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Sunum yapacak firmalar aşağıdaki gibidir:
Perşembe / 4 Aralık 2014

Yum! Brands (KFC and Pizza Hut)

Dünyanın en büyük restoran şirketlerinden olan Yum! Brands,Inc. 125’ten fazla ülke ve bölgede
40.000’in üstünde restoranı vardır. 2013 yılında ABD dışında her gün 5 yeni restoran açma
başarısı göstermiştir. Gelişmekte olan ülkelerdeki 14.000 restoranıyla bu konuda dünya lideri
konumundadır. KFC® ve Pizza Hut® markalarıyla uzun yıllardır Türkiye pazarında olan
Yum!Brands’in ülkedeki restoranlarının sahibi şirketin kendisidir. 10-30 arasında restoran
açabilecek franchise partner arayışı içindedir.
(www.yum.com) (www.kfc.com) (www.pizzahut.com)

Wayback Burgers

1991 yılında ilk açılan Jake’s Burgers restoranı mütevazı bir ortamda ev yapımı burger ve taze
üretilen milkshakeleri güleryüzlü bir ortamda müşterilerine sundu. Geçmişteki ürün kalitesi ve
sıcak atmosferden ödün vermediklerini göstermek adına ismini Wayback Burgers olarak
değiştirdi. Günümüzde menüye tavuk sandviç, vejeteryan burger, hot dog, ev yapımı patates
cipsi ve salata eklendi. Şirketin 28 ülkeden sorumlu Ortadoğu master franchisee’si Türkiye
pazarına giriş için area developer aramaktadır.
(www.waybackburgers.com)

Dairy Queen

Dünyanın en büyük fast food / fast casual zincirlerinden olan Dairy Queen; ABD, Kanada ve
dünyada diğer 18 ülkede toplam 6.000’den fazla restoran sayısına ulaşmıştır. Tüm
restoranlarında göreceğiniz dünyaca ünlü ürünü DQ® soft serve dondurmadır. Bunun yanında
Blizzard® Flavor Treat, MooLatte® içecek, shake, cone, waffle bowl sundae, DQ® frozen cake,
Orange Julius®smoothie ve içecekler menünün vazgeçilmezlerindendir. DQ Grill & Chill®
restoranlarında ise alışıldık fast food restoranlarının aksine sıcak bir ortamda hamburger, hot
dog, salata tarzı yiyecekleri tadabilirsiniz.
(www.dairyqueen.com)

Buffalo Wild Wings

Buffalo Wild Wings Grill & Bar® restoranları ismiyle özdeşleşen New York stili tavuk kanatları
“Buffalo” ile ünlenmiştir. Menüsünde 18 farklı çeşit sos ve baharat ve kanat dışında burger ve
salata seçenekleri mevcuttur. 1982 yılında kurulan marka, bugün ABD’nin tüm eyaletleri,
Kanada ve Meksika’da 1000’den fazla restorana ulaşmıştır. Buffalo Wild Wing restoranlarındaki
dev ekranlarda müşteriler, en sevdikleri spor karşılaşmalarını izleme şansına sahiptirler.
(www.buffalowildwings.com)

Wing Zone International

1991 yılında kurulan Wing Zone, üniversite öğrencilerinin eve teslim siparişlerde pizzadan başka
yemek seçeneği olmaması ihtiyacından doğdu. Quick service restaurant konseptindeki marka,
tavuk kanatlarıyla bugün 10 ülkede 100’den fazla şubeye ulaşmıştır. Menüsünde 15 farklı tatta
kanat, parmak tavuk, tavuk burger, sandviç ve taze salata bulunur. Restoranda yemek yanında
eve teslim seçeneği de halen siparişlerin önemli bir kısmını oluşturur.
(www.wingzone.com)

Chili’s

1975 yılında kurulan Brinker International, Inc. Şirketi, en tanınmış markası olan Chili's® Grill &
Bar ile Türkiye pazarına girmeyi hedeflemektedir. Günde 1 milyondan fazla müşteriye hizmet
veren Chili’s® Grill & Bar’ın 29 ülkede 1500 adet şubesi bulunmaktadır. Casual dining
segmentinin öncülerinden olan marka, eğlenceli ve enerjik bir atmosferde Güneybatı Amerikan
mutfağının vazgeçilmezleri olan leziz hamburger, pirzola, fajita ve aperatifler vb. tarzı ürünler
sunar.
(www.chilis.com)

Panda Express

1983 yılında kurulan marka 6 ülkede 1.700’den fazla restorana ulaşmıştır. Panda Express, quick
service restaurant konseptinde Çin mutfağının lezzetli ve yaratıcı menülerini müşterilerine
sunar. Panda Express’in meşhur Orange Tavuk yemeği birçokları tarafından taklit edilmesine
rağmen orijinalinin lezzetine yaklaşabilen olmadı. Shanghai Angus Biftek, Kung Pao Tavuk,
Brokoli Dana, Chow Mein gibi diğer popüler yemekler müşterinin önünde hazırlanır ve sıcak taze
ve hızlı bir şekilde servis edilir.
(www.pandaexpress.com)

Great American Cookies / Marble Slab Creamery

20 ülkede 1.100’den fazla şubeye sahip olan Global Franchise Group, Great American Cookies
ve Marble Slab Creamery dahil toplam 5 markanın franchisorudur. 30 yıldan fazla bir süredir
operasyon halinde olan bu markalar kendi alanlarının öncüleri olarak görülmektedir. 1977
yılından beri faaliyette olan Great American Cookies şubelerinde lezzetli gurme kurabiyeler taze
olarak pişirilmektedir. Diğer bir marka Marble Slab Creamery ise taze meyve ve şekerlemelerle
süslenen super premium tarzı dondurmanın yanı sıra pasta, cupcake ve shake seçeneklerine
sahiptir.
(www.globalfranchise.com) (www.greatamericancookies.com) (www.marbleslab.com)
Not: Sunumlar saat 9.00 ve 17.00 arasında olacak ve her sunum 30 dakika sürecektir. Her sunumu takiben 15
dakika soru-cevap ve bire bir görüşmeler düzenlenecektir. Bire bir görüşmelerin her biri en fazla 15 dakika
sürecektir.

17.00 - 19:00

Ara

19.00

Resepsiyon başlangıcı

19.20

A.B.D. Başkonsolosu Chuck Hunter’ın açılış konuşması

19.30

Ulusal Franchise Derneği Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın’ın
konuşması

21:00

Resepsiyon sonu

Cuma / 5 Aralık 2014
Amerikalı şirket temsilcileri , daha uzun süre bire bir görüşme gerçekleştirmek isteyen firmalar
için bu tarihte de İstanbul’da bulunacaklardır. Görüşmelerin kendi imkanlarınızla ve Amerikalı
firmayla 4 Aralık tarihinde koordine edilerek gerçekleştirilmesi rica olunur.

