TFI TAB GIDA YATIRIMLARI PANDEMİ DÖNEMİNDE DE HIZ KESMEDİ
Türkiye’nin hızlı servis restoran zinciri sektörü lideri TFI TAB Gıda Yatırımları,
kurduğu benzersiz gıda ekosistemi sayesinde yatırımcılara anahtar teslim
işletme modeli sunuyor.
TFI TAB Gıda Yatırımları, Türkiye’nin hızlı servis restoran zinciri sektörüne Burger King®, Sbarro®,
Popeyes®, Arby’s®, Usta Dönerci® ve Usta Pideci®’nin de bulunduğu 6 markada 1.200’ü aşkın
restoranıyla liderlik ediyor. Şirket, bünyesinde oluşturduğu benzersiz gıda ekosistemi sayesinde
franchise yatırımcılara anahtar teslim işletme modeli sunuyor.
TFI TAB Gıda Yatırımları, Türkiye, Çin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti
ve Gürcistan gibi 5 farklı ülkede, 5 farklı operasyonu başarıyla yürüten bir şirket olarak global bir işletme
markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
Gıda işletmeciliği konusunda tüm çözümleri kendi bünyesinde sunan iş modeli ile dünyada benzersiz
bir gıda ekosistemine sahip olan TFI TAB Gıda Yatırımları, bünyesindeki markalara yatırım yapmak
isteyen yatırımcılara tedarik zinciri yönetimi, operasyonel ve pazarlama tecrübesinin yanı sıra satın
alma gücünden faydalanma imkanı sağlıyor. Ortaya koyduğu müşteri deneyimine odaklı yenilikçi ve
verimli iş modeli ile yatırımcısını destekleyen şirket, üretim alanında sahip olduğu et, salata, ekmek ve
patates fabrikalarıyla da franchise yatırımcılara avantajlı fırsatlar sunuyor.
“Kontrollü büyümek isteyen girişimcileri bekliyoruz”
Yatırımcılara sundukları avantajlı franchise fırsatları ile sektöre yön vermeye devam ettiklerini ifade
eden TAB Gıda Finans ve Franchise Yatırımlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Çetinkaya,
sahip oldukları ekosistemin kapısını ardına kadar yatırımcılara açtıklarına dikkat çekti. Risk almak
istemeyen, kontrollü büyümek isteyen girişimcileri beklediklerini belirten Çetinkaya, “TAB Gıda çatısı
altında hizmet veren Burger King®, Popeyes®, Sbarro®, Arby’s®, Usta Dönerci® ve Usta Pideci®
markaları için yatırımcılarımıza dünya markalarını anahtar teslim işletme imkanı sunuyoruz. Pandemi
gibi tüm sektörleri zorlayan, olağanüstü bir dönemde, sistemimize 77 yeni restoran ekledik. İşletme
modelimiz ve eşsiz ekosistemimizden aldığımız güçle sektöre yön vermeye devam ediyoruz.”
açıklamasında bulundu.
“Girişimcilere iki alternatif: İster Anahtar Teslim İster Kendin Yap”
TAB Gıda markalarında yatırım maliyeti restoranın yerine, tipine, bulunduğu konuma ve büyüklüğüne
bağlı olarak değişiyor. Bununla birlikte franchise yatırımları Burger King® için 500 bin USD+KDV ’den,
Popeyes® için 400 bin USD+KDV’den, Sbarro® için 250 bin USD+KDV’den, Arby’s® için 400 bin USD+KDV
’den, Usta Dönerci® için 250 bin USD+KDV’den, Usta Pideci® için ise 150 bin USD+KDV ’den başlıyor.
TAB Gıda yatırımcılara iki ayrı opsiyon sunuyor. Birinci opsiyon AVM dışında yer alan restoranları
kapsıyor ve yatırımcılar dilerse inşaat ve ekipman yatırımını kendileri üstleniyor. İkinci opsiyonda ise
yatırım tamamen TAB Gıda tarafından yapılarak anahtar teslim modeliyle hayata geçiriliyor.

TFI TAB Gıda Yatırımları Hakkında
TFI TAB Gıda Yatırımları, 2.500’ü aşkın restoranı ve 50.000’in üzerinde çalışanıyla, Türkiye ve Çin’deki lider hızlı
servis restoran zinciri işletmecisi olarak faaliyetlerini sürdürüyor. TFI, 27 yıllık tecrübesinden yararlanarak
sektörde işletme standartlarını belirliyor ve faaliyette bulunduğu pazarlarda tüketici trendlerini şekillendiriyor. TFI
çatısı altında faaliyetlerini sürdüren TAB Gıda, Türkiye’nin hızlı servis restoran zinciri sektörüne, aralarında Burger
King®, Sbarro®, Popeyes®, Arby’s®, Usta Dönerci® ve Usta Pideci®’nin de bulunduğu 1.200’den fazla hızlı servis
restoranıyla liderlik ediyor. TFI, büyüme stratejisinin çok önemli bir parçası olarak 2012’de Çin’e yatırım yapmaya
başladı. Burger King Çin, yaklaşık dokuz yılda 200 şehirde, 1.300’den fazla restorana ulaştı. TFI’nın Ekosistem
şirketleri, grubun başarısının önemli bileşenleri olarak, Türkiye’deki hızlı servis restoran faaliyetlerinde ürün ve
hizmet sunmaktadır. Ekosistem şirketlerinden, Fasdat Gıda sektörün önde gelen satın alma, depolama ve lojistik
hizmetleri şirketi, Ekmek Unlu Gıda üstün teknolojiye sahip unlu mamuller fabrikası, AtaKey Türkiye’nin en büyük
patates işleme fabrikalarından, Ekur Et Entegre ileri teknoloji et işleme tesisi, Reklam Üssü iletişim ve pazarlama
alanlarında hizmet veren ajans, fiyuu deneyim odaklı teslimat sistemidir.

