Biz Kimiz?
ŞİFA KÖFTE ‘nin gizli reçetesi ile hazırlanan
köftelerin lezzeti günümüze kadar tüm
ününü ve en önemlisi lezzetini
korumuştur. Bizi diğer restoranlardan
ayıran en önemli 2 özellik; sağlık ve
temizliktir. Restoranlarımızda hijyen ve
sağlık kuralları çok sıkı bir şekilde kontrol
edilmekte ve uygulanmaktadır.
Misafirlerimiz gönül rahatlığı ile ne
yediklerini bilirler, pişirme ve servis
aşamasındaki temizliği net bir şekilde
görebilirler. Markamızın kuvveti franchisee
ortaklarımızdan, iş sağlayıcılarımızdan ve
kendilerini markaya adamış
çalışanlarımızdan gelmektedir
Restoran Konseptlerimiz

Bayilik Şartları
Restoran ve gıda endüstrisi çok yoğun bir
rekabetin yaşandığı bir sektördür. Bu
sektöre girişte yanınızda ŞİFA KÖFTE
Franchisee desteğinin ve markasının
olmasının büyük avantajları vardır.
ŞİFA KÖFTE bayiliği şartları yerine
getirildiği zaman markanın bayisi
olabilirsiniz. Marka şartları resmi internet
sitesinde açıklamıştır.

Bize Ulaşın
Telefon: 0216 576 16 00
Web: www.sifakofte.com
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ŞİFA KÖFTE’ nin Bayisi
Olmanın Zamanı
Gelmedimi?

ŞİFA KÖFTE’ nin pazarı hazırdır. Sağlıklı

ve lezzetli, tek standart kalitede ürünler
sunan bir markadır. ŞİFA KÖFTE markası iyi
bilinmekte ve tanınmaktadır.
ŞİFA KÖFTE, tarihi ve lezzeti, reklam
kampanyalarımız ile birlikte, kısmen az
tanınırlılık problemini çözecektir.

“ŞİFA KÖFTE Bayiliğini Alarak
Rekabetin Yaşandığı Gıda
Sektöründe Başarılı Olabilirsiniz.
Bu Markanın Bayisi Olmanın
Getirdiği Çok Sayıda Avantajdan

Bayilik Paketi
ŞİFA KÖFTE patentli sosları ve pişirme
teknikleri sadece ŞİFA KÖFTE
restoranlarında satılmakta ve başka
kanallardan satılmamaktadır. Satışının
çoğunu kendi dükkanlarında yapan ve
malını, kitler, katalog, yazılı ve görsel
medya gibi değişik kanallardan pazarlayan
franchisorlar tercih edilmelidir. Franchisor
pazarlamada Franchisee‘ye muhtaç
durumda ise daha iyi ilişkilerin kurulması
doğaldır.

ve Destekten
Faydalanabilirsiniz.”

Yeni bir işyeri açmanın getirdiği tüm
zorlukları Franchisee’ lerimizin üstünden
almak ve yaşanan tecrübelerin derlendiği
ve oluşturduğu operasyon işletim
sistemimizin ışığında sizlere yeni işyerinizi
başarı ile işletebilmeniz için toplam 40
seneyi aşan tecrübeye sahip bir ekip sizlere
yol gösterecektir.

Eğitim, sürekli destek ve etkili bir
pazarlama.

ŞİFA KÖFTE Birikim ve tecrübesini yurt
içindeki merkezimizdeki eğitim
restoranlarımızda, sonrasında açılış öncesi
kendi restoranlarınızda vereceğimiz eğitim
süreci ile başarınıza yoğun katkıda
bulunacaktır.
Bizleri sürekli yanınızda göreceksiniz.
İşletilen ŞİFA KÖFTE restoranlarımızın satış
ve maliyet tabloları ilk başvurunuzdan ve
yüzyüze görüşmemizden sonra işe
uygunluğunuzu hissettiğimizde tüm
açıklıkla sizlere verilmektedir.

