 ülkede bulu-
nan franchise ofisleri ile  birlikte çalışır,
dünyanın 4 kıtasından gayrimenkul alım
satımı için ana dilde hizmet sunar. 
Realty-TR  dünyanın önde gelen gayri-
menkul fuarlarında franchise ofislerinin
gayrimenkul portföylerini bire bir pazar-
layarak başarıya ulaşılmasını sağlar.

Kurumsal Emlak firmalarından
farklı olarak emlakçılık ile barter

işlemlerini birleştiren Repoint, bu ko-
nudaki uzmanlığını var olan Franchi-
se’leri ve yeni Franchise adayları ile
paylaşıyor.
Repoint Real Estate Genel Müdür
Yard. Burçin Karagöz, Repoint’in bar-
ter işlemlerini kurumsal bir tabana
oturttuğunu ve yeni franchise adayla-

rına hem emlak hem de barter işlem-
lerinden kazanç kapısı yaratıldığını
anlattı. Sn.Burçin Karagöz, “Barter iş-
lemlerinin, ekonominin sıkışma anla-
rında satılmasında güçlük yaşanan
gayrimenkullerin elden çıkarılmasını
kolaylaştırdığını, gayrimenkul sahiple-
rinin veya müteahhit firmaların satıla-
mayan gayrimenkullerinin likite çevril-
mesini sağladığını ve acil nakit ihtiya-
cını karşıladığını” belirtti. Ayrıca, “Re-
point Real Estate, bu alandaki kurum-
sal tecrübelerini Franchise‘leri ile pay-
laşarak onlara yeni kazanç kapıları
açmayı hedeflediğini” dile getirdi.
Gayrimenkul alanındaki Franchise’le-
rini, hızla geliştiren ve bu gelişmesini
teknolojik alt yapısı ve güçlü veritaba-
nı ile birleştiren Repoint Real Estate,
2015 yılında da yeni Franchiseler ka-
zanmayı ve agresif büyümeyi hedefli-
yor.

“İş planlarını tanıtmak amacıyla sizleri
Bayim Olur musun Fuarı’na bekliyoruz.”

Dünyanın en kazançlı franchising
sistemi artık Türkiye’de...

Real Estate franchise 
adayları ile buluşuyor! Fuarda Altın Emlak 

rüzgarı esecek!

Yurt içi ve yurt dışında 96 temsilciliği
ile 22  ayrı ilde faaliyet gösteren Altın

Emlak bu fuara her yıl katılan ve titizlikle
hazırlanan emlak franchise zincirlerinin
başında geliyor.
Fuar için aylar ön-
cesinden başla-
yarak titiz bir ça-
lışma süreci yaşa-
dıklarını ifade
eden Altın Emlak
Genel Müdürü
Hakan Erilkun
şunları söyledi:
“Emlak sektörü-
nün öncü kurum-
sal firması olarak
bu fuara her yıl titizlikle hazırlanıyor ve
çok verim elde ediyoruz. Ama bunun ge-
risinde tabiî ki çok büyük bir emek ve ha-
zırlık süreci yatıyor. Salt fuarda boy gös-

termek amacıyla var olmak yerine, yeri-
mizi bir yıl öncesinden ayırtıyor, stand ta-
sarımından teaser’lara,  sunumlardan
fuara özel avantajlı paketlere kadar her

konuda çok titiz
bir ekip çalışma-
sının sonucunu
bu önemli etkin-
likte yansıtıyoruz.
Çünkü bu fuar
yurtiçi ve yurtdı-
şından iş kurmak
isteyen binlerce
girişimci adayının
ziyaret ettiği bir
platform. Dolayı-
sıyla sadece bayi

ağımızı büyütmek değil binlerce insana
kendimizi doğru şekilde anlatmak ve lan-
se etmek amacına hizmet eden en
önemli platform bu fuardır.”

Bayim Olur musun Franchising Fuarı emlak 
sektörü için en önemli etkinlik ve
tanıtım arenası anlamını taşıyor…

GAYRİMENKUL DÜNYASI
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Kuru Temizleme sektö-
rüne yön veren marka
olmanın sırrı nedir?

Dry Clean Express, Tüm Tüketicileri
Koruma Derneği tarafından sektör
adayları arasında kısa sürede elde et-
tiği başarıyla öne çıkarak dört yıl üst
üste Altın Marka Ödülü'ne layık bulun-
du. Müşterilerine her bölgede aynı ka-
lite standardını sunmak üzere müşteri
hizmetleri ve ilişkileri yönetimine ön-
celik verdi. Kurduğumuz profesyonel

altyapı ve büyüme potansiyeli ile
tüm müşterilerinin takdirini topla-
dı. TTKD tarafından tüm tüketici-
lere tavsiye edilmenin verdiği gu-
ruru yaşarken yükselen marka
değerimiz ile yatırımcıların ilgi
odağı olduk.

Dry Clean Express kimdir?
Dry Clean Express markası, 1978

yılından bu yana tekstil sektörün-
de faaliyet gösteren AGS

Group tarafından 2006
yılında kuruldu.  Tekstil
sektöründe önemli bir
yere sahip AGS Gro-
up, Türkiye'de kuru te-
mizleme alanındaki
yüksek kalitede hiz-

met açığını kapat-
mak üzere Dry Cle-
an Express marka-
sını ilk olarak İs-

tanbul'da hiz-
mete sundu.
Dokuz yıl için-
de gerçekleş-
tirdiğimiz bü-

yüme ile sek-
tördeki yerini üst

sıralara taşımayı

başardık. Dry Clean Express son tek-
nolojiye sahip ekipmanı ve özel eği-
timli kadrosuyla Türkiye'de 80'ı aşkın
noktada ve yurtdışında hizmet veren
tek Türk markası olarak ilerlemeye
devam ediyor.   

Sizi diğer markalardan 
ayıran unsurlar nelerdir?
Franchise Sistemi belirli bir bedel
karşılığında bağımsız yatırımcılara
sistem ve markanın kullandırılmasına
dayanan, uzun vadeli ve sürekli bir iş
ortaklığı esasıdır. Bu sistemde yöne-
tim ve organizasyona ilişkin destek
franchise veren firma tarafından sağ-
lanmaktadır. Franchise sistemi, giri-
şimcilerine disiplinli ve başarılı olma-
ları halinde büyük firma kimliği ka-
zandırmaktadır. Markanın tüketici ta-
rafından talebinin artması zincirin da-
hada büyütür. Bizi diğer markalardan
ayıran unsurlar ise, DRY CLEAN EXP-
RESS kendi bulunduğumuz A+ hiz-
met veren kulvarda tamamen yalnız
olmamızdır.

Markanız için nasıl 
yatırımcılar arıyorsunuz?
Bizden franchise alan yatırımcı işinin
başında durabilmeli, işletmesini
uzaktan idare etmemelidir. Girişimci
ruha sahip insan yönetimi ve finansal
yönetimde de deneyimli, yeterli kişi-
sel finans olanaklarına sahip olmalı-
dır.

Franchise vermek için lokas-
yon kriterleriniz nelerdir?
Öncelikli olarak alış-veriş merkezleri,
lüks siteler, cadde projeleri geliyor.
Fizibilitesi tarafımızdan yapılmış mar-
ka değerini taşıyabilecek, müşteri

portföyü için en uygun bölgede ma-
ğazalarını faaliyete geçirebilirler.

Dry Clean Express’in 
kullandığı teknoloji 
her şubede aynı mıdır?
80’ i aşkın şubemizde kullandığımız
teknoloji aynıdır. Sektöre ait tüm yeni-
likleri takip etmekteyiz. Aynı zamanda
Ar-Ge ekiplerimizle sektörde yapılma-
yan yenilikleri yaparak sektördeki tek-
nolojik değişikliklerde öncü bir firma
olarak yer almaktayız.

Dry Clean Express 
girişimcilerinin sahip 
olacağı avantajlar nelerdir?
Markalı, itibarlı bir iş sahibi olacak ol-
ması, denenmiş, kendini kanıtlamış,
az riskli bir iş kurması, yatırımın daha
hızlı geri dönmesi, tatmin edici gelir
sağlanması, kolay bulunan, beklenti-
leri sınırlı, kolay mutlu edilen, hazır
müşterilere ulaşılması, geniş koruma-
lı bir bölgeye sahip olunması, işletme
ve pazarlama sorunları yaşandığında
arkasında danışabileceği bir kurum
olması ve yatırımda ve tedarikte sorun
yaşanmayacak olması girişimciler için
çok avantaj sağlayan noktalardır.

Franchise almak isteyen 
yatırımcılara tavsiyeleriniz  
nelerdir?
Girecekleri sektörün ve birlikte hare-
ket edecekleri firmanın yapısına uy-
gun altyapı ve sermaye gücüne sa-
hip olmalılar. İyi bir ön araştırma yap-
maları, beklentileri , amaçları ve he-
defleri konusunda net olmaları fay-
dalı olacaktır. Franchise aldıktan
sonrada işlerinin mutlaka başında ve
takipçisi olmalılar.

Türkiye’nin en büyük zincir
kuru temizleme mağazası…

Yükselen marka
değeri ile 
yatırımcıların ilgi
odağı Dry Clean 
Express Yön. Krl.
Bşk. Fatih Hakan
Avşar ile keyifli 
bir sohbet 
yaptık.

Yön. Krl. Bşk. 
Fatih Hakan Avşar



BA YİM OLUr MU SUN 25EKİM 2015 FRANCHISE

Geleneksel lezzetleri yaşatmak; sloganıyla yola
çıkan Aslı Börek, Türk halkının milli değerle-

rinden biri olan Sokak Simit’ini tüm dünyaya tanıt-
ma vizyonuyla kurdu Simit Sokağı’nı. Misafirleri-
mizle dostluğu ve mutluluğu, çalışanlarımızla birlik
ve beraberliği, iş ortaklarımızla başarı ve kazancı
sıcak bir simit tadında paylaşmayı misyon edindik.
Simit Sokağı İstanbul Dudullu Organize Sanayi
Bölgesi’nde 15.000 m2 kapalı entegre tesislerinde
otomasyon sistemiyle uluslararası kalite standart-
larına uygun üretim gerçekleştirmektedir. Marka
yetkilileri Simit Sokağı’nı şöyle anlatıyor:
“Dünyanın en büyüğü olan simit fabrikamız, 550
uzman çalışanımız ile günlük ortalama 1.000.000
adet üretim kapasitesine sahiptir. Markamız, 2014
yılının ikinci yarısında kurulmuş olmasına rağmen
yatırımcılarımızın göstermiş olduğu yoğun ilgiyle
kısa sürede planlamış olduğumuz hedeflere emin
adımlarla ulaşmaktadır. Çok yakın zamanda farklı
kıtalarda Master Franchise sözleşmeleri imzalana-
rak yurtdışına açılım gerçekleştirilecektir. Gıda
sektöründe marka olmak, güçlü bir markanın ba-
yisi olmak yatırımcılar için çok büyük avantaj sağ-
lamakta. Simit Sokağı’nın halkası olan yatırımcı-
mız, sektör deneyimimize, üretim kabiliyetlerimize,
lojistik olanaklarımıza ve misafirlerimiz tarafından
bilinirliğimize ortak olmaktadır” diyoruz.

Paylaştıkça 
büyüyoruz, büyüdükçe

paylaşıyoruz…

Eşsiz lezzetleri Türkiye’ye yayılıyor!

6yılda önemli bir başarı yakalayan Kahve Durağı, önü-
müzdeki dönemde Arap dünyasına açılmayı planlıyor.

Hali hazırda BAE’ne kahve, lokum ve draje ihracatlarını
kalitesinden ödün vermeden sürdüren Kahve Durağı, İz-
mir’den yola çıkan hikâyesine yeni duraklar katarak aile-
sini genişletiyor. Kahve Durağı Genel Koordinatörü Ceb-
rail Turhan, markanın konseptini şöyle anlatıyor:

“Gelen misafirlerimize keyifli vakit geçirecekleri açık ve
kapalı bir mekân sunuyoruz. Kahve Durağı konseptinde
dekorasyonda canlı renklerle özel bir tasarım uyguluyo-
ruz. Dış mekânda ahşabın sıcaklığını renklerimizle bü-
tünleştiriyoruz. Sıcak ve soğuk kahvelerimizden özel

spesiyal içeceklerimize, kahvaltı çeşitlerimizden kırmızı
ve beyaz et yemeklerimize ve pasta çeşitlerimize kadar
menümüz çok geniştir.”

“Her kahvenin kendi öz değeri belirleniyor”
Turhan, markanın kahve seçimiyle ilgili şu noktalara deği-
niyor: “Tatsal profillerini belirlediğimiz kahvelerimizden
müşteri portföyümüze ve damak tadımıza uygun olanlara
karar verip ithalatını yapıyoruz. Her kahvenin kendi karak-
teristik yapısına uygun kavrulmasını yaptıktan sonra, har-
manlarımızı oluşturuyoruz. Burada ön plana çıkan en
önemli detay; kavrulan her farklı kahvenin kendi öz değe-
ri belirlendikten sonra oluşturulacak espresso, filtre kah-
ve ve Türk Kahvesi harmanları için belirlenen miktarlarda
karışımlar yapılmasıdır.”
Franchise sistemi ile şube ağını genişleten bir kahve ve
restoran zinciri olan Durağı’nın hedefleri arasında Türkiye
ve yurt dışında büyüme projeleri bulunuyor. Arap Emirlik-
leri, Katar ve Dubai’de bayilik için anlaşmalarının olduğu-
nu aktaran Turhan, “Anlaşmalarımızda sona yaklaşıldı.
Kahve kokumuzu çok yakında Arap dünyasına da yay-
mak için hazırlanıyoruz” diyor. Kahve Durağı’nın franchi-
sing şartları; “Cadde lokasyonlarında shop, AVM'lerde ise
hem shop hem de kiosk konseptleriyle müşterilerine hiz-
met veriyor. Açılacak olan her şubenin lokasyonu ile ilgili
fizibilite çalışması yapılmaktadır. Yatırım bedeli metrekare
ve dükkânın iç mimari yapısına göre değişmektedir. Tüm
şubelere reklam konusunda da destek verilmektedir.

Yurtiçi ve yurtdışında büyüyor…

Aslı Börek’in 20 yıllık sektör 
deneyimi üzerine kurduğu 

yeni markası; Simit Sokağı…

Dünyanın dört bir yanından gelen kahve 
çekirdeklerini ilk kez İzmir Kordon’da misafirleriyle 

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

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

ile hizmet veriyor. Yurt dışında ise Almanya’nın Saarbrüc-
ken kentindeki master franchise şubesiyle misafirlerini
ağırlayan Bursa Kebap Evi, ilk günden bu yana lezzeti ve
kalitesinden ödün vermeyerek Bursa Kebabı’nın en ger-
çek halini sunuyor.  
Bu muhteşem lezzeti sunan Bursa Kebap Evi ailesine
40,000 $ + KDV isim hakkı bedeli ile katılabilirsiniz. Franc-
hise hakkında detaylı tüm bilgiye 15-18 Ekim’de CNR Ex-
po’da gerçekleşecek olan 13. Bayim Olur musun Franchi-
sing ve Markalı Bayilik Fuarı’nda Hall 7’deki Bursa Kebap
Evi standında ulaşabilirsiniz.



The LunchBox Company,
ilk şubesini 2001 yılında

Güneşli'de hayata  geçiren
ve kısa zamanda zincir restoran ola-

rak, franchising konusunda bilinen ve güvenilir
bir marka haline gelerek farklı kitlelere ve zevklere 3 farklı

konsept sunuyor. Dünya mutfağının seçkin lezzetlerinin sunul-
duğu LunchBox, en lezzetli kahvelerin yanında, sandviçlerin,
özel tatlıların, frozen yoğurt ve müsli çeşitlerinin sunulduğu The
Box Coffee, modern Meyhane kültürünün ideal bir örneği olan
Dudak Payı…
Marka genel müdürü Ahmet Küçük; “Bu 3 marka-
mızın toplamda 15 şubesine tam hizmet ve des-
tek veriyoruz. Profesyonel yönetim kadromuzun
tamamı 2.000 m2 lik ana merkezimizde bunun için
çalışıyor.  Operasyonel mükemmellik ve kalite
standartını korumak için Ar-Ge, LunchBox Aca-
demy, Operasyon Yönetimi, Depolama, Stok Yö-
netimi, Muhasebe gibi birimlerimizin yanına fabrika alanını da
ekliyoruz. Yaygınlaşarak büyümek için, sistemin ve firmanın
doğru ve güçlü yönetilmesi ön koşuluyla kurumsallaşmayı ken-
dimize misyon edindik. LunchBox’lar da toplam 400 çalışanı-
mızla günlük ortalama 6.000 misafirimizi ağırlıyoruz. Her yıl en
az 4 şube ile büyümesini hedeflediğimiz LunchBox için Anado-
lu’nun birçok şehrinde yaygınlaşma planımız var. LunchBox,
kendine özgü zengin bir sosyal ortamı olup hem mekanıyla
hem de menüsüyle, ziyaretçilerin tüm günü burada geçirebile-
ceği bir olanak sağlamaktadır. Hedefimiz, “Dünya Mutfağı”

konsepti ile Türkiye’de lider olmak!” dedi.
The Box Coffee, Türkiye’de olmayan yepye-
ni bir konsepti misafirlerle buluşturuyor. Me-

nüsünde günün her saati taze ve
kuru meyve parçalarıyla hazırlan-
mış enfes müsliler, frozen yoğurt-

lar ve her damak zevkine uygun sandviç çeşitleri bulunmakta-
dır. Ayrıca sağlıklı nefis tatlılar eşliğinde, dünyanın en lezzetli ve
kaliteli kahvesi The Box Coffee markasıyla sunuluyor.

Meyhaneye yeni bir yorum! 
Köklü meyhane kültürüne farklı bir anlayış…
Hem geçmişten günümüze meyhane kültüründe yer etmiş lez-
zetleri orijinal tarifleriyle sunuyor, hem de ulaşabileceğiniz en
kaliteli coğrafi işaretli ürünlerden yola çıkarak meyhane gastro-
nomisine yepyeni lezzetler ekliyor Dudak Payı Meyhane. Tüm
bunları da alışıldık meyhane ortamlarına göre daha farklı, daha
yenilikçi bir mimari atmosferde sunuyor. Dudak Payı Meyhane,
yakın gelecekte ilk zincir meyhane markası olarak daha da ba-
şarılı haberle siz girişimcilerin karşısında olacak.
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Mimariçe kimliği ile kendini sektörde
marka haline getiren Tasarımcı

İrem Ergene, 2007 yılından bu yana me-
kanlara hayat veriyor. Ele aldığı mekan-
ları renklerle canlandırıyor, her bir köşeyi
kendi deyimi ile ‘’Süslüyor’’… Ergene sı-
radışı ruhunu mekanlara işlemeyi sevi-
yor. Ona göre hazzın en büyüğü mutlu
bir yapı ve memnun müşteri.
Hayatın her alanında yapıcı ve olumlu

yaklaşımları olan İrem Ergene , pozitif
düşüncelerin insanları daima yukarılara
taşıdığı inancındadır… İrem Erge-
ne şu sözlerle anlatıyor;
‘’Tebessüm, insanları yücelten giz-
li kanatlardır. Gülmeyi unuttuğu-
nuzda, irtifa kaybedersiniz…’’
Ayrıca tasarımcı Ergene kendi ya-
rattığı markası olan Balıkçı Azize
ile çok yakında Florya’da olacak.

Hedef
tüm Türkiye…

Türk damak tadının vazgeçilmez
lezzeti Türk kahvesinin, en büyük

üreticilerinden birisi olan Tarihi Be-
yoğlu Kurukahvecisi Muhabbet artık
yeni cafe konsepti ile yatırımcılarını
arıyor. 
1930 yılında küçük bir kahve dükkanı
ile başlayan ve hikayesini günümüze
kadar taşıyan Tarihi Beyoğlu Kuru-
kahvecisi Muhabbet, kurulduğu za-
manın ambiyansını yaratan yeni bir
cafe konsepti oluşturarak yatırımcıla-
rın beğenisine sundu.

Franchise Mimarı firması tarafından
konsepti oluşturulan Tarihi Beyoğlu
Kurukahvecisi Muhabbet’in hedefi, kı-
sa sürede ülkenin her noktasında ye-
ni franchise adayları bularak Tarihi
Beyoğlu Kurukahvecisi Muhabbet ai-
lesini genişletmek.

Tarihi Beyoğlu 
Kurukahvecisi 

Muhabbet yeni cafe 
konsepti ile yatırım-

cılarını arıyor.

‘’Tebessüm, insanları yücelten gizli kanatlardır. 
Gülmeyi unuttuğunuzda, irtifa kaybedersiniz…’’

Mimariçe, sıradışı ruhu mekanlara işliyor…

Bu başarının bir parçası olma sırası şimdi sizde!

Alışkanlık yaratan detaylar…
• Taze ürünler,
• Şık sunumlar,
• Ferah ve konforlu mekanlar,
• Dünya mutfağından seçme lezzetler
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zi ayrı bir noktaya taşıyor. Restoranlar-
da çok önem verdiğimiz diğer bir konu
da personelimizin ilgi, alakası ve güler
yüzü…

Carl’s Jr. ailesine katılmak 
isteyen girişimciler ne tür 
aşamalardan geçiyor?
Carl’s Jr., Türk pazarında hızla büyü-
mekte olan genç ve dinamik bir mar-
ka. Bu nedenle, ailemize katılacak iş-
letmecilerimizin de bizler gibi girişimci
olmasına, restorancılık deneyime sa-
hip olmakla birlikte, yatırımcı ve işlet-
meci olabilmek için gerekli mali kay-
naklara sahip olmasına özen gösteri-
yoruz.
Bunun için öncelikle kendi web sayfa-
mızdaki formu doldurmalarını rica edi-
yoruz, akabinde franchise departma-
nımız kendileriyle görüşerek detayları
aktarıyor. 
Franchise bedeli ve diğer şartlarda
her iki tarafın da mutabık kalması du-
rumunda; şahıs veya firmalar, Carl’s
Jr. markası çatısı altında ticari faaliyet
göstermeye hak kazanıyorlar. 

Amerika kökenli Carl’s
Jr.’ı Türkiye’ye getirdi-
niz. Neden  Carl’s Jr.? 

Hem girişimci hem de tüketici olarak
çok iyi bildiğim bir markaydı. Uzun yıl-
lar Kaliforniya’da yaşadım. Kalifor-
nia’da 750’ye yakın Carl’s Jr. restoranı
bulunuyor. Markanın operasyon-
larına ve başarısına birebir ta-
nık oldum. Servis mantığı
ve kalitesi açısından Türk
pazarına çok uygun ola-
cağını düşündüm. Bu-
gün geldiğimiz nokta,
doğru bir adım attığı-
mızın en önemli kanıtı.  

Diğer
markalardan 
farkınız nedir?
Günümüzde tüketiciler
son derece bilinçli ve ye-
nilikçi, marka sadakati son
derece kırılgan, samimiyet-
sizliğe kimsenin tahammülü
yok. Biz kendimizi, Fast-Casual bir
hamburger zinciri olarak konumladık.
Fayda ve değer ilişkisini tüketicimizin
ihtiyaç ve beklentilerine göre yapılan-
dırmaya özen gösterdik. Türkiye’nin en
önde gelen tedarikçilerinden aldığımız

%100 dana eti, doyurucu burgerleri-
miz, sınırsız içeceğimiz ve ücretsiz sos-
larımız, çift katlı paketlememiz ve ma-
saya servisimizle müşterilerimize ala
carte hizmet deneyimini yaşatıyoruz. 

Carl’s Jr’a Türkiye’de kısa 
sürede ciddi bir talep 

söz konusu, bu durumu 
neye bağlıyorsunuz?

Müşterilerimizden son de-
rece olumlu tepkiler alıyo-
ruz ki bunları duymak
bana gurur veriyor. Biz
yönetim ekibi olarak
restoranlarımızı her haf-
ta mutlaka geziyoruz.
Operasyonel olarak
tüm işleyişi yerinde ve
farklı dinamikleriyle de-

ğerlendirmek çok önem-
li.  

Örneğin restoranların te-
mizliğine çok önem veririm.

Yalnızca girişimci olarak değil
bir baba olarak da bu çok önemli

benim için. 
Carl’s Jr.’da sık sık çocuklarımla ham-
burger yiyoruz. Ürün ve hizmetinizin ar-
kasında böyle güvenle durabilmek ve
insanlara bu güveni hissettirebilmek si-

“Türk pazarında hızla büyüyen
genç ve dinamik bir markayız”

Avm’ler mi yoksa cadde 
lokasyonları mı ilginizi 
çekiyor?
“Fast-Casual” konseptimize uyum sağ-
layacak şekilde lobi alanlarına sahip
olunması bizler için en önemli öncelik.
Fakat hedef kitlemize çok uygun oldu-
ğunu düşündüğümüz, ama lobi alanı
müsait olmayan lokasyonlarda ise al-
ternatif çözümler üretebiliyoruz. Bunun
için, AVM’de açılacak lokasyonların en
az 80 m2’den başlayacak şekilde, so-
kak lokasyonlarının ise 200 m2 veya
fazlası olacak şekilde olmasına özen
gösteriyoruz. 

2015 yılına dair hedefleriniz-
den bahseder misiniz?
Ulusal kapsamdaki hedeflerimiz doğ-
rultusunda, güçlü adımlarla büyümeye
devam edeceğiz. 
İstanbul ve Ankara’da olmak üzere 13
restoranımızı Fet Restoran İşletmeleri
A.Ş. olarak kendimiz açtık,  artık franc-
hise vererek 2015 sonu itibarıyla İstan-
bul’daki bütün bölgelere hitap etmiş ol-
mak istiyoruz.  

Carl’s Jr. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ceylan:

Murat Ceylan
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Fuara özel kampanyalarınız var mı?
Özellikle İstanbul dışına franchise verirken isim hakkın-
da indirimlerimiz söz konusu. Anadolu şehirleri için
2015 sonuna kadar isim hakkı 10.000 USD+KDV olacak.

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

Popüler markalar BU FUARDA!

Fuara özel kampanyalarınız var mı?
Mobil ofis uygulamalarımıza internet üzerin-
den erişebilecekler, ofis uygulamaları ve da-
nışmanlıklarımızı birebir canlı müşteri tem-
silcilerimiz ile yaşayarak deneyimleyecekler.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
e Ofis ayrıcalığını tüm Türkiye’de kendi işini kurmak iste-
yen girişimcilerin hizmetine sunmak.

Fuara özel kampan- 
yalarınız var mı?
Herhangi bir kampanyamız yok.

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

Fuara özel kampan- 
yalarınız var mı?
Fuar süresince; fuara özel ulaşım hizmetlerinizde “Ref
2318BOF “ kullanıcı kodu belirtilmesi durumunda, Şoförlü
araç hizmeti – Kişiye özel transfer hizmeti veya Özel şoför
hizmetlerinde %35 İndirim uygulanacaktır.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
2015 senesinde yaptığımız ve 2016 yeni dönemde yapa-
cağımız yatırımlar ile %40 civarında büyüyeceğiz.

Fuara özel kampan- 
yalarınız var mı?
Herhangi bir kampanyamız yok.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Bulunmadığımız illerde restoranlar açarak büyüme-
mize değişik lokasyonlarda  devam edeceğiz. Hem
global değişimlere ayak uydurup, hem de yerel uygu-
lamalar ile kendi sektörümüze liderlik edeceğiz.

Türkiye franchise pazarı kesintisiz büyümesini sürdürüyor. 
Yatırım cazibesini sürdüren işleri araştırdık. İşte girişim uzmanları ve sektör 

temsilcilerine göre riski düşük, getirisi yüksek yatırım alanları…

Fuara özel kampan- 
yalarınız var mı?
Fuara özel bir kampanyamız bulunmuyor.

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

Girişim öyküleri pazar-
da limon satarak
başlamıyor. Sadece

kendi şirketlerini büyütmek
için çalışmıyor, Türkiye’deki
girişimcilik ikliminin geliş-
mesine de katkı sağlıyorlar.
Evet, yeni nesil girişimciler-
den bahsediyoruz. Onlar iş-
lerini yaratıcılık, yenilikçilik
ve yönetimsel inovasyon
kullanarak geliştiriyorlar. Ye-
ni iş kurmak isteyenlere yönelik kapsamlı bir
içerik hazırladık. Yaptığımız araştırmaya göre
2015’te franchise veren şirketler adeta yatırım-
cıların hücumuna uğradı. Kendi işini kurmak

isteyenlerin dışında inşaat-
çı, tekstilci, kuyumcu ve sa-
nayiciler franchise veren
markalara yatırım yaptı.
2000’lerde AVM’ler açıldık-
ça zincirler büyüdü. Tüketi-
ci, markalara yöneldi. Peki,
şu sıralar hangi alanlar po-
püler? 2016’da hangi alan-
lar ön plana çıkacak? 
Gıda her zamanki gibi cazi-
besini koruyor. Yerli yaban-

cı birçok markanın rekabet ettiği kafe pazarı
büyümesini sürdürüyor. Oyuncak pazarında
büyüme trendi hızlanarak devam ediyor. Türki-
ye’nin hemen her bölgesindeki yeni projeler

talebe yetişemiyor. Gayrimenkul pazarındaki
bu   muazzam büyüme sektörün yüzünü güldü-
rüyor. Geleneksel lezzetlere ilgi çok fazla.
AVM’lerdeki stant ya da kiosk yatırımları olduk-
ça popüler hale geldi. Hizmet kalitesini artıran,
evlere servis yapabilen markalı kuru temizle-
me şirketlerine ilgi artıyor. Geleneksel yöntem-
lerle ürettikleri lezzetli pideleri franchise altya-
pısı kurarak geniş kitlelere ulaştırmak için ha-
zırlık yapıyorlar. 
Franchise alanında marka ve girişimcilere yön
veren Bayim Olur musun Franchising Fuarı bu
yıl da her sektörden öncü markaları girişimci-
lerle buluşturacak. İşte size fuara katılacak
markalardan bazılarının sizlere özel uygulaya-
cağı projeler ve kampanyalar…
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Fuara özel kampan- 
yalarınız var mı?

İlk 10 franchise için %25 indirim uygulanacaktır.

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

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

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

Fuara özel kampan- 
yalarınız var mı?

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

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

Fuara özel kam-
panyalarınız var mı?
Fuarda ilk kez Van-Based bir iş modelini 
pazarlayacağız. Ayrıca 15 -22 Ekim’de sözleşme imzala-
yanlara franchise bedelinde %33 indirim olacak.

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

Fuara özel 
kampanyalarınız var mı?
Fuara özel olarak 25000 TL olan 
franchise bedelini 10000 TL ye indirdik. 

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
2015 - 2016 hedefimiz mağaza sayımızı 16 ya çıkartmak
ve 20 adet franchise vermek.

Fuara özel 
kampanyalarınız var mı?

Fuar sürecinde hizmet alacak müşterilerimize, lis-
te fiyatı üzerinden %20 iskonto yapılacaktır. 

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

Fuara özel kampan-
yalarınız var mı?

Fuara özel bir proje veya kampanyamız yoktur.

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

Fuara özel 
kampanyalarınız var mı?
Fuarda girişimcilerinden yeni bir şube açmak
için anlaşılan kişilere toplam yatırım bedelimiz üzerin-
den %5 indirim uygulanacaktır.

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

Fuara özel kampanyalarınız
var mı?
Fuara özel bir kampanyamız yok.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
2015 yılı sonunda 8, 2016 yılı sonunda ise 25 şubeye
ulaşmayı hedefliyoruz.

Fuara özel 
kampanyalarınız var mı?

Özel bir projemiz ya da kampanyamız bulunmuyor.

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

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

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
2016 yılı sonuna kadar işletme sayısını 30’a çıkartmak ve
15 adet franchise vermek.

Fuara özel 
kampanyalarınız var mı?
Fuara katılımcı olarak katılan firmalara özel ürettiğimiz
Endustriyel temizlik ürünlerini bayi fiyatına fuar boyun-
ca satışı gerçekleşecek.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
2015 yıl sonuna kadar ülke genelinde her ilde ve potan-
siyeli olan ilçelerde bayi temsilcimiz olması, 2016 yılı
ikinci çeyrekte 40 ülkede bayilik vermek.

Fuara özel 
kampanyalarınız var mı?
Fuara özel süpriz kampanyamız olacaktır.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
2015-2016 yılı hedefimiz 35 şube açılışını yapmaktır.

Fuara özel projeleriniz var mı?
Futbol Kahve stantlarının kahve 
sektörüne ivme kazandıracak bir konsept 
olması en büyük projemizin hayata geçmesi 
anlamına gelmektedir.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
2015-2016 dönemlerinde İstanbul bazlı 50’ye yakın 
AVM de yer almak.

Fuara özel 
kampanyalarınız var mı?

Fuara özel, 21 Way Pilates Nişantaşı şube-
sinden 3 ders ücretsiz ders alabilecekler. Fi-

yatlar da %10 indirim yapılacaktır.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Türkiye genelinde en az 5 noktada, 2016 yılı  yurtdışında
öncelikli olarak Azerbaycan ve Dubai de ailemizi büyütme-
yi hedefliyoruz.

DOSYA KONUSU
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Fuara özel 
kampanyalarınız var mı?
Fuara özel bir kampanya ve projemiz yok.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Özellikle yurtdışındaki şube açılışlarımızı gerçekleşti-
rip Köfteci Ramiz’i uluslararası bir marka yapmak ve ül-
kemizin doğu illerine franchise vererek büyüme hede-
fimizi gerçekleştirmek.

Fuara özel kampanyalarınız var mı?
Fuara özel kampanyamız bulunmamaktadır.

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

Fuara özel 
kampanyalarınız var mı?

Fuara özel bir kampanyamız bulunmamaktadır.

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

Fuara özel 
kampanyalarınız var mı?

Fuar süresince, 2015 sonuna kadar Franchise sözleşmesi-
ni imzalayan bayi adaylarımızdan Franchise ücreti alma-
yacağız. Bunun yanı sıra reklam desteği, personel eğitimi,
materyal desteği vereceğiz.

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

Fuara özel kam-
panyalarınız var mı?

Fuar süresince franchise bedelini 1 yıl
erteliyor, isim hakkı bedeli olan 15.000 TL + KDV’yi yeni
franchiseları için 1 yıl ertelemeli olarak alacak. 

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

Fuara özel 
kampanyalarınız var mı?
Fuara özel sipariş veren her müşteriye (1’e 1 oranda)
mal fazlaları verilecektir.

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

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

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

Fuara özel projeler 
ve kampanyalarınız var mı?
Kampanyamız bulunmamaktadır.

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

Fuara özel kampanyalarınız 
var mı?

Fuara özel Aslı Börek Express’in isim hakkı 10.000 $ olarak
belirlenmiştir.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Aslı Börek Express olarak 2015-2016 hedefimiz tüm Türki-
ye genelinde 20 mağazaya ulaşmak, toplam Aslı Börek
mağazalarının sayısını 135’e çıkartmak ve çeşitli mecralar-
da  reklam kampanyalarına ağırlık vermek.

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

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
15 şubeye ulaşmak.

Fuara özel 
kampanyalarınız var mı?
Fuar boyunca yapılacak ilk 3 bayilik anlaşmasında
isim hakkında %25 indirim uygulanacaktır.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Simit Sokağı 2015-2016 hedefi, tüm Türkiye genelinde
15 yeni franchise mağazası açmaktır.

Fuara özel kampan- 
yalarınız var mı?

Bayilik almak isteyen girişimcilere sözleşme
şartlarında esneklik sağlanacaktır.

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

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

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

Fuara özel 
kampanyalarınız var mı?
Fuar süresince franchise bedelimiz üzerinden %15 in-
dirim yapacağız.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Bebek, Nişantaşı ve Bağdat Caddesi’ndeki bayilikleri-
mize ve Ankara’daki Podium AVM’de bulunan kon-
sept mağazamıza ek olarak 2016 yılı sonuna kadar en
az 6 adet daha konsept mağazamız ile müşterilerimi-
ze hizmet etmek arzusundayız.

Fuara özel kampan- 
yalarınız var mı?

Fuarda sözleşme imzalayan yatırımcıya franchi-
sing bedelinde %15 özel iskonto yapılacak.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Şube sayımızı 2016 sonunda 20’ye çıkarmak.
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Fuara özel 
kampanyalarınız var mı?

Fuara özel kampanyamız olmayacaktır. 

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

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

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

Fuara özel 
kampanyalarınız var mı?
Fuarda yeni bayilerimize özel online

sipariş sistemimiz ve müşterilerimize yönelik application
tanıtımımız olacak. Ziyaretçilerimizden application kulla-
nanlara mağazalarımızda hediyemiz olacak.

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

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

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Hedefimiz şubeleşmeye devam etmek ve bulunmadığı-
mız illerde yer almak. Anadolu’daki büyüme hızımızı Mar-
mara bölgesinde ve yurt dışında devam ettirmek.

Fuara özel 
kampanyalarınız var mı?
Standımızda süprizlerimiz olacaktır.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Türkiye’de 81 ilde, AVM’lerde ayrıca cadde dükkanlar kon-
septinde bayilikler açmak. Bir değer hedefimiz de 2016 yı-
lında yatırımcılarımızla 30 yeni mağazaya ulaşmak.

Fuara özel 
kampanyalarınız var mı?

Fuar süresinde franchise alanlara 5.000 TL değerinde be-
delsiz ürün gönderilecek. Franchise bedelimizden %10 in-
dirim uygulayacağız.

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

Fuara özel 
kampanyalarınız var mı?
İlk 6 ay için aylık 6 bin TL lokal pazarlama bütçesi harca-
ma garantisi veren adaylardan franchising bedeli alma-
yacağız. Ayrıca belli bir süre royalty, call center kesintisi,
pazarlama kesintisi de almayacağız. 

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

Fuara özel 
kampanyalarınız var mı?
Herhangi bir kampanyamız bulunmamaktadır.

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

Fuara özel 
kampanyalarınız var mı?
Fuara özel olmak kaydıyla bölgeye göre

%20 indirim yapılacak. Franchise’larımıza özel avan-
tajlı ek paketler sunacağız.

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

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

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

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

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

Fuara özel 
kampanyalarınız var mı?
Fuara özel isim hakkı bedeli alınmayacaktır. Başlan-
gıçta 15.000 TL’ lik tshirt ve aksesuar desteğimiz ola-
caktır.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
2016 yılsonunda 30 noktada olmayı hedefliyoruz. Ay-
rıca 2018’de franchise ağımızı artırmayı planlıyoruz.

Fuara özel 
kampanyalarınız
var mı?

Herhangi bir kampanyamız yok.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
2016 hedefi olarak 100 şubeye ulaşmak ve müşterileri-
mize daha kaliteli ürünler ve geniş çözümler sunmak
adına kalite ve ürün çeşitliliğine yatırım yapmayı he-
deflemektedir.

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

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

Fuara özel 
kampanyalarınız var mı?
Deneyimli kadromuz fuar boyunca gi-

rişimcilere eğitim sektörüyle ilgili birçok bilgi verecek.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Mektebim Koleji olarak hızlı büyüyen bir kurumuz 3
yılda 150 kampüsle Türkiye’nin her bölgesinde olma-
yı planlıyoruz.
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Fuara özel 
kampanyalarınız var mı?

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

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Marmara Bölgesi’ne sunduğumuz bayilik fırsatını fu-
arda bütün Türkiye’ye yayacağız. 1 yılda 20 restoran
açacağız .

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

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

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

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Bchoco markamız ile önümüzdeki yıl hedefimiz 5 şube,
Chocodoner markamız ile de hedefimiz 20 şubedir.   

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

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

Fuara özel 
kampanyalarınız var mı?
Fuar süresince sözleşme düzenlememiz 
durumunda, ilk stantlarının maliyetine %10’luk bir oran-
da destek vereceğiz.  

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Yakın dönemde stand modellerimize ek olarak  şekerle-
me mağazası konsepti oluşturduk.

Fuara özel 
kampanyalarınız var mı?

Yeni ürünlerimizi ve menü kampanyala-
rımızı yeni özel görsel standımızda sergileyeceğiz.

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

Fuara özel 
kampanyalarınız var mı?

Herhangi bir kampanyamız yok.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
2015 yılında toplam 14 mağaza açarak 24 mağaza sa-
yısını hedefliyoruz. 2016 yılında ise hedefimiz 47 ma-
ğazaya ulaşmak.

Fuara özel kampanyalarınız var mı?
Winsell restoran modülü alana Winsell franchise yö-
netim sistemi ücretsiz olacak.

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

Fuara özel 
kampanyalarınız var mı?
Herhangi bir kampanyamız yok.

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

Fuara özel 
kampanyalarınız var mı?
50.000 TL + KDV olarak sunulan franchise giriş bedeli-
miz fuar esnasında yapılan ön sözleşme ve ana sözleş-
meler için geçerli olmak koşuluyla 40.000 TL olacak.

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

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

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

Fuara özel 
kampanyalarınız var mı?

2015 yılında Çıtır Usta Ekspres ve Exclusive konsepti-
miz bulunmakta. Anadolu için sisteme giriş bedeli
25.000 $ olacaktır. 

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

Fuara özel 
kampanyalarınız var mı?

Fuar boyunca tanışacağımız girişimcilere, kısa sü-
reli indirim uygulamalarımız söz konusu olacak

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
2016 yılı içerisinde, hizmet verdiğimiz ülke sayısını 7’den,
12’ye çıkarmayı hedefliyoruz.

Fuara özel kampanyalarınız var mı?
Fuara özel olarak isim hakkı almama ve m2 bazlı olarak fark-
lı uygulamalarımız olacak.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Concept mağazalarımızın bulunmadığı bölgelerde çoğala-
rak müşterilerimize daha iyi ve hızlı hizmet sunacağız.

Fuara özel 
kampanyalarınız var mı?

Fuara özel olarak, ilk müracaat gerçekleştiren 3 kişiye
Franchise ödemesine ilişkin olarak %25 indirim sağla-
nacaktır.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
2016 yılı içerisinde, 20 ilde franchise şube açmak.
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Fuara özel kampan-
yalarınız var mı?

Fuar süresince franchising anlaşmaları için
her franchiseeye satış tutarı 10.000 TL’lik hammadde
verilecektir.

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

Fuara özel 
kampanyalarınız var mı?

Fuara özel kampanya olarak ilk kez isim bedelini tek se-
ferlik sadece 50.000 TL olarak alıp ve aylık cirodan aldı-
ğımız yüzdelik dilimini de kaldırıyoruz.

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

Fuara özel kampan-
yalarınız var mı?
2016 yılı için 12.500 $ olarak belirlediğimiz sisteme giriş
bedelini fuara özel 5.000 $ olarak revize ettik. Fuarda el sı-
kışacağımız yeni bayilerimize farklı sürprizlerimiz olacak.  

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
36 olan şube sayımızı yılı sonuna kadar 42’ye çıkarmayı
hedefliyoruz. 2016 yılında; doğduğumuz şehir Anka-
ra’dan başlayarak yurt içi şube sayımızı 60’a çıkartmaktır.

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

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

Fuara özel kampan- 
yalarınız var mı?
Fuara özel olarak %50’ye varan indirim ve özel ödeme ko-
şulları olacak. Bunun yanı sıra devam eden kadın girişimci-
lere özel  "kazandıkça öde" kampanyamız devam edecek.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Hedefimiz dünyanın 4 kıtasında yer alan franchise ofisleri-
mizi yaygınlaştırmak. Türkiye'de tüm illerde franchise ofis-
lerini açmak. 

Fuara özel 
kampanyalarınız var mı?
Fuar girişimcileri için ilk 6 ay aylık 
hiçbir ödeme alınmayacaktır. Standart franchising fiyatla-
rımızdan %30 iskonto yapılacaktır.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Bayi sayısını 130’a çıkartarak aynı zamanda sektörde tek-
noloji lideri olmak. Satış eğitimi ve broker eğitimlerine hız
vererek sektörde eğitim lideri olmak.

Fuara özel 
kampanyalarınız var mı?
Fuar müşterilerimizi özel hissettirmek
için sürpriz hediyeler ve indirimler
vermek için standımıza bekliyoruz. 

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

Fuara özel 
kampanyalarınız var mı?

Fuara özel bir kampanyamız olmayacak.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Türkiye’ nin tüm bölgelerinde bayilikler oluşturmak,
Büyük illerde de kendi satış ağlarımızı oluşturmak.

Fuara özel kampanya-
larınız var mı?
Türkiye’de ilk olacak ürünümüzü sunacağız. ilk 10 iş ortak-
larımıza özel indirim, satış için promosyon ürünlerinden ve
reklam fonlarından faydalanabilecekler.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
2015 yılında 10, 2016 yılında 25 şube açmak. Uzun vadede
ise Choco Kebab'ı 100'den fazla şubeye ulaştırmak.

Fuara özel 
kampanyalarınız var mı?

Fuar süresince ön anlaşma yapılan adaylar-
dan franchise isim hakkı olan 15.000 $ alınmayacak.

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

Fuara özel 
kampanyalarınız var mı?
Fuara özel kampanyalarımız olacak.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Türkiye’de markamızı tanıtmak, ürünlerimizin manye-
tik terapide ne kadar başarılı olduğunu kanıtlamak,
Avrupa'da olduğu gibi Türkiye pazarında liderliğimizi
korumak.

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

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Şu an itibariyle 6 şubeyiz. Önümüzdeki yıl 50 bayiliğe ulaş-
mayı hedefliyoruz.

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

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

Fuara özel 
kampanyalarınız var mı?

Fuar süresince yapılan tüm sözleş-
melerde %10 indirim uygulayacağız.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
2015-2016 yılında ihracat hacmimizi ciddi oranda
yükseltmeyi ve Türkiye’de kahve sektörünün öncü
markalarından biri olmayı amaçlamaktadır.

Fuara özel 
kampanyalarınız var mı?
Geçen sene belirlediğimiz 25.000 TL isim hakkı bedeli
ile devam edeceğiz. Fuar bitiminde 35.000 TL olacak.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
2016’da yurt içinde 40 mağaza ve yurtdışında da Al-
manya geneli Fransa, Hollanda ve Belçika’da yeni ma-
ğazalar açacağız.
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Fuara özel 
kampanyalarınız var mı?
Fortuna İçecek’in fuara özel bir 
kampanyası yok.

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

Fuara özel 
kampanyalarınız var mı?
İlk 5 yatırımcımızdan giriş bedeli %50
olarak alınacaktır. Fuarda standımızı 

gelerek form dolduracak ziyaretçilerimize 30 Kasım 2015
tarihine kadar Cafe Sam Künefe ‘de künefe çeşitlerimiz
için geçerli olmak üzere %25 indirim verilecek.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Hedefimiz, 50 adet Franchise vererek Cafe Sam Künefe
zincirleri oluşturmak. 2016 yılı 3. çeyreğinden itibaren
yurtdışı yapılanması için çalışmaları başlatmak.

Fuara özel 
kampanyalarınız var mı?

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

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

Fuara özel 
kampanyalarınız var mı?
Fuara özel 2 adet yeni ürünümüzün tanıtımını yapa-
cağız. Başka kampanyalarımız da olacaktır.

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

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

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

Fuara özel kampanya-
larınız var mı?
Estetisyenliği bir meslek ve

iş imkanı görenlere, gerek estetisyen-
lik eğitim hizmeti vererek, gerekse Bio-Derm Eğitim Ku-
rumları’ndan franchising sistemiyle iş imkanı sağlıyoruz.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Türkiye genelinde guz̈ellik okulu veya guz̈ellik salonu ku-
rabilecek makine ve ur̈un̈ gruplarında, alt bayilikler oluştu-
rabilecek franchasing sistemiyle ış̇ ortakları 
aramaktadır.

Fuara özel 
kampanyalarınız var mı?

Fuara yönelik kampanya çalışmamız bulunmuyor.

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

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

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

Fuara özel 
kampanyalarınız var mı?

Bayim Olur musun Franchising Fuarı’na yönelik plan-
lanan kampanya çalışmamız bulunmuyor.

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

Fuara özel 
kampanyalarınız var mı?
Fuar süresince bayi adaylarımızdan rek-
lam ve tanıtım ücreti talep etmeyeceğiz.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
5, 6, 7 ve 8.sınıf öğrencilerine eğitim veriyoruz. TEOG’a
yönelik olan bu eğitimleri, 9, 10, 11 ve 12.sınıflara da
uyarlayarak arttırmayı hedefliyoruz.

Fuara özel 
kampanyalarınız var mı?
Fuara özel, yurt dışı franchise başvuruların-
da, ülke bazında “Master Franchise” lisansı

verecektir. Girişimci / Yatırımcıların alacakları lisans ile, alt
franchise hakkı olacak, ve Palivor Çiftliği’nin modelini ken-
di ülkelerinde, merkez onayı ile genişletebilecekler.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Hedefimizde, Bebek ve Nişantaşı’nda açtığımız kendi ma-
ğazalarımıza ek olarak, İstanbul Anadolu yakasında 2, An-
kara ve İzmir’de, 1 er adet, ve bilhassa orta doğuda Dubai
ve Doha’da franchise anlaşmaları yapmaktır.

Fuara özel 
kampanyalarınız var mı?

Fuarda E -Ticaret ve Facebook Shop  
franchise modelimizin lansmanını yapacağız.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
Türkiye genelinde 20 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz.
Amacımız Mağaza, Mağaza+Cafe ve Dijital franchise mo-
dellerimiz ile Biggshop markasını girişimciye gelir yaratan
bir marka haline getirmek…

DOSYA KONUSU

Fuara özel 
kampanyalarınız var mı?
Kahve Sokağı olarak bayim Olur musun Fuarı’ndan ge-
lecek olan taleplerden isim hakkı bedeli almayacağız.

2015-2016 hedefleriniz nelerdir?
2015-2016 yıl sonu şube hedefimiz 35. Dubai, Kaza-
kistan, Azerbeycan, Almanya gibi ülkelerde yurt dışı
bayilikleri vermeyi hedefliyoruz.
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Hayatın içinden yenilikçi çözümler…

Gritty, cep telefonu ve tablet-
ler için yenilikçi çözümler

sunan Türkiye'nin lider aksesuar
firmasıdır. Faaliyetlerine 2013 yı-
lında başlayan Gritty, Türkiye'ye
yayılan hizmet ağı ile 40'a yakın
Gritty Shop ve yüzlerce bayiye
hizmet vermektedir. Kurulduğu
günden bu yana  Gritty; kullanıcı
dostu, kaliteli ve sürekli yenile-
nen  geniş ürün yelpazesi ile
hem kurumsal hemde bireysel
müşterilerin tercihi olmuştur.
Türkiye'nin her yerine cep telefo-

nu ve tablet aksesuarı hizmeti su-
nan şirket kısa zamanda lider mar-
ka haline gelmiştir. 
Gritty, değişen kullanıcı ihtiyaçları
ve değişen hayat şartlarına göre
kullanıcılarına en iyi çözümü sun-
mayı hedef edinmiştir. En son tek-
noloji ile donatılmış üretim tesisle-
rinde, en kaliteli ham maddeler kul-
lanılarak, uzman Ar-Ge ekibi dene-
timinde üretilen ürünler sadece mo-
bil cihaz aksesuarı değil aynı za-
manda şıklığı tamamlayan moda
aksesuarlarıdır.

Çok gezen, çok okuyan bir çift olan
Metin ve Ayşe Çiner' in hikayesi ile

başladı Midyeli'nin serüveni. Hep bu iki
kabuklu mucizenin peşinden gittiler. 
Hayalleri ise; bir gün menünün baş kah-
ramanın midye olacağı,  bin bir farklı çe-
şidi ile sunulacağı bir restoran açmaktı.
Herkesin çekinmeden geleceği, kasma-
dan eğleneceği, doyasıya midye yiyece-
ği sofralar; şen kahkahaların eşlik ede-

ceği … Midyeli restoran, Eylül 2013' ten
bu güne midyenin ana vatanında, İz-
mir'de. 
Midyeli'nin arge çalışmaları ile hazırlan-
mış harika bir menüsü var. Tarım Bakan-
lığı'ndan onaylı , "belgeli midyeleri ile de,
Türkiye de ilk defa bu kadar çeşit midye-
li lezzeti bir araya getirmenin mutluluğu-
nu yaşıyor. Hedefleri büyük … midyeli
restoran İzmir'den çıkıp tüm Türkiye ye
yayılmak ve sevenlerine kavuşmak için
gün sayıyor. Midyeli' nin menüsünde te-
miz ve sağlıklı midyeleri ile pişirdikleri
Brüksel usulü tencerede midyeler, gra-
tenler, midyeli makarna gibi, yurtdışında
da tüketilen usuller uygun fiyatlarla rağ-
bet görüyor. 

Markalaşma sürecinde lezzetinden
ödün vermeden büyümeyi başa-

ran Köfteci Ramiz, dünya markası olma
yolunda adımlar atıyor. Yön. Krl. Ü. Pı-
nar Taşkınlar, büyüme hedeflerini şu
sözlerle anlatıyor: 
“1928’de Manisa Akhisar’daki ilk dük-
kânımızın açılmasından sonra İstanbul-
İzmir karayolu üzerindeki restoranımız-
la daha da bilinir olduk. 2006’da ilk
franchise şubemizi açarak 30 ilde yer
aldık. Yeni açılacak şubelerimizle 138
şubeye ulaştık. Hedeflerimiz; Almanya,
Hollanda, Belçika, Kıbrıs ve Azerbay-
can büyümemizi devam ettirmek. Yurt-
dışında açılacak olan şubelerimizden

Pınar Taşkınlar, “Türkiye
genelindeki 138 şubemi-
zin %80’i franchising sis-
temiyle işletiliyor. Büyü-
me hedeflerimizi yine bu
doğrultuda devam ettire-
ceğiz. Başlangıçta alınan
franchise bedeli ile aylık
cirodan alınan katkı payı
lokasyona göre değişim
göstermektedir. Yeni açı-
lacak şubelerimizin yerini
AVM ya da cadde kon-
septi olarak belirlemek-
tense, araç ve yaya trafi-

ğinin yoğun olduğu, markamızı değer-
li kılabilecek bölgelerde açmak önceli-
ğimizdir” dedi.

1928 yılından günümüze…

bazıları merkeze bağlı, bazıları ise
franchise ve master franchise olarak iş-
letilecek.”

Köfteci Ramiz Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Taşkınlar:

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

Kendini değiştirmeye 21 Way Pilates’te başta!
21 Way Pilates Sistemi

ile misafirlerinize vü-
cut kordinasyonu, düzgün

postur ve doğru beslenme alışkanlıklarını
öğretmeyi sağlayan bir sistem sunacak-
sınız.  Misafirleriniz kendilerini özel hisse-
decekleri 21 Way stüdyolarına gelerek,
sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için kendileri-

ne yatırım yapacakları bir sistemle karşı-
laşacaklar. 
Fitness, pilates, yoga, kilo verme egzer-
sizleri ile ilgili sunulan hizmetler karlı ve
yeni bir markettir.
Pilates ve zindelik sektörü hızla gelişme-
si ve bu alanda yapılan yatırımlara ilginin
artması ile birlikte sizlerinde kazançları

sürekli artan bir ivme gerçekleştirecektir.
21 Way Pilates sistemleri ile yeni bir sek-
töre adım atabileceğiniz gibi hali hazırda
kurulu olan salonunuza adapte ederekte
gelirinizi arttırabilirsiniz.
Türkiye pilates ve wellness sektöründe
ilk bilimsel teorik temelleri olan ve  pratik
alanda da uygulanan bir sistemdir.

Çeşit çeşit midyeler
menülerinin ana

kahramanı…



Türkiye’de fuarcılık denilince, 1985 yılından beri
içinde olduğum bu sektörün kilometre taşları gö-
zümün önünde canlanıyor. Otuz yıl önce, neyi

yanlış, neyi doğru yapıyoruz diye  incelemek üzere
“Batı Almanya'ya” gitmiştim... Bir çok şey öğrendim,
ama en önemlisi; Fuarların sektörlerle ayrılmaz bir bü-
tün olduklarını Almanya’da
anladım. Yılda bir veya iki kez
düzenlenen fuarların aslında,
firmaların “toptan müşterile-
riyle” her yıl  buluştukları, yeni
ürün ve sistemlerini paylaştık-
ları bir iletişim ortamı olduğu-
nu yine Almanya’da anla-
dım... En çarpıcı örnek Nürn-
berg’deki “Oyuncak Fuarıy-
dı”.. Ne beklersiniz?.. Alman
teknolojisi oyuncaklar, trenler,
 kumandalı arabalar, saymak-
la anlatmakla bitmeyecek bir
görsel şölen..
Sadece Almanlar mı, dünya-
nın dört bir yanından gelip
ürettikleri oyuncakları “paza-
ra” sunmak için şıkır şıkır
stantlar kurmuş yüzlerce firma... Hepsi oradaydılar; İlk
amaç, “Sektörün buluştuğu yerde olmak”, bu teknik
anlamda pazarın havasını koklarken aynı zamanda “Biz
de buradayız” kurumsal vurgusudur... Ticari anlamda
ise yeni bayi adaylarıyla tanışmak ve var olan bayilerine
yeni oyuncakları tanıtırken yeni dönem siparişlerini net-
leştirerek, programlı üretimin önünü açmaktır. Kendi
kendime dedim ki, “bu fuar Türkiye’de olsaydı, elinde
balonlarla gezen, stantlarda ticari görüşmelere dahi izin
vermeyecek yoğunlukta bir çocuk ve ebeveyn istilası
olurdu herhalde!”.  Aradaki farkı anlamak yetmiyor tabi,
bir de bu ülkenin kendine has bir kültür yapısı var…
Fuarların ticari mekânlar olduğunu, perakende ticaretin
değil, toptan ticaretin buluşma alanları olarak algılan-
ması gerektiğini sektör temsilcilerine, firmalara anlata-
bilmek uzun yıllarımızı aldı. Geldiğimiz noktada her yıl
yüzlerce fuar açılan, ekonomiye direkt ve endirekt kat-
kılar sağlayan bir fuarlar ülkesi olduk…

Gelelim; Bayim Olur musun Fuarı’na…
Bugün bana Türkiye’de düzenlenen fuarların içinde bir
numaraya hangi fuarı koyarsın diye sorsanız vereceğim
cevap, belki sizler için objektif algılanmayabilir. Ancak
bu fuarın yarattığı iş hacmi, katılımcı memnuniyeti ve zi-
yaretçi tatmini açısından yapılan araştırma sonuçları

beni teyit ediyor. Bunu anlamak için
sizlere rakamların ve grafiklerin için-
de boğulmadan, www.bayimolur-
musun.com.tr portalında ufak bir ge-
zinti yapmanızı tavsiye ediyorum.
Fuarların düzenlenirken ihtiyaç duy-
duğu en önemli başarı faktörü sek-
törel sivil toplum örgütleriyle yapılan
iş birlikleridir… Ufrad Ulusal Franc-
hise Derneğini bu anlamda otuz yıl-
lık fuarcılık hayatımda, birlikte çalış-
tığımız onlarca dernek, birlik, sivil
toplum örgütü arasında yine bir nu-
maraya koyuyorum… Bu sebeple,
Ufrad Başkanı Dr. Mustafa Ay-
dın’dan, yönetim kurulunun icracı
üyelerine, genel sekreterine kadar,
amaç birliği içinde çok özel başarılar
yakaladığımız da bir gerçek… Te-

şekkür ediyorum. Fuarcılık ekip işidir, herkes her işi
yapmayı bilecek ama kendi işini en iyi şekilde yapa-
cak… Sirklere benzetmişimdir hep fuarcılığı; Kapıda bi-
let kesen adam aslında birazdan aslan terbiyecisi ola-
rak izleyeceğiniz gladyatör, arada patlamış mısır satan
kız birazdan trapezin üzerinde göreceğiniz eski jimnas-
tik şampiyonudur mesela… Muhtemelen fillere dans et-
tiren palyaço ile girişte size yer gösteren kişi aynı kişi-
dir aslında… Bu muhteşem ekibi yöneten adamsa sihir-
baz olarak çıkar belki de karşınıza ilerleyen saatlerde.
İşte bizde de Genel Müdürümüz Aycan Helvacıoğlu yö-
netiminde bir ekip, her an her şeyi yapan, yapabilecek
bir “ekip” düzenliyor “Bayim Olur musun Franchising
Fuarı’nı”… Takımıma, ne kadar teşekkür etsem az, ba-
şarı göreceli bir kavramdır, ama istek ve özveri, sabır ve
irade benim takımımın ruhunda var…
Son olarak, bizlere inanarak fuarımıza katılan müşterile-
rimize ve ziyaretçilerimize teşekkürlerimi arz ediyorum.

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

“Sirklere benzetmişimdir hep fuarcılığı”

EREM Medya Grubu Yön. Krl. Bşk. M. Özhan EREM
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Chillbox; kahve, waffle,  pasta ve
sandwich Çeşitleri, Sıcak ve So-

ğuk İçeceklerin yanı sıra  Türk Da-
mak Tadı’nın  vazgeçilmez lezzeti
olan yoğurdun, tatlı konseptiyle su-
nulduğu Frozen yoğurt ve dondur-
ma çeşitleriyle; 2011 yılında tüketici-
si ile buluşarak kısa sürede 17 ülke-
de yerini almış ve dünyaya hızla ya-
yılan bir trend haline gelmiştir.
Düşük kalorili ve sağlıklı bir besin
olan Frozen Yoğurt günümüzün
beslenme alışkanlıklarına uyum
sağlamakla birlikte; naturel, çikola-
ta, mango, muz, vanilya, karamel,
fındık aromalı çeşitleriyle her damak
tadına hitap ediyor. Ayrıca bu eşsiz
lezzetlerin yanında çeşitli meyveler,
şekerlemeler  ve daha birçok ek lez-
zetlerle zenginleştirme fırsatı sunu-
lan Frozen Yoğurt ile keyifli tatlar ya-
ratılıyor.
Türkiye’de 40s Gıda ve Turizm İşlet-
meleri A.Ş. bünyesinde bulunan
“Chillbox”; farklı  konseptleriyle Tür-
kiye Pazarı’nda yerini alarak bayilik
sistemi ile hızla büyümeyi hedefli-
yor.

17 ülkede
trend marka…

Farklı konseptleriyle
Türkiye pazarında

yerini aldı…
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ürünlerini   makul fiyatlara tüketiciye sun-
mak. Mağazalarımız keyifli, renkli ürünler
ile dolu.

E-Ticaret ve Facebook
Shop modelinden bahseder
misiniz?
Biggshop içinde Türkiye’nin Müşteri Sa-
dakat programlarındaki lider firmasının
da yer aldığı BiggPlus grubunun bir şir-
keti. Aynı zamanda THY’nın Merchandi-

sing Ürünleri  iş ortağı.
Grubumuz, 16 yıldır Inter-
net üzerinde ve Dijital dün-
yada kuvvetli  teknik alt
yapımızla biliniyor. BiggP-
lus grup şirketleri şimdi bu
tecrübeyi ve birikimi yeni
bir konsept olan E-ticaret
ve Facebook Shop (Dijital
Mağazacılık) modelinde
topluyor. 
Bu yeni Franchise modeli-
miz grubumuzun geliştir-
miş olduğu yazılımlar sa-
yesinde Dijital mecralarda
ürünlerimizi satmak iste-
yen Franchise İş Ortakları-
mıza A ) Kendilerine Özel
bir E-ticaret sitesi açmala-
rını B) Ürünlerini aynı za-
manda Facebook üzerin-
deki Mağazaları aracılığıy-
la satmalarını sağlıyor.
Franchise İş Ortaklarımız
ürünleri sattıklarında satı-
lan ürünler bizim tarafımız-
dan alıcılara teslim ediliyor
(drop shipping). Tabii

“ Franchise İş Ortağımız sattığı ürün üze-
rinden  komisyonunu alıyor. Tüm ürün
stok yönetimi, teknik altyapı, lojistik, sev-
kiyat vb hizmetler tarafımızdan sağlanı-
yor. Bizim Franchise İş Ortaklarımızdan
yegane beklediğimiz ürünleri kendileri-
ne açacağımız web sitesi ve Facebook
mağazalarında  sergilemeleri ve pazar-
lamaları. Gerisini biz hallediyoruz.

BiggShop mağazaların-
daki Cafe konseptinden 
bahseder misiniz?
Evet, mağazalarımızda bir seçenek
olarak Cafe konseptimiz de var. Bu
konsept aslında Franchise iş or-
taklarımızı oldukça heyecanlandı-
ran bir konsept, çünkü son dö-
nemde cafe sahibi olmak, herke-
sin hayallerini süsleyen bir iş fır-
satı. Bize özel Gurme Kahve,
Cheesecake ‘ler, Havuçlu kek-
ler ve bir çok sıcak servis ettiği-
miz lezzetli ürünümüz mevcut. 
Yeterli alan olması halinde Mağazalara
eklenen Cafe bölümü de anahtar teslim
olarak iş ortaklarımıza teslim ediliyor.

Franchise sisteminizi  
anlatır mısınız?
ilk Mağazamızı Galata Serdar-ı Ekrem
sokakta açmıştık. Mağaza çok rağbet
görüp de satışlar da çok iyi gidince he-
men ikincisini yine Galata’da, bu defa
Kuledibinde ve üçüncüsünü de Özdilek
Park AVM ‘ de açtık. Türkiye genelinde
ise 20 mağazaya ulaşmayı hedefliyo-
ruz.Türkiye’nin her bölgesinden, her
şehrinden talep alıyoruz. Yurtdışından

”
BiggShop, Cafe’li ve Cafe’siz seçenekleri ve bu

sene geliştirmiş olduğu E-Ticaret ve Facebook Shop 
modeliyle yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Avrupa ve Ortadoğu’da mağazalarımızı
açmak isteyen master franchise adayları-
mızla görüşmelerimiz devam etmektedir
özellikle Dubai’den ciddi master franchi-
se olmak isteyen adaylarımız var. 

Biggshop 3 modelle 
franchise veriyor:
1) 60 m2 ye kadar mağaza,
2) 60 m2 - 120 m2 arası Mağaza & Cafe
3) E ticaret ve Facebook Shop.
Franchise adayımızdan tek bir isteğimiz
var: İşine ve Ticaretine sahip çıkacak şe-
kilde Mağazasının başında durması.

BiggShop’tan ve 
konseptlerinizden
bahseder misiniz?

BiggShop, Türkiye’deki tasarım becerile-
rinin ürünle ve daha sonra  tüketiciyle
buluşmasını sağlamaya yönelik bir kon-
sept. Yaklaşık 20 tasarımcı ile çalışıyoruz
ve ‘’Design in Turkey’’ konsepti ile Türki-
ye’ye özgü motifleri ürünlerin üzerine uy-
guluyoruz.  Çeşitliliği dengeli bir şekilde
kurabilmek için, tasarım ürünlerin sayısı-
nı artırırken, kendi markamızla getirdiği-
miz ürünleri de değerlendiriyoruz. Türki-
ye’de iyi sanatçı tasarımı, kolay erişilebi-
len, katma değeri yüksek, elektronik ta-
rafı güçlü ürünler çok yapılamıyor,
Biggshop tam da bu açığı kapatıyor. 
Prensibimiz yüksek kalitedeki Kişisel ak-
sesuar, Konsept hediyelik ve Tasarım

İnternet’de dükkanınızı açın!
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Global ve ulusal platformda,
özellikle yeni iş kuran veya

var olan işini daha da büyütmek isteyenler tarafından
tercih edilen Hazır Ofis Sektörü, Türkiye’de de iş ve ya-
tırım ortakları ile genç girişimcilerin yakından takip etti-
ği sektörler arasında yer alıyor. Bu alanda Türkiye’de
kısa zamanda güvenilir, kaliteli ve hızlı hizmet misyonu
ile öne çıkan şirketlerden biri olan eOfis, iş dünyasında
yer almak isteyen şahıs ve şirketlere avantajlı çözümler
sunuyor. Kullandıkça öde sistemiyle dünyada ve Türki-
ye’de diğer hazır ofislerden ayrılan eOfis, bu sistemle
vaktinin çoğunu ofis dışında geçiren iş sahipleri için
günlük, saatlik ve aylık kullanım gibi seçenekler de su-
nuyor. Bu sayede firmaların adres değişikliği yapma-
dan ihtiyaçlarına paralel olarak büyüyüp daha büyük
alanları veya küçülüp daha küçük alanları kullanma im-
kânları olabiliyor.
eOfis Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Seda
Meral, ’Şirket olarak Alternatif Çalışma Alanları Kon-
septlerimiz ile Hazır Ofis Sektöründe faaliyet gösteriyo-
ruz. Alternatif Çalıma Alanları olarak Hazır/Ortak/Sanal
Ofislerimiz ile Toplantı, Seminer ve Görüşme Salonları-
mız ise oldukça fonksiyonel ve iddialı’’ dedi.  Güvenilir,

kaliteli ve hizmet odaklı çözümler üreten eOfis, sektör-
de ulaşımı kolay lokasyon, A ve A+ plazalarda prestijli
iş adresleri ve bilhassa mobil uygulama iş yeri yönetim-
leri ile her zaman bir adım önde yer aldıklarını dile ge-
tiren Meral; Bu sayede hizmet verdikleri şirketlerle uzun
soluklu olarak devam ettiklerini söyleyerek,  Ofis hiz-
metlerinin yanı sıra 2 kişiden 150 kişiye kadar misafir
ağırlayabilen salonları ile banka, sigorta, finans, hava-
yolu, bilişim, eğitim ve daha pek çok önemli sektörün
çalışanlarına hizmet verdiklerini belirtti.

İşinizi eOfis’de kuralım; 
siz işinizi, eOfis ofisinizi yönetsin!

Sektörümüzün
tüm renkleri-

ni içinde barındı-
ran klasik çizgiler ve güncel formla-
rın bir araya getirilerek sıcak bir or-
tamın sunulduğu, herkesin kendini
evinde gibi hissettiği Big Station
Cafe & Restaurant, misafirlerine
huzurlu bir ortam sağlarken, zen-
gin menüsü ile damaklarda leziz
tatlar bırakıyor. Şık dekorasyonu,
farklı tarzı, sıcak atmosferi ve her
zevke hitap eden lezzetleri ile Big
Station Cafe & Restaurant, sevdik-
leriniz ile vakit geçirebileceğiniz, iş
görüşmelerinizi yapacağınız gözde
adres olmaya devam ediyor.
‘’Mutluluk veren tatlar ve dostlukla-
rın buluşma noktası’’ sloganıyla yola çıkan Big Station
dünya mutfaklarından seçilmiş lezzetleri, profesyonel
hizmet anlayışı, servis kalitesi ile müşteri memnuniyeti-

ni esas alarak yola devam
ediyor. Usta ellerden çıkan
özel tatları, kendi yorumuyla
sunarak, sadece damaklara
değil gözlerede hitap eden
Big Station aynı zamanda
zengin içecek menüsü ile de
dikkat çekiyor.
Big Station Cafe & Restau-
rant en iyi personeli ve yetiş-
kin insan gücünü bir araya
getirerek, çalışanların yete-
neklerinden, gücünden ve
yaratıcılığından azami fayda
sağlayarak verimliliklerini art-
tırmakta, gelişmelerine im-
kan tanımakta, işbirliği ve da-
yanışmanın yeşerdiği bir ça-

lışma ve hizmet ortamı sağlamaktadır. Marka, yatırımı-
nızın karşılığını fazlasıyla alacağınız bir güçle sizi katıl-
maya davet ediyor.

“Mutluluk veren tatlar ve dostlukların buluşma noktası”

farkıyla siz de kazanmak ister misiniz?

FRANCHISE

1991yılında temelleri atılan ve Mygroup ltd. (Türki-
ye) ve Myfood GmbH(Almanya) bünyesinde yer

alan Myçiğköfte; 2006 yılından bu yana Türkiye’de
faaliyet göstermektedir. Kaliteli ürünün ve müşteri
memnuniyetinin her şeyin üstünde olduğu gerçeğin-
den kurumsal bir yapıyla yola çıkan Myçiğköfte,
“Uluslararası gıda firması” olarak İstanbul’da  faaliyet
göstermektedir. 
Kurumsal alt yapısı ve butik konseptiyle Türkiye’nin
başarılı fastfood zincirlerinden biri  haline gelmeyi he-
defleyen Myçiğköfte’nin franchise metodu dünyanın
en büyük franchise zincirlerinin sistemleri ile kurum-
sallığı açısından benzerlikler göstermektedir.
%100 doğal, katkısız ve günlük ürünler, AVM’lerde
stant ve cadde konseptinde tüketicilerle buluşmak-
tadır. Myçiğköfte gelen yoğun franchise talepleri
sonucunda Türkiye’de tüm altyapısını tamamlayıp,
2015 yılından itibaren tüm Türkiye genelinde ve Av-
rupa’da franchising verme kararı almıştır. %100 do-
ğal, gerçek katkısız ve kaliteli hammaddeyi çok
ucuza alacak; hem alırken hem satarken çok kaza-
nacaksınız…

Hem alırken hem 
satarken çok kazanın!
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Uğur Ekşioğlu’nun otobiyografisi 

“Kendi İşini Kendin Bul”
okuyucu ile buluşuyor…

1 yıl önce aramızdan
ayrılan, iş ve spor 

dünyasının çok yakın-
dan tanıdığı, sevilen

isim merhum Uğur Ek-
şioğlu’nun, vefatından

önce kaleme aldığı 
otobiyografisi 

“Kendi İşini Kendin
Bul”, İnkilâp Kitabevi 

etiketiyle çıktı.

lak iş hayatı, kitapta yer verdiği örnek olaylarla ve mektup-
larla, daha da anlamlı bir hale bürünüyor.
Koç Holding’deki profesyonel yöneticilik hayatını, onar yıl-
lık dilimlerle anlatan Uğur Ekşioğlu, Türkiye’nin yaşadığı
zorlu ekonomik ve siyasi koşulları da okuyucunun önüne
koyarak, yazdığı otobiyografiyi zenginleştiriyor. Koç Hol-
ding bünyesindeki Beko’nun ve daha birçok markanın bü-
yümesi için var gücüyle çalışan Ekşioğlu’nun yöneticilik
başarıları, Aygaz ve Bozkurt gibi daha birçok şirketin yeni-
den ayağa kalkması için ona duyulan ihtiyacı da berabe-
rinde getiriyor. Başta Vehbi Koç olmak üzere Koç Ailesi’nin
ve holdingin kendisine bu yönde duyduğu güveni de hiç-
bir zaman boşa çıkarmıyor. “Başarı bir ekip işidir” diyerek
Koç Holding’de çok sayıda gence iş imkânı sağlayan ve
önlerini açan Uğur Ekşioğlu’nun sadece çalışanlarıyla de-
ğil, bayilerle de kurduğu organik bağ, başarının temelinde
öncelikle insani ilişkilerin yattığını gösteriyor. 
Görev yaptığı süre içinde Beşiktaş’ın kurumsallaşmasına
büyük katkı sağlayan Uğur Ekşioğlu, naklen yayın gelirle-
rinin artmasına önayak olmasının yanı sıra İnönü Stadı’nın
Beşiktaş’a verilmesi, Fulya Projesi, Çilekli Tesisleri, BJK
Koleji ve BJK Plazaları gibi değerli birçok projenin de altı-
na imzasını atıyor. Uğur Ekşioğlu’nun son anına kadar ya-
kın dostu olan Koç Holding Yönetim Kurulu Şeref Başka-
nı Rahmi M. Koç, kitabın arka kapağında kendisi için şu
sözleri söylüyor: “Uğur Ekşioğlu çok akıllı, disiplinli, çalış-
kan, hesaba kitaba fevkalade aklı eren, bulunmaz bir satı-
cıydı. Yanında birçok adam yetişti. Bildiğini herkes ile pay-
laşır, arkadaşlarına daima kol kanat gerer, onlara önder-
lik, liderlik ederdi.”

Hazırlıkları iki yıldan fazla süren ‘Kendi İşini Kendin
Bul’, Koç Holding ve Beşiktaş’ın sembol isimleri ara-

sında yer alan merhum Uğur Ekşioğlu’nun yaşamına dair
bilinmeyen çok sayıda ayrıntı içeriyor. Kitabın girişinde,
otobiyografisine neden “Kendi İşini Kendin Bul” adını ver-
diğini anlatan Ekşioğlu, 17 yaşında Karaköy’de çalıştığı
müesseseden hak ettiğini düşündüğü karşılığı alamayıp,
bunu babasına anlatınca “Beğenmiyorsan sen daha iyisi-
ni bul” sözlerine muhatap olur. Kurduğu “Tamam, ben
kendi işimi kendim bulurum” cümlesinin, kendisi için bir
dönüm noktası olduğunu belirten Ekşioğlu, otobiyografi-
sinde “Henüz 17 yaşında bir lise öğrencisi olarak baba-
ma, kendi işimi kendim bulurum derken, bu güveni nasıl
ve nereden edindiğimi düşündüğümde, hikâyemi en ba-
şından anlatmam gerektiğine inanıyorum…” diyerek baş-
lıyor, yaşamını kaleme almaya… 
15 bölümden oluşan “Kendi İşini Kendin Bul”, merhum
Uğur Ekşioğlu’nun çok zor şartlar altında geçen çocuklu-
ğunu ve bu zorluklar nedeniyle iş hayatına çok küçük yaş-
ta atılmak zorunda kalışını bir roman edasında anlatıyor.
Mesudiye’den İstanbul’a uzanan yeni bir hayat için verilen
mücadelede, onun parıldayan ticari zekasını sergilediği iş
deneyimlerine paralel olarak, büyük başarılarla taçlanan
okul yıllarına yer veriliyor. 
Sahici bir otobiyografi olan Kendi İşini Kendin Bul, elde
edilen başarılar kadar, gerek holding bazında, gerekse de
bireysel bazda yapılan hatalarla, yanlışlarla da yüzleşebi-
len bir ayna olarak karşımıza çıkıyor. Bir pazarlama ele-
manı olarak girdiği Koç Holding’de İdare Komitesi Başkan
Yardımcılığı’na kadar yükselen Uğur Ekşioğlu’nun bu par-
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Ohannesburger 6 yıl önce
çıktığı yolda bugün sek-

töründe zincir restoran olma he-
defiyle emin adımlarla yürüyor. Ürünlerini

hiçbir katkı maddesi olmadan tüketiciye ulaştıran ve
“kendi çocuğuma yedirmediğim hamburgeri, müş-
terime sunmam” diyen Yazıaoğlu,
yerli bir marka olarak yurtdışına
açılmanın artık hayal olmadığını
söylüyor. Franchise şubeleriyle
büyüme kararı alan Mehmet Ali
Yazıaoğlu, franchise verecekleri
kişileri özenle seçtiklerini ve bu-
nun uzun bir yol arkadaşlığı oldu-
ğunu belirtiyor. Şube sayısı 8′e çı-
kacak Tüm burgerlerin hiçbir katkı
maddesi olmadan hazırlandığını
söyleyen Mehmet Ali Yazıcıoğlu,
“Özgün bir marka ve özgün lez-
zetler yaratmak istedik. Sürekli ye-
ni lezzet arayışı içindeyiz. Bu ko-

nuda da dünyaca ünlü şef Martin Meakins ile yeni
lezzetler ve soslar üzerinde çalışıyoruz. Soslarımız
hiçbir katkı maddesi olmadan üretiliyor. Birçok ilden
istek alıyoruz. Ulusal bir marka olma yolundaki ça-
lışmalarımız sürüyor. Bu yıl içinde şube sayımızı 8′e
çıkaracağız” diye konuştu.

Hedef 3 yılda 100 
kampüse ulaşmak

“Hedefimiz; zincir marka olmak”

Tamamen kendisine ait olan
kampüslerle ulusal büyü-

mesine devam eden Mektebim
Koleji, kampüs sayısını 32’ye
çıkardı. 3 yıl içeresinde 100
kampüs hedefiyle franchise
çalışmalarına start verdiklerini
belirten Mektebim Koleji Kuru-
cusu Ümit Kalko, “Kendi ser-
mayemizle gerçekleştirdiğimiz
büyümeye ek olarak franchise
sistemiyle(eğitimde akredite
şube olarak adlandırıyoruz) ye-
ni eğitim yatırımcılarına da fır-
sat yaratarak, zincirimize yeni
okullar ekleyeceğiz. Yatay bü-

yümemizi gerçekleştirirken eş zamanlı olarak dikey büyüme ça-
lışmalarını da özenle yürütüyor, Genel Müdürlüğümüzü hedefi-
miz olan 100 kampüse göre yapılandırıyoruz. Mektebim bayra-
ğının dalgalandığı tüm kampüslerimizde dünya standartlarında,
uluslararası akreditasyonlara sahip özgün eğitim modelleri uy-
gulayarak, başarılı nesiller yetiştireceğiz” dedi.

Mektebim Koleji Kurucusu Ümit Kalko 

Şık, estetik ve fonksiyo-
nel tasarımları ile

BySolvo, ürünlerini günlük
yaşantıyı kolaylaştıracak
şekilde tasarlamaktadır.
BySolvo, ürünlerini Türk
müşterilerinin yanı sıra Av-
rupa ve Amerika’da oluş-
turduğu partnerlerle birlik-
te geniş coğrafyalara ürün
sunumunu gerçekleştir-
meye ve bunlarla ilgili ça-
lışmalara önem veriyor.
Ayrıca bySolvo, dünya
markası olmayı hedefle-
yen anlayışı kendine ilke
edinmiştir.
Bayilik konusuna oldukça önem veren marka,
özellikle tüm Türkiye’de olmak istiyor. Bysolvo
Genel Müdürü Şakir Tekin şöyle anlatıyor; Bayile-

rimize sunduğumuz im-
kanlar doğrultusunda geri
dönüşler son derece hızlı,
bayilik talepleri beklenti-
mizin oldukça üstünde.
Artık şundan eminiz;
BySolvo ürünleri tüketici-
nin ihtiyaçlarını mükem-
mel ölçüde karşıladığı gibi
sektörün yatırımcılarının
da beklentilerini aynı ölçü-
de karşılıyor. Bizimle te-
masa geçen yatırımcıların
tıpkı Ar-Ge çalışmalarımız
esnasında bizim taşıdığı-
mız heyecanın aynısını ta-

şıdıklarını görüyoruz. BySolvo’yu yurtdışına taşı-
mak gibi bir hedefimiz var. İlk yola çıktığımız gün-
den bu yana tüm çalışmalarımızı bu doğrultuda
gerçekleştiriyoruz.

Dekorasyon sektörüne 
yeni bir bakış açısı…

By solvo 2013 yılında başladığı Ar-Ge 
çalışmalarıyla, müşteri memnuniyetini esas almıştır.

Kervansaray Kahve, üretimine
2009 yılında başlamıştır. Gele-

neksel lezzetin her yaş grubuna hi-
tap ettiği Kervansaray Kahve,  tamamen

kendi restoranında müşterilerine özgün bir lezzet sun-
mak  amacı ile üretimine başlamış olup  müşterilerin yoğun ta-
lepleri doğrultusunda fabrika ortamında hijyenik ve sağlıklı ko-
şullarda  üretime başlamıştır. Kervansaray Kahve bu lezzeti ve ka-
liteyi yakalayabilmek için yoğun Ar-Ge çalışmaları yapmıştır. En
kaliteli kahve taneleri, menengiç ve K.Maraş dağlarında yetişen
orkide çiçeklerinden elde edilen orijinal salep, kalite standartları-
nı yakalamış güvenilir tedarikçilerden temin edilen harnup tozu,
kahve kreması, kakao, kakule / damla sakızı ile birleşimi bu gele-
neksel lezzeti eşsiz hale getirmiştir.
Gelişimini ürün çeşitliliğinde de sürdüren Kervansaray Kahve pi-
yasaya girecek yeni ürünler için yapılan Ar-Ge çalışmalarına da
önem vermekte ve gerekli yatırımı yapmaktadır. Bu nedenle fir-
ma, geliştirdiği lezzeti her gün restorana gelen farklı müşterileri-
ne tattırmaktadır. Mutfaktan fabrika ortamına taşınan üretim sis-
temi, en temelden hijyen ve sanitasyon kuralları gözetilerek ku-
rulmuştur. 2015 yıl sonunda, beklentilerimizin de üzerinde İlerle-
me kat edeceğimize inanıyoruz.

Geleneksel kahvenin 
eşsiz lezzeti…
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Burger Break, hızla büyüyen
şube ağına yenilerini ekleme-

ye devam ediyor. Burger break
markasının yaratıcısı, YCLN Gıda
Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer
Ayten, burgeri, belli bir yaş gru-
buna hitap eden fastfood ürünü
olmaktan çıkarıp, 7’den 70’e her-
kesin tüketebileceği bir yemeğe
dönüştürmek amacıyla yola çık-
tıklarını, kısa sürede önemli yol
kat ettiklerini söyledi.
Ayten, “Yüzde 100 yerli sermaye-
mizle  yola çıktık. Franchise için
eksiksiz hazırlanan altyapımızla
kısa sürede girişimcilerin dikkati-
ni çeken bir marka haline geldik.
Yurt içi ve yurt dışında Franchise
görüşmelerimiz devam ediyor”
diye konuştu. 

Gurme burger lezzetini franchise
ile tüm dünyaya ulaştıracak.

hızla büyüyor

Franchise mar-
kalarının bayi-

leşme sürecinde
gerçek leş t i rd iğ i
anahtar teslim pro-
jelerle başarısını
kanıtlayan Decodi-
va, franchiselere
18 ay vadeli, anah-
tar teslim olarak
projeler gerçekleş-
tirmektedir. Teslim
süresi ise 45-60
gün arasında de-
ğişkenlik göstermektedir. Decodiva, yatırıma kat-
ma değer kazandıracak çözümlerle, yatırımın ge-
ri dönüş sürecini kısaltarak, malzeme ve işçilik
hatalarına karşı anında müdahale ederek ayrıca
oluşabilecek her soruna karşı 2 yıl garanti ver-
mektedir. Özellikle zincir cafe, restoran ve mağa-
zacılık alanında tüm tasarımlar, kalite, şıklık ve ra-

hatlıklarıyla yaşam alanına
uyumlu olarak dizayn edil-
mektedir.  
Tasarım dünyasına getir-
diği sınırsız hayal gücü ve
yenilikçi yaklaşım ile bu-
gün hastane, otel lobileri,
hukuk büroları, gece ku-
lüpleri gibi ticari projeler
gerçekleştiren Decodiva,
tamamı anahtar teslim
projelere imza atmakta-
dır. 
Bugün artık yaşamın her
alanında tasarım var diyen
Hakan Karabulut sözlerine
şöyle devam ediyor; 
“Geçmişte sadece mobil-
ya anlamında dekorasyon

vardı, bugün ise yaşamın her alanında, her yerin-
de tasarım var. Tasarımın girdiği her yerde bir far-
kındalık, bununla birlikte kalite standartı ortaya
çıkmaktadır. Yaptığımız işle aslında hayatı ren-
klendiriyoruz. Bir mekanı sıfırdan alıp, konsept
geliştirip, huzurlu ve sağlıklı bir hayatı sizlere su-
nuyoruz. ‘’

Decodiva, kullandığı kaliteli malzemeler
ile hayal gücünün sınırlarını zorlayan 
çalışmaların çıkış noktasını oluşturuyor.

Uygulama süresini düşür,
Yatırımın geri dönüş süresini kısalt!

2004 yılında İspan-
ya’nın Mayorka Ada-

sında Türk iş kadını Gam-
ze Karslıgil tarafından ku-

rulan Sherpa (Secrests Of
Mallorca), kısa sürede bir çok
ülkeye; özel takıların satışını
yapmaya başlayarak büyük
bir başarı elde etti. Başarılı iş
kadını Gamze Karslıgil; “Sher-
pa markasını vazgeçilmez bir
ürün haline getirip kaliteli ve
özel tasarımları, başta Türkiye
olmak üzere tüm dünyaya ta-
nıtmak, bayilik / franchise ver-
mek suretiyle mağazalar aç-
mak ve  satışını yapmak oldu-
ğunu belirterek bu sayede bir çok kişiye hem
meslek hem de iş imkanı sağlamak arzusundayız”

diye konuştu. Dünyaca ünlü Mallorca(Mayorka)
İncileri şimdi “Sherpa” markasıyla Türkiye pazarı-
na girmeye hazırlanıyor..

SHERPA ilk ödülünü 
Türkiye’den aldı
İspanya’dan sonra Sherpa
adı altında Türkiye piyasa-
sına girmeye hazırlanan
Sherpa markası ilk ödülü-
nü Mart 2015 tarihinde Çı-
rağan Sarayında yapılan
Tüketici Zirvesi’nden aldı.
Sherpa Mallorca, “Yılın En
iyi Markası“ dalında Lobin
Kalite ödülüne layık görül-
dü. İş kadını Gamze Karslı-

gil ödülünü, TSE Marmara Bölgesi Genel Müdürü
Mehmet Hüsrev’in elinden aldı.

Mayorka incileri Sherpa markasıyla Türkiye’de

Geleneksel Samsun pidesi lezzetini günümüze taşıyan
Sampi; 15-18 Ekim 2015 tarihleri arasında CNR Fuar Mer-

kezi’nde düzenlenecek olan ‘’13. Bayim Olur musun Fuarı’’nda
yer alacak. Şu an 36 şubeye ulaşmış olan Sampi Pide; 2015 yı-
lı sonuna kadar mevcut anlaşmalarla birlikte 6 şube daha aça-
cak. Sampi Pide; ilk kez katılacağı fuara iddialı giriyor. 20 yeni
franchising anlaşması imzalamayı hedefleyen Sampi; özel bir
kampanya da hazırladı. 10 bin dolar olan Sampi Pide franchi-
se bedeli, fuar süresince 5 bin dolar olarak fuar ziyaretçilerine
sunulacak. 
Şube sayısını 2015 yılı sonuna kadar 42’ye çıkaracak olan
Sampi’nin 2016 yılı hedefi ise 60 şubeye ulaşmak. Ankara, İz-
mir, Bursa, Antalya ve Denizli öncelikli olmak üzere tüm yurda
yayılmak isteyen Sampi; “Dünyanın Pide Markası” sloganından
aldığı ilham ile Kanada ve Fransa gibi ülkelerde de boy göster-
meyi hedefliyor. 

“Dünyanın pide markası”



BA YİM OLUr MU SUN 49EKİM 2015 FRANCHISE

Eğlenceli ‘yeni nesil’ franchise sistemi…

Avrupa Birliği’nde Tüm Tüketicileri Koruma Der-
neği’nin  araştırmaları sonucunda son bir yıl

içerisinde waffle  sektöründe, “En Çok Beğenilen
ve Tercih Edilen Marka” olan Waffle’cı Akın, 1994
yılında 40 yıllık profesyonel hayatın ardından kuru-
lan ve “Biz bir waffle sevdalısıyız” söylemiyle başlamış
bir serüvendir. Hedef “Waffle ve mutluluk dendiğinde akla
gelen ilk marka olmak” olsa da  öncelikli amaç, “Waffle Mutlu-
luktur” söylemini Türkiye’nin her noktasına yaymaktır.

Hedef 20 şehirde en az 50 şube…
Waffle’cı Akın’da yenilen her waffle, her gün aynı özenle hazırla-
nıp, en kaliteli çikolatalar ve en taze meyveler kullanılarak sunu-
luyor. Waffle’cı Akın, eğitilmiş deneyimli ustalar ile çalışıyor ve
her bir waffle’ı aynı lezzetle konuklarına sunuyor. Böylelikle waff-
le çeşitleri aynı benzersiz lezzette misafirlerle buluşuyor, çikola-
ta ve taze meyveler ile mutluluğunuza mutluluk katıyor. Marka,
mutluluk veren enfes waffle’ların yanında soğuk ve sıcak içecek-
ler de sunuyor. Üstelik tüm bunları 70’den 70’e  herkesin kendi-
lerini evlerindeki kadar rahat, mutlu ve huzurlu hissedecekleri
samimi bir ortamda, daima güler yüzlü bir hizmet anlayışı ile su-
nuyor. 30 farklı noktada hizmet veren Waffle’cı Akın’ın, 2016 yılı
içerisinde hedefi 20 farklı şehir ve en az 50 şubeye mutluluk sır-
larını taşımak ve bu özel  lezzeti paylaşmaktır.

1999 yılında Ankara'da
açılan Pizza House,

taş fırında gerçek İtalyan
Pizzasını evlere ve iş yerlerine

servis yapan Türkiye’nin ilk restoran
zinciri olup, çok kısa süre içerisinde vazgeçil-
mez bir marka haline geldi.   
Grubun diğer bir markası olan Coffee Corner
ise Orta Amerika'nın  muhteşem lezzetlerdeki
30 çeşit farklı kahvesini sunuyor. 2004 yılının
ilk yarısında franchising yolu ile büyümeyi se-
çen Pizza House ve Coffee Corner Türkiye ge-
nelinde 18 ayrı ilde 28 restaurantı ile faaliyetini
sürdürürken, franchising yöntemi ile hızla bü-
yümeye devam ediyor.

Girişimciler için; “Lezzetli pizza
ile iyi iş modeli” bir arada…
Pizza House 2015 yılında başlattığı 80 metre-
karelik Gourmet konsepti ile hızlı bir büyüme
hedefliyor. 
Marka, lezzet odaklı ince hamur gerçek Italyan
pizzası, salata ve sandviç üretimi yapan me-
kanları anahtar teslim 50 bin USD bedelle
franchiseelere sağlayarak, yeni konseptini giri-
şimcilerle buluşturdu. Aylık %6 franchise bede-
li bulunmaktadır. Markanın uyguladığı bayilik

paketleri içerisinde, lokasyon seçimi, mimari proje-
lendirme, mimari uygulama projesi, ekipman temi-
ninde tam destek, personel seçimi, personel eğitim-
leri, stok ve satış programı temini mevcut.  Marka,
Pizza House gourmet'nin açılmasından sonra da
sunduğu destekler için aylık %6 franchise bedeli al-
maktadır.
Pizza House Gourmet, uygun fiyatlı anahtar teslim
konseptiyle gelecek 24 ay içerisinde Türkiye çapın-
da çok hızlı büyüme planlıyor. Marka, yeni yatırımcı-
ları ve dinamik yapısı ile eşsiz tadlar sunmaya de-
vam edecek.

Yeni konsept; “Pizza House Gourmet”

lı olduğu ana şirket BALO’nun 10 yıllık eğlence
ünitesi/makinası distribütörlüğü ve teknik hizmet altyapı-
sı da, yatırımcıların, A’dan Z’ye anahtar teslim eğlence
mekânı projelerini, yüksek sürdürülebilir karlılık vaadiy-
le hayata geçirmelerine olanak tanıyor.
Zincir marka gücünün merkezi bir pazarlama & rek-
lam ağı ile desteklenmesi, seçilen ünitelerin inovatif
özellikleri ve FunLab’in operasyonel DNA’sında yer
alan, çocuk ve ebeveyn ruhuyla empati kurarak faa-
liyetlerini yürütebilmesi ve bu know-how’ı tüm yatı-
rımcılarına aktarabilecek kurumsal anlayış, sürdü-
rülebilir ziyaretçi trafiğini mümkün kılıyor.

Türkiye’nin 1 numaralı kapalı alan aile eğlence merkezi
(FEC) markası FunLab Eğlence Dünyası, İstanbul & Es-

kişehir’deki 4 şubesi ve ilk bayilik verdiği Bursa Kent Meyda-
nı AVM şubesiyle birlikte, 2015’ten itibaren franchising ile bü-
yüyor. Özellikle AVM’lerin, ailece zaman geçirme ve eğlence
anlayışını tüm Türkiye’de değiştirmesi, çocukların güvenli,
eğlenceli ve uzun süre vakit geçirme ihtiyacını karşılamak zo-
runluluğunu doğuruyor. Aynı durum, turizm merkezlerinde
de geçerli, halen mevcut otellerin bir çoğunda, miniklerin eğ-
lence ihtiyacını ve dolayısıyla ailelerinin rahatını garanti altına
alan entegre tesis anlayışı yeni yeni gelişiyor. Tam bu nokta-
da FunLab’in entegre aile eğlence merkezi konsepti ve bağ-

Waffle mutluluktur, 
paylaşımdır, heyecandır

BALO’nun 10 yıllık tecrübesi, yatırımcıların A’dan Z’ye anahtar 
teslim eğlence mekânı projelerini, yüksek sürdürülebilir 
karlılık vaadiyle hayata geçirmelerine olanak tanıyor…
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satı sunuyoruz” dedi. 
Bu sene fuara ikinci kez katı-
lan firma şu ana kadar İstan-
bul, Aydın, Gaziantep, Mer-
sin, Amasya illerine franchise
vermiş durumda. Marka,
2015-2016 yıllarında ise ayda
iki bayilik vererek büyümeyi
planlıyor.

Bir değil 
iki bayilik!
Diğer iş kollarının aksine giri-
şimcilerinin bu işe yatırdığı
bedellerin çok kısa sürede
geri döndüğünü gördüklerini
ifade eden Betül Eskikalcı,
"Bu fuara özel, başvuru ya-

panlara bir yerine iki mağaza açtırıyoruz. Yani bayimiz olana
bir de sanal mağaza açıp, internetten satış yapma hakkı veri-
yoruz. 
Gelirlerini iki kanaldan arttırma imkanı sunuyoruz. Başarısı ka-
nıtlanmış iş modelimizle herkesi bir bebek mağazası açmaya
davet ediyoruz” dedi.

WaffleStop, Ağustos ile Eylül 2015 arasında bir ay gibi kısa sü-
rede franchising ağını büyüterek Afyon Park AVM, Forum

Çamlık AVM, 41
Burda AVM, Van
AVM ve Atlas
Park AVM olmak
üzere 5 yeni şu-
benin anlaşma-
sını ve bunlar-
dan 4’ünün açı-
lışlarını yaptı.
Franchise’larına
daha iyi hizmet
verebilmek için
depo yatırımı ile lojistik altyapısını geliştiren WaffleStop, online mal
tedarik sistemini eylül ortasında uygulamaya geçiriyor. 
WaffleStop app ile müşterilerine artık daha yakın olacak marka,
Android ve Applestore’dan indirilecek uygulamasıyla müşterileri-
ne anında avantajlar sunabilecek. Tatlı bir Mola, tatlı yatırım, tatlı
gelecek.

Tatlı yatırım,
tatlı gelecek…

8000 çeşit bebek
ürün, 150’den fazla
markasıyla Türki-
ye'nin her yerine
bayilikler veriyor.

Activ Baby Store sektördeki 10
yıllık deneyimiyle girişimcilerin

hizmetinde. Firmanın Halka İlişkiler
Uzmanı Betül Eskikalcı "Türkiye dis-
tribütörlüğünü üstlendiğimiz Ferrari
Bebek Ürünleri, Disney ve Fisher
Price Oto Koltukları markamıza güç
kattı. Bayi sayımızı 46’ya yükselttik.
Markamız ilk sene 6 franchise vere-

rek sektöründe yi-
ne bir başarı hika-
yesi yazdı” dedi.
Bu iş modeliyle
15 günlük bir sü-
rede, Türkiye'nin
herhangi bir ilinde
veya ilçesinde, bir
alışveriş merkezi
veya trafiğe kapalı işlek bir caddede veya
potansiyeli yüksek bir ara sokak da bile bir
bebek mağazası açılabileceğini belirten Es-
kikalcı "Activ Baby olarak başarısı ispatlan-

mış organizasyonumuzda yer almak isteyen yatırımcılara ve-
rimli, düşük maliyetli, riski olmayan ve prestijli bir franchise fır-

15 günde bir bebek mağazası sahibi olun!

Misafirlerinin damak tadını ve kültürel değerlerini önem-
seyen, uluslararası sektörde kaliteli bir marka haline

gelen, Bayramefendi Osmanlı Kahvecisi, tarihsel ve kültü-
rel mirasımıza sahip çıkan ekibiyle, tüm ürünlerini yüksek
hijyen standartları çerçevesinde oluşturmuş, nezih me-
kanlarda kendine has ürünlerini kahve severlerin beğeni-
sine sunmuştur. Ürettiği ürün, hizmet ve mekanlar; misa-
firleri ve iş ortaklarıyla birlikte doğayı mutlu etmeyi ken-
dine misyon edinmiştir. Bu bağlamda, işletmeci adayla-
rının ve sevenlerinin karşısına çıkarken dikkatli, özenli
ve eğlenceli olmaya gayret etmektedir. 
Bayramefendi Osmanlı Kahvecisi, Bayim Olur musun
Franchising Fuarı’nda “5.Hall B-102. nolu stantda ye-
rini alacak. Markanın girişimcilere süprizleri olacak;
saha içindeki davranışlarının yanı sıra, futbol dışı ha-
reketleriyle de dikkat çeken Pascal Nouma, prog-
ram sunuculuğu ve oyunculuk yapan Zuhal Topal,
17 Ekim’de fuardaki Bayramefendi Osmanlı Kah-

vecisi standında sevenleriyle buluşacak.

Tarihsel ve kültürel 
mirasımıza sahip çıkan marka….



BA YİM OLUr MU SUN 51EKİM 2015 FRANCHISE

2003 yılında
S y d n e y ’ d e

kurulan ve deva-
mında 2007 yılında İstan-

bul’da kahve kavurma tesisini hayata
geçirerek yurt içi ve yurt dışında uzun
seneler yapılan çalışmalar ile edinilen
tecrübeyi kahve tutkunları ile paylaşan
Sheriff’s Coffee Factory, Türkiye’nin li-
der espresso kahve kavurucuları ara-
sında yer alıyor.
Açılan ilk şubesi
ile oldukça yo-
ğun ilgi gören
Coffeetopia, ge-
len talep üzerine
2. Şubesini 2013
Eylül’ünde İstan-
bul Kemerbur-
gaz Üniversitesi
içerisinde açtı.
Marka, bu kon-

septe dâhil olmak isteyen yatırımcıla-
rın talepleriyle franchise ile büyüme
kararı aldı. Hali hazırda Türkiye ve yurt
dışından gelen talepler ile oluşturulan
sistem dahilinde değerlendirmeye alı-
nırken 3. şubesi olan Gürcistan / Ba-
tum Coffeetopia’nın açılış çalışmaları
hızla devam etmektedir.
Coffeetopia Franchise’ları kahvenin
anavatanından bin bir özenle seçilen
ve onlara özel kavrularak harmanlana-

cak bu özel ürünle-
ri müşterilerine gü-
venle sunma imkâ-
nı bulacaklardır.
Lezzeti kanıtlan-
mış, müdavimi için
keyif veren kahve
çeşitleri Coffeeto-
pia Franchise’ların-
da müşteri ile bulu-
şacaktır.

Girişimcileri bekliyor…

2001 yılında kurulan Alize
Mühendislik, 2008 senesin-

den itibaren endüstriyel mutfak
havalandırması alanında uz-
manlaşmış, uzman makine
mühendisleri ile projelendirdiği
çözümlerle sadece mutfak ha-
va filtrelemesi ile kalmamış, filt-
relenen kirli havanın, kokunun,
duman ve yağın atmosfere sa-
lınımı engellemek suretiyle
kendi yaşadığımız çevrenin te-
miz tutulması konusunda da
büyük katkı sağlamıştır.
Ürünlerinde, enerji verimliliğine, daya-
nıklılığa, inovasyona ve sürdürülebilir
teknolojiye özen gösteren Alize, Türki-
ye genelindeki yatırımcı ve mekanik ta-
ahhüt firmalarına kurumsal çözüm or-
taklığı imkânı sunup, sahip olduğu di-
namik vizyonunu sürekli geliştirerek siz
değerli partnerlerimiz  ile paylaşmakta-
dır. Kurulduğu günden bu yana, hızlı ve

istikrarlı bir büyüme çizgisi yakalamış
olan Alize Mühendislik, ülke genelinde
adından sıkça söz ettiren, marka değe-
ri yüksek bir şirket olmayı başarmıştır.
Uzman kadromuzun sektördeki geliş-
meleri ve pazarın ihtiyaçlarını eksiksiz
analiz etmesi sayesinde, her daim dü-
şük işletme maliyetleri ve yüksek ener-
ji verimini hedefleyen uzun ömürlü çö-

zümler sunan firma,
sektörün katma de-
ğer sağlayıcı kalıcı
bir yapı taşı olma
hedefinde ilerle-
mektedir. Euromate
elektrostatik filtre ile
çalışmalarına yağ
ve duman arıtma
üzerine başlayan
firma, zaman içinde
ihtiyaçların oluşma-
sıyla birlikte koku,
yangın riski ve ener-

ji tasarrufu konularında tecrübe ve
ürünlerine yenilerini ekledi. Firma, eg-
zoz arıtması, enerji tasarrufu, yangın
önlemleri, danışmanlık, süpervizörlük,
kontrolörlük ve servis hizmetleri konu-
larında proje üzerinde ve sahada hiz-
met vermektedir.

Atılım Yazılım  “Üretilen sektörel yazılım-
lar ile Türkiye'de lider olmak” vizyonuy-

la 2005 yılında kurulmuştur. Kurulduğu
günden bu yana restoran ve kafe  işletme-
ciliği, abone takip sistemleri, güzellik mer-
kezleri, emlak ve gayrimenkul sektörlerinin
yazılım ihtiyaçları üzerine faaliyet göster-
mektedir. 10 yıllık süre içerisinde edindiği
bilgi ve tecrübe ile değerli müşterilerinin ya-
zılım istek ve ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
Atılım Yazılım'ın kendi ekibi tarafından geliş-
tirilen yazılımlar, sade ve kullanışlı olmasına
dikkat edilerek  hazırlanmaktadır. Firma,
yazılım üretim ve satışının yanında, web ta-
sarımı, e-ticaret ve sms çözümleri sunmak-
tadır. Bilgi işlem ve internet teknolojileri ile
ilgili her türlü ihtiyaç ve problemlere, "Size
Özel Çözümler" sunmaktadır.

Size özel
çözümler sunuyor

Endüstriyel mutfak 
havalandırmasında lider marka

1975 yılından bu
yana lezzet ve

güveniyle tanınan ‘İz-
mirli döner ustası’ Dönerci  Or-

han, üç nesildir et döner yapıyor, bugün
9 şubesiyle hızla büyüyor, lezzetiyle da-
ha  fazla insanda tiryakilik yaratıyor. Tür-
kiye’nin ilk butik döner markası Dönerci
Orhan, franchising sistemiyle markanın
işletmecisi ve kendi işinin sahibi olmak
isteyenlere, düşük maliyetlerle işletme
kurmayı vadediyor.  Kurumsal çizgisini
modernize eden, hizmet ve kalite stan-
dardını tüm şubelerinde eşitleyen firma,
franchise veriyor, kurduğu sistemin akıllı-
ca uygulanmasını sağlıyor.
Üretim ve merkez ofisinde, 15 kişilik eki-
biyle, 2009 yılında projelendirdiği ve  ya-
tırımlarını yaptığı franchise sisteminin il-
keleri doğrultusunda çalışıyor, müşteri
memnuniyetini daima en üst düzeyde
tutuyor. İşletmecileriyle kurduğu yakın
iletişim sayesinde, her geçen gün güzel,

güçlü bir aile kimliği kazanıyor. Dönerci
Orhan, “Markanı seç, işini kur!” konsep-
tiyle Bayim Olur musun Franchising ve
Markalı Bayilik Fuarı’nda yerini aldı. Fu-
ar Dönerci Orhan’ı yeni ortaklarıyla ta-
nıştıracak olması bakımından büyük
önem taşıyor.
Dönerci Orhan, lezzetinden ödün verme-
den müşterileriyle paylaşmaya ve hızla
büyümeye devam edecek.

Lezzet kazanca dönüşüyor…
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Franchise sektörünün 2015 yılında 50 milyar dolar-
lık pazar hacmine ulaşması bekleniyor. Bu hedefe

paralel olarak TURYAP yeni girişimcilere “Gayrimen-
kul Danışmanlığı ve Temsilcilik Temel Eğitim Progra-
mı” sayesinde temsilci olma imkanı sunuyor ve sektö-
re katma değer sağlıyor. 1985 yılında Türkiye’ye ilk
kez ‘markalı emlakçılık’ sistemini getiren TURYAP,
400’e yakın temsilcilik ağı, 1500’e yakın gayrimenkul
danışmanı ile günümüzün en yaygın ve köklü organi-
zasyonu konumunda. 

TURYAP Ruban d’Honneur 
Ödülü için yarışacak
30 yıldır gayrimenkul sektörünün nabzını tutan ve Tür-
kiye’de ilk franchise zincirini kuran TURYAP, gayri-

menkul pazarlama ve aracılık hizmetlerinde geliştirdi-
ği farklı yöntemlerle Euromoney, Capital Finance In-

ternational, European Business Awards gibi uluslar-
arası kuruluşlardan ödüller almıştır. Yönetim Kurulu
Başkanı Azmi Sarıbay şunları dile getirdi:’’30 yıllık
markamızı, Avrupa’da tanıtmaktan gurur duyuyoruz.
Gelecek 5 yıl içinde Türkiye’de elde ettiğimiz başarıla-
rı uluslararası bir platforma taşıyarak Avrupa’da da
master franchise’ı vermeyi hedefliyoruz.’’
Avrupa İş Ödülleri 2015/2016 kapsamında ise TUR-
YAP, ’Yılın İş Ödülü’’ 26-150 milyon Avro ciro katego-
risinde ulusal şampiyon oldu, şimdi aynı kategoride
Ruban d'Honneur ödülü için yarışmaya hak kazandı.
30’dan fazla ülkeden çeşitli kategorilerde yarışan şir-
ketler, alanlarında uzman politikacı, akademisyenler,
medya ve iş çevrelerinden oluşan jüri üyeleri tarafın-
dan değerlendirilecek.

TURYAP, CNR Fuar Merkezi’nde, 15-18 Ekim 2015 tarihleri arasında düzenlenecek
olan 13’üncü ‘’Bayim Olur Musun?’’ fuarında, 7’inci hall’de ziyaretçilerini ağırlayacak.

Ailesi yeni franchise
ofisleriyle büyüyecek

3yıl içerisinde Türkiye’nin ofis
sayısı ve ciro bakımından en

büyük kurumsal gayrimenkul
zinciri olmayı hedefleyen marka,
franchise sayısını arttırarak ulus-
lararası hizmet kalitesini daha
fazla emlak meraklısıyla buluş-
turmak konusunda kararlı. İstan-
bul, Ankara, İzmir, Aydın, Ko-
caeli, Çanakkale, Bursa, Muğla,
Hatay ve Antalya’da ofisleri bu-
lunan marka, şimdi tüm Türkiye
için kolları sıvadı. 

Century 21 Türkiye, emlak sevdalısı giri-
şimcilerin franchise başvurusunu kolay-
laştırmak amacıyla franchise başvuru for-
munu elektronik ortama taşıdı. 
Girişimciler, 2015 ve 2016 yılı içerisinde

toplam 100 yeni ofis kazanmayı hedefle-
yen Century 21 Türkiye hakkında detaylı
bilgiye www.century21.com.tr adresin-
den ulaşabilirken, aynı adres üzerinden
başvuruda da bulunabiliyor.

TURYAP’a Avrupa’dan ödül yağıyor

Kurumsal Gayrimenkul firması Century 21 Türkiye,
gayrimenkul pazarlama ofis ağını 2016 yılında
ülke genelinde genişletmeyi hedefliyor. Bayilerine tüm birikimlerini ve sektör

tecrübelerini aktararak hem kazanan
hem de kazandıran yatırımın adresi ol-
mak isteyen Çalımlıoğlu Gayrimenkul
A.Ş. kurumsallaşma faaliyetlerini tamam-
lamış uzman kadrosuyla yenilikleri bün-
yesine katmaya devam ediyor.
Geleneksel emlakçılıktan uzak, yenilikçi
bir tarzda ve taraflar için maksimum ka-
zanca öncelik veren Çalımlıoğlu Gayri-
menkul kısa vadede Türkiye, orta-uzun
vadede dünya markası olmak için çalış-
malarına hız veriyor. Yatırımlık araziler
konusunda uzman danışmanlar tarafın-
dan binlerce kilometre yol katedilerek ya-
pılan alımlar, kazandıran iş modelinin en
önemli ayrıntısını oluşturuyor. Geleneksel
konut ve arsa gibi yatırım ürünleri yanın-
da özellikle yükselişte olan doğru ve yatı-
rım yapılabilir arazilere kıymet veriyor,
tüm bayilerine portföyünü kullandırma
imkanı sunuyor. Çalımlıoğlu bayileri sa-

dece kişilere aracılık etmekle kalmaya-
cak, aynı zamanda dünyada örneği ol-
mayan bir uygulama ile ülkemizin yatırım
yapılabilir tüm arazilerine de  sahip ola-
caklar. Marka, uluslararası standartlarda-
ki kurumsal web portalını bayilerine aça-
rak  hızlı  ve efektif  sonuç  almalarını sağ-
lıyor. Kurumsal ve teknolojik altyapısı ve
bu konudaki birikimlerini girişimcilerle
paylaşmak istiyor. Çalımlıoğlu, konusun-
da uzmanlaşmış brokerlar yetiştirmek
için bayilerine vereceği eğitimleri önem-
seyerek bu konudaki altyapısını hazırladı.

Çalımlıoğlu Gayrimenkul A.Ş. bu yolda kendisine
eşlik edecek temsilciler arıyor.

Size bir teklifimiz var…



BA YİM OLUr MU SUN 53EKİM 2015 FRANCHISE

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

ler (Türk Kahvesi, Dibek Kahvesi, Espresso,
Bitki Çayları, Sıcak Çikolata, Sahlep ve tatlı
çeşitleri vb.) üreten ve gıda sektöründe bili-
nen birçok restaurant, kafe ve franchise
gruplarının fason tedarikçisi konumunda
olan Opak Gıda’nın bir markasıdır.
Her şeyden önemlisi Opak, mutlu bir aile

şirketidir. Yaklaşık 20
yıldır hizmette sınır ta-
nımayan çizgisiyle
restoran, kafeterya,
medya, inşaat ve tu-
rizm sektörlerinde faa-
liyet gösteren ve bu-
lunduğu ilin en büyük
ve en bilinir markaları-
nın mimarisi olarak ta-
nınan Opak Gıda;
Kahve alanında da
oluşturduğu uzmanlı-
ğını, yeni markasıyla
ulusal ve uluslararası
yatırımcıları ile buluş-
turuyor. Uzun zaman-
dır, kahve üretiminde
isim edinmiş olan
marka, Fine Coffee

markası adı ile tüketicileriyle doğrudan ve
samimi ilişkiler kuruyor. 

Taze gurme kahveler 
bir tutkuya dönüşecek 
Fine Coffee’nin vazgeçilmez lezzetlerinden
olan Dibek Türk Kahvesi, özel formüllerle ta-
mamen doğal üretiliyor, kahve sevenlerin
damak zevkine farklı bir lezzetle buluşuyor.
Yetkililer markayı şöyle anlatıyor; “Bir kon-
sept geliştirme şirketi olan Babel’in çalışma-
larının sonucu olarak ortaya çıktı. Konsepti-
miz özellikle sıcak içecek kategorisinde
dünyanın önde gelen markaları ve dünyanın
çeşitli bölgelerindeki uygulamalar dikkate
alınarak hazırlanmış olup, projenin geliştiril-
me sürecinde, günümüz kent yaşantısının
gerekleri analiz edilerek çeşitlenen ihtiyaç-
lar belirlenmiştir. Fine Coffee;  konsept tasa-
rımı, ürün kalitesi ve çeşitliliği, çalıştığı de-
neyimli ekibi ve sahip olduğu bilgi birikimi
ile birlikte yenilikçi tatlarıyla sektörde birçok
alanda fark oluşturacak. Ürün yelpazesinde
bulunan, son derece ekonomik fiyatlarla
sunduğu kaliteli kahve çeşitlerini; muhtelif
tatlı, kek, kurabiye ve özgün soğuk içecek-
ler ile destekliyor. Sizleri de kazançlı bir ya-
tırım ve iyi kahve için Fine Coffee ailesinin
bir parçası olmaya davet ediyoruz.”

“Franchise ile
güçleneceğiz”

Vemko, bünyesinde
bulunan Filtretek

markası ile, global
bir firma olan GLW
Oil Purifiner Pte.
Ltd. Şti’nin Türkiye
distribütörlüğünü
yapmaktadır. Sa-
tışını yapmakta
olduğu yağ filtrasyon
ünitesi, tüm sektörlerde kullanılan
hidrolik, madeni ve motor yağlarının
geri kazandırılması ve mevcut sistem-
lerde sürekli kullanılarak yağın temiz
tutulması, dolayısı ile yağ ,makina ak-
sam maliyetlerinin düşürülmesi, ba-
kım aralıklarının uzatılmasını sağla-
maktadır. Vemko, ülke dahilinde böl-
ge bayilikleri verecektir.

Sektörde bir ilk; 
‘Sigortalı kuru temizleme’
DRYTÜRK, 3 yılda 20 şubeye ulaştı, 1 yıl içinde 50 şu-

beye ulaşmayı hedefliyor. Türkiye’de bir ilki gerçek-
leştirerek ‘Sigortalı Kuru Temizleme Hizmeti’ başlatan
DRYTÜRK mağazalarında kişisel giysilerin yanı sıra ev
giysileri olarak tanımlanan yorgan, battaniye, perde, halı
gibi ev tekstilleri için de profesyonel temizleme hizmetle-
ri verilmektedir. 
Henüz gelişim aşamasında olan kuru temizleme sektörü-
ne giriş yapmak isteyen girişimciler için eşsiz fırsatlar bu-
lunuyor. Bu fırsatları mükemmel DRYTÜRK destekleri ile
birleştirmek isteyen girişimciler aşağıdaki iletişim bilgileri
üzerinden başvuruda bulunabilirler.
Marka, girişimcileri yatırım şartlarını konuşmak için Bayim
Olur musun Fuarı’ndaki standlarına davet ediyor.

“İyi kahve için Fine Coffee”

Yarım asırlık tecrübesi ile günü-
müz et ve et ürünleri sek-

töründe önemli yer edinen firma, yıllardır
ürettiği kaliteli ve sağlıklı ürünlerle önce-
likli olarak insan sağlığı ve kaliteyi he-
def almıştır.
Üretim tesislerindeki yüksek teknolo-
ji , uzman veteriner ve gıda mühendi-
si kadrosu sayesinde insanların sağlı-
ğından ödün vermeyen Erciyes Sucuk-
ları, müşterilerine sunduğu bol çeşit ile
kendi sektöründe ilk atılımları yapmış ve kur-
duğu geniş bölgesel ağ ile müşterilerine her yoldan
ulaşmayı başarmıştır. Yönetim ilkesi kendisini devam-

lı yenilemek olan Erciyes Sucukları, sektördeki geliş-
meleri yakından takip etmektedir. Mevcut

üretimini, modern yöntemler ve tekno-
lojik gelişmelerle donatan firma,

yaptığı yatırımlarla üstün standart-
ta lezzet ve kaliteye ulaşmıştır.
Firma, tüketicinin damak zevkine
en uygun şekilde ürün çeşitliliğini
artırmaktadır. Erciyes Sucukları,

gıda sektöründe faaliyet gösteren
firmaların kaliteli ve hijyenik ortamlar-

da üretim yapması gerektiğinin bilincin-
de; bu nedenle üretim aşamalarında hijyen ve

kaliteden taviz verilmemektedir.

Öncelik insan sağlığı ve kalite…

Kendi işini 
kurmak isteyenler 
ve gıda sektörüne
ilgi gösteren
yatırımcılara
kazançlı bir 
fırsat…

Vemko, sizleri iş ortak-
lığına davet ediyor.

Yarım asırlık tecrübesi ile Erciyes Sucukları, üretim 
aşamalarında hijyen ve kaliteden taviz vermemektedir.



Snowie Türkiye, “Türkiye Böl-
ge Distribütörü” unvanı ile

2015 Ocak tarihinden itibaren
çalışmalarına start vermiştir.
Yetki alanları içinde; Ortado-
ğu, Balkanlar ve Afrika ülke-
leri vardır. 
Snowie de kazancın tamamı
yatırımcınındır. Satışı destek-
lemek için, ulusal veya böl-
gesel olarak yapılacak tanı-
tım ve reklam çalışmalarını
da belli süre karşılar.  
Snowie, kardan lezzet sanatı için gerekli mal-
zemeleri temin eder. Böylelikle kendi işinizi daha öz-
gür yapma imkanına sahip olursunuz. 

Snowie, ile 5 saniye içinde kartopu
lezzetlerini servis yapabilirsiniz.  Hızı
ile müşterilerinizi etkilemekle kal-

maz, aynı zamanda satışlarınızı ar-
tırmakta yardımcı olur. 
Bu fantastik ve avantajlı iş fırsa-
tından yararlanmak için ürün ve
hizmetleri yerinde incelemek için
hemen Snowie Türkiye ile tanı-
şın. Siz de bu ailenin bir parçası
olarak Snowie’nin renkli ve eğ-
lenceli dünyasına girin, kazan-
maya başlayın. Kardan lezzetleri
deneyimlemek ve franchise şart-

larıyla ilgili görüşmek için markayı fuarda standında zi-
yaret edebilirsiniz.
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“Duvarlar artık mekanlarımızı 
ayırmakla kalmıyor, bizi yansıtıyor...”

Kardan lezzet ile tanıştınız mı?
35 yıldır kardan lezzet sanatının dünyadaki 

en önemli ismi olan SNOWIE şimdi Türkiye’de!..

Maggenta ile duvarlarınızda limit“SİZ”siniz! Kahve’nin en hatırlısını
keşfetmeye hazır mısınız?

Maggenta Kişiye Özel Tasarım Duvar Kağıt-
ları; eviniz veya ofisiniz için, dilediğiniz

ebatlarda ve özgün tarzlarda duvar kağıdı üretir.
İmaj, stil ve boyut sınırlaması olmadan, kişiye
özel üretilen duvar kağıtları ile, her yerde karşı-
laşılanın dışında, mekanlara boyut kazandırılan

sonuçlar yaratılır. Bayilerde bulunan Maggenta
Kataloğu’ndan veya www.maggenta.com adre-
sindeki 17 kategorideki yüzlerce alternatif fotoğ-
raftan biri seçilebilir. Ayrıca kişi ve kurumların
belirlediği görseller ile özgün tasarım ürünleri
duvar kağıdı olarak üretilebilir.

MAGGENTA BASKI TEKNOLOJİSİ
• Maggenta ürünleri, HP Lateks 

Baskı Teknolojisi ile üretilir.
• Lateks; açık hava şartlarına ve 

güneş ışınlarına karşı dayanıklı, 
yüksek kaliteli (high pass) baskıdır.

• HP Lateks teknolojisi; Energy Star 
Sertifikalıdır. Minumum enerji kullanır, 

doğayla barışıktır.

Her geçen gün yeni markaların sektöre girmesi ile yerli kahve
sektörü büyümektedir. Hatır Kahvesi geleneksel Türk Kahve-

si sunumları ve "Kahvenin En Hatırlısı" sloganı ile sektörden aldığı
payı büyütmeyi hedeflemiştir.
Sektördeki tecrübesi kahve, kek, pasta, Maraş dondurması, Antep
tatlıları gibi butik ürünleri üretebilmesinden gelmektedir. Şubele-
rinde istedikleri kalitede ürünü tedarik edebilme kabiliyeti ile birlik-
te pekişmiştir. Güçlü franchising yapısı, lojistik hizmetleri ile yatı-
rımcısının daima yanında olmayı ilke edinmiş Hatır Kahvesi ailesi-
nin bir parçası olmaya davetlisiniz. Hatır Kahvesi girişimci ve yatı-
rımcıları Bayim Olur musun Fuarı’ndaki standında kahve içmeye
bekliyor.
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nunda İstanbul’da
açma hedefi ile birlik-
te marka, toplam 80
şubesine 2016 yılın-
da yenilerini eklemeyi
hedeflemektedir. Ge-
lişim Genel Müdürü
Don Fertman, girişim-
cilerin neden kendile-
rini tercih etmeleri ge-
rektiğini şöyle açıklı-
yor: “Franchise sa-
hiplerinin sahadaki
işlerini kolaylaştırmak
için hem merkez,
hem bölge, hem de
ülke ofislerimiz aracı-
lığıyla girişimcilerimize devamlı eğitim ve
destek sağlıyoruz.”
AVM’ler, petrol istasyonları, süpermar-
ketler, üniversite kampüsleri ve havaa-
lanları gibi birçok lokasyonda bulunan
restoranlarıyla Subway hızlı yiyecek
markalarına en önemli alternatiftir. Res-

Düşük maliyetli konsepti, eksiksiz eği-
tim ve sahada operasyon desteği,

Subway konseptini girişimciler için ol-
dukça cazip kılmaktadır. 
Derin bir tecrübe gerektirmeyen bu kon-
septin sadece asgari derecede yer ve
ekipmana ihtiyacı var. Diğer hazır yemek
seçeneklerine alternatif olarak sağlıklı
lezzetler sunan marka, günlük olarak pi-
şirilen ekmekler ile sıcak ve soğuk olmak
üzere birçok sandviç ve salata seçeneği-
ne sahiptir. 2015 başlarında açılan Türki-
ye ülke ofisini ve Türkçe franchise eğitimi
verecek Eğitim Merkezi’ni 2015 yılı so-

toranların geniş alan, aşçı ya da şef
gibi pişirme işleminin gerektirdiği
kalifiye çalışanlara ihtiyacı olmaması
ve sınırlı yükümlülük özellikleri Sub-
way dünyada bir numaralı franchise
markası yapan öğelerin başında gel-
mektedir.

Kendi işinizi
kurmak çok kolay

Hızla gelişen tekno-
lojiyi kullanarak,

öğrencilere kendi ev-
lerinin rahat ortamın-
da uzaktan eğitim fır-
satı sunan eKolej, ül-
kenin aydınlık gele-
ceğine katkıda bulunmak isteyen ve çok
düşük maliyetlerle kendi işinin sahibi ol-
mak isteyen yatırımcılara bayilikler veri-
yor. eKolej, sadece kendisi kazanmak is-
teyen değil, öncelikle Türkiye’nin kazan-
masını isteyen, rahat ve her öğrenci için
eşit eğitim sunan ve bir bayi olmaktan
çok bir iş ortağı, yol arkadaşı olacağı
olan bayileriyle paylaşmak için yeni giri-
şimcilere eşşiz fırsatlar sunuyor. eKolej,
kendi işini kurmak isteyen yatırımcı ve gi-
rişimcilere, 3 ayrı bayilik paketi hazırladı:
Basic, Silver ve Gold. eKolej sunmuş ol-
duğu bu 3 paket için sadece bayilerine
verecek olduğu malzemelerin maliyetleri
dışında herhangi bir ücret talep etmiyor.

Seçkin, istikrarlı ve kârlı bir sektörde yerinizi alın!

Eğitim sektörü, bütün dünyada en
seçkin ve saygın sektörlerden biri

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

Güçlü marka! 
Kazançlı yatırım! 
Güçlü ve kurumsal bir markanın,
marka değerini ve tecrübesini arkanı-
za alarak, siz de kazançlı bir yatırım
sahibi olabilirsiniz. Birçok sektörde
yoğun rekabet sürerken; her bütçeye
uygun yatırım imkanı sunan Türk
Amerikan Derneği Yabancı Dil Kurs-
ları ile kazançlı bir sektörde, seçkin
bir marka ile başarıya kolaylıkla ula-
şabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Bayim

Olur musun Fuarı’nda yer alacak 5. Hall  B-103 nolu TADEK
standını ziyaret edebilirsiniz.

110 ülkede 44.150’den fazla şube…

Türkiye’de hızla yaygınlaşan Türk Amerikan 
Derneği Yabancı Dil Kursları, 8 ilde 22 eğitim
merkezinde faaliyet gösteriyor.

Carnival Snacks
Anadolu yakasında

Eğlenceli konsepti ve ‘kendi lezzeti-
ni kendin oluştur’ sloganıyla yola

çıkan Carnival Snacks, şimdi de Pal-
ladium AVM’de… Carnival Snacks;
Cake Pops, Waffle Sticks ve Caramel

Apples’tan olu-
şan ürünleri ile
kek, elma, waff-
le ve marsh-
mallow gibi lez-
zetleri çikolata
ve süslemelerle
çekici hale geti-
rirken, Carnival
Ice; tüketicilere
kendi lezzetini
yaratma fırsatı

tanıyan özel gurme dondurmaları
Pop Sicle ve Snow Cones ile dondur-
madan daha hafif bir lezzet sunmak-
tadır. Franchise yatırımcılarının yo-
ğun ilgisi ile beraber Carnival
Snacks, yıl sonuna kadar İstanbul’da
5 AVM de daha açılım yapmak üzere
hazırlıklarını başlattı.

Dünyanın en geniş restoran zinciri, 
Türkiye’deki 80 şubesine  yenilerini eklemeyi hedefliyor…
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Amerikan iş gü-
cü istatistik

bürosuna göre
Mayıs 2014’ten bu
yana serbest çalışan-
ların sayısı 1 milyonu
aştı. Şu an 15,5 mil-
yon olanleniyor. Es-
nek çalışma sistemi
yeni trend olma yo-
lunda hızlı bir iş mo-
deli oldu.
Tamamen natürel (re-
çine bazlı) boyalarla
uygulanan vücut süs-
leme spreyi Mozz-Art,
kendi işine sahip ol-
mak isteyen yatırımcılara, her bütçeye uygun ma-
liyetlerle iş sahibi olma imkanı sağlayarak kısa sü-
rede iyi kar getireceğinin garantisini veriyor.
Mozz-Art AVM Kiosklar içinde uygulama ve ürün
satışı yapılabiliyor. Mozz-Art Troley Set ise bijute-
ri, kuaför, güzellik merkezi ve plajlarda da rahatlık-
la kullanılabildiği için franchiserların dikkatini çeki-

yor. Başlangıç Seti
iş modeli ise daha
uygun bütçeyle ge-
çici dövme yapmayı
iş olarak benimse-
yenlere mobil bir iş
fırsatını sunuyor.
Ayso Kimya Genel
Müdürü Mehmet Ka-
ragöz, franchise yatı-
rımlarında en önemli
kuralın lokasyon ol-
duğunu ve yatırımcı-
lara markanın önerdi-
ği lokasyonu tercih
etmeleri gerektiğini
söyledi. 

Biz, Ayso Kimya olarak, bugüne kadar gerçekleş-
tirdiğimiz çalışmalarımızda yatırımcılarımıza yük-
sek geri dönüş sağladığını gördük. Fakat biz Ay-
so Kimya olarak yüksek bütçeli iş yatırımlarımızda
bu sürenin 3-6 ay arasında olduğunu iş ortakları-
mıza söylüyor, geri dönüş beklemelerini ifade edi-
yoruz” dedi.

Franchisingler vererek 
büyümesini sürdürecek…

Mozz-Art geçici dövme, kozmetik sektörüne 
getirdiği yepyeni bakış açısıyla, farklılaşan konseptini

bayilikler ve yeni iş modelleri vererek dünyanın 
dört bir yanına götürmeyi hedefliyor.

2008 yılında kurulan Polen Tantuni, gıda sektörünün en
önemli temel taşının hijyen ve temizlik olduğunun bilinciyle

yurt içinde 27, yurt dışında 3, toplam 39 mağazaya ulaştı. 

Marka, franchise yöntemiyle Tantuni'yi ''Polen kalitesi'' ile sunu-
yor. Mavi ve Kırmızı bayrak ödülleri ile çıktığı yolda Özbekistan,
Rusya ve İran bayileri ile tantuniyi tüm dünyaya tanıtmaya ve
yeni bayilikler vermeye devam ediyor. Antalya'dan Türkiye'ye
Türkiye'den dünyaya açılarak büyüyen Polen Tantuni Alman-
ya'da 20, İran'da 10, Özbekistan'da 6, Fransa'da 5 ve Hollan-
da'da da 3 şube hedefi ile müşterilerine daha kaliteli hizmet
vermeyi planlıyor. Polen Tantuni sağlıklı ürünleri ile kalitesin-
den ödün vermeyerek yükselişini sürdürebilmek için sürekli
gelişen pazar şartlarını ve tüketici davranışlarını gözlemleyerek
her geçen gün bu doğrultuda gelişim gösteriyor.

Tantuni'yi dünyaya 
tanıtmaya devam ediyor

Yatırımcı ve girişimciler açısından tüm zamanların en is-
tikrarlı ve hızla büyüyen gıda sektörünün son yıllardaki

yeni gözdesi künefe…
Uzun yıllar Hatay’da gerçekleştirdiği Künefe üretimini 2007
yılından itibaren İstanbul'da sürdüren firma 2013 yılı içeri-
sinde kurumsal yapısını değiştirerek Arma Grup Gıda San.
ve Tic. A.Ş. çatısı altında faaliyete devam etmektedir. Uzun
yılların getirdiği deneyimi damak tadıyla birleştirerek, en iyi
künefeyi yapmak için gerekli bütün malzemeleri yerinde ve
doğal üretim koşullarında elde etmeyi ilke edinen Sam Kü-
nefe özel peyniri, kalın telli kadayıfı, mükemmel ürünü oluş-

turma azmi ve kararlılığı
içerisinde yoluna de-
vam etmektedir.
Arma Grup’un kurum-
sal çatısı altında hızla
büyüyen Sam Künefe
Ar-Ge çalışmalarını
tamamlayarak müş-
terilerinin beğenisine sundu-
ğu ve büyük beğeni toplayan künefe çeşit-
lerini tüm Türkiye'ye tattırmak için iş ortakları arıyor.

Özel hazırlanmış lezzetlerle ilk’lerden olun…



DOİS Döner sahip olduğu sektör tecrübesi ile ken-
di işini kurmak isteyen girişimcilere, tecrübesini

aktarmak, karlı ve sürdürülebilir iş ortaklığı sağlamak
için kapılarını açıyor. 
Marka, Türkiye’de bir çok ilde kaliteli bayi sayısını ar-
tırmak, İskenderun lezzetlerini, bütün dünyaya tanıt-
mak, kurumsal kimliğini ve ürün kalitesinden ödün
vermeden sunmak istiyor. Hedefi, sadece yerel bir
marka olmak değil global bir çizgiye ulaşmaktır. 2007
yılında faliyette DOİS hizmet sektörü içinde barındırdı-
ğı markalarda kaliteli, lezzetli, doyurucu ürünlerini yö-
resel baharatları yerinden temini ve kendi üretimi olan

lavaş ekmeği ile en uygun fiyatlarla en doğru şube alt
yapısında kurmuş olup, bugün 12 şubesi ile hızla bü-
yümeye devam etmektedir. Ankara da 8 şube, Bolu
da 2 şube, Kırıkkale de 1 şube ve Isparta da 1 şube
olmak üzere aktif hizmet vererek. Türkiye’nin çeşitli
merkezlerinde faaliyet göstermek ve yatırımlarını sür-
dürmektedir. 
DOİS misafirlerine lezzetli ve konsept mekanları ile
kaliteli zaman geçirmelerini vaad ederken, Siz de-
ğerli yatırımcılara da sektör içerisinde köklü ve ta-
nınmış bir markanın çatısı altında olmanın fırsatını
sunuyor.

Dois Döner, girişimcilerle büyüyor…
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“İşletmelerimiz evimiz,
müşterilerimiz misafirimizdir”

Son 10 ayda franchise vermeye başla-
yan Kahveland kısa bir sürede 2’si

kendilerine ait olmak üzere toplam 9 şu-
beye ulaşmıştır.
Kahveland şu anda;
Adana m1 Real AVM,
Adana Kozan, Ankara
Bahçelievler, Antalya
Manavgat, Adıyaman,
Gaziantep, Çorum,
Diyarbakır mega Cen-
ter AVM ve Irak Erbil
şubeleri ile hizmet
vermektedir. Sözleş-
me aşamasındaki Os-
maniye, Ankara Arca-
dium AVM ve Amasya
ile birlikte 12 şubeye ulaşmış olacak. İn-
şaat, perakende mağazacılık ve reklam-
cılık alanlarında  faaliyet gösteren Bala-
ban grup Kahveland markası ile de  yiye-

cek içecek Sektöründe de farklılık yara-
tarak, 2016 yılı sonunda 30 şubeye ulaş-
mayı  hedefliyor.

Kahveland Genel
Müdürü Yusuf Murat
Özcan markayı şöyle
anlatıyor; “Kahveland
olarak amacımız ilk
yatırım maliyeti yük-
sek olan bu işi doğru
yatırım rakamları ile
heyecanlı istekli ve
yatırım gücü olan ba-
yi adaylarını bir araya
getirmek. Sıcacık ra-
hat dekorasyonu, gü-
leryüzlü, her zaman

kalite anlayışıyla samimi sohbetlerin ve
özel anların ortağı olmak istiyoruz. İşlet-
melerimiz evimiz, müşterilerimizi misafir
olarak düşünüyoruz.”

Akademik bir anlayışla resim ve tab-
lo çalışmalarında görsel zenginliği

artırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla
yola çıkan Oytab Akademi, resim ve
tablo çalışmalarında  görselliği ön pla-
na çıkartarak  yenilikçi olmak adına ça-

lışmalar yapmaktadır.
Gravür sanatından esinlenerek yapıl-

mış olan çalışmaları insan-
larla tanıştıran marka, tablo

üzerinde nesneyi
ön plana çıkara-
cak şekilde kazı-

narak veya kesilerek
oluşturulmuş boşlukların,
tablonun görseline uygun
renkte yapıştırılan jelatinler-
le renklendirilmesi ve tablo
içerisine yerleştirilen ışıklar-
la aydınlatılması esasına
dayanılarak çalışmalar yap-
maktadır. Aydınlatma, her
tür resim, tablo ve boyutta

yapılabilmektedir.
Oytab akademi bu görsel zenginlik
içeren ürünleri, vereceği bayilikler ile
tüm Türkiye’ye ulaştırmayı hedefliyor.

Oytab, “sanatın ışıkla buluşması”

Simit Dünyası’nda “önce sağlık”…

20 yıldır taş fırının verdiği lezzetle An-
kara simidini müşterilerine sunan Si-

mit Dünyası, yeni yılda yeni bir hedefle
yoluna devam ediyor. Dünya mutfağın-
dan birçok lezzeti konseptine ekleye-
rek simit dışında da konuklarına hitap
eden Simit Dünyası, franchise vere-
rek yeni iş ortakları ile beraber tüm

Türkiye’ye kapılarını açıyor.
Simit Dünyası, 1996 yılında
‘Önce Sağlık’ sloganıyla gü-
nün her saatinde taş fırından
taptaze simit sunabilme he-
defiyle yola çıktı. Bu amaçla
Simit Dünyası ekibi, Ankara Kızılay İzmir
1. Cadde’de taş fırında pişirdikleri ürün-

leri sıcak satış noktasında
müşterileri ile buluşturarak
hizmet sektörüne adım attı.
Simit Dünyası aynı zaman-
da simidi ve ünlü mamülleri,
kendi imalatı ile sokak ve

camekan tezgahtarlarından kafelere taşı-
yan ilk kurumsal firma oldu.



"önce kalite" odaklı Malatya Pazarı Geleneği, hızla
değişen ve gelişen dünyada; yurtiçi/yurtdışından
asırlık lezzet yolculuğuna katılan yeni ortaklarla yo-
luna devam ediyor. En büyük hedef ise; kazan ka-
zan mantığıyla tüketici verimliliğini artırırken; sos-
yal sorumluluk projeleri üreterek sağlıklı nesillerin yetiş-
mesini sağlamaktır.
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Dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen, ku-
ruyemiş sektörünün kilometre taşı olan, geleneksel ba-

kış açısını üstün teknolojiyle buluşturan Malatya Pazarı; 145
yıldır kuruyemiş, kuru meyve, organik ürünler ve lokum çeşit-
lerini sofralara en doğal haliyle ulaştırıyor. Malatya'da başla-
yarak İstanbul Mısır Çarşısı'na, oradan da ihracata uzanan

145 yıldır, kuruyemiş, kuru meyve, organik ürünler ve lokum 
çeşitlerini sofralara en doğal haliyle ulaştırıyoruz.

145 yıl önce başlayan lezzet yolculuğu...

Çikolatası, makinesinde
döner şeklinde kesilip

meyve ve sos çeşitle-
riyle özel hamu-
runda servis edi-
len italyan krebi

Choco Kebab, Av-
rupada 1200’den

fazla satış noktası olan İtalya’dan ithal  patentli mar-
kası ile Türkiye’de yeni bir trend olacak. Franchise
yatırımcıları ile büyüyecek ve Türkiye’de bir ilk olan
Choco Kebab’ın makine, ekipman ve çikolatası Ital-
ya’dan gelmektedir. 
Techfood’un Ferrero ortaklığı ile İtalya’da üretilen
Choco Kebab  fındık ezmesi, sütlü ve beyaz çikola-
tadan yapılır. Nisan ayında Kristal Gıda ve Reklam-

cılık’ın Techfood ile imzaladığı ülke distribütörlük
anlaşması ile hedef Türkiye’de 100’den fazla şube-
ye ulaşmaktır. Alışveriş merkezlerinde stant, cadde
merkezlerinde kafe konsepti olmak üzere franchi-
sing sistemi ile hizmet vermeyi planlayan Molde
Choco Kebab, italyan krebini Türkiye’ye tanıtmayı
hedeflemektedir.
4 ay içerisinde iki ayrı alışveriş merkezinde şube açan
Choco Kebab, tanıtım amaçlı ilk 10 iş ortaklarına özel
indirim ve satış için promosyon ürünleri sunacaktır.

Evet! Bu döner çikolatadan...






