


MUTLULUK
VAADEDİYORUZ



Kurucu ortaklarımızın 18 yıllık dünya deneyimleri ve bilgi birikimi ile 2014 yılında 
Ankara Çankaya adresinde oluşturulan Bakermill markamız, inovatif ürünler 
geliştirmek, profesyonel iş planı hazırlamak ve sunmak için bir çok danışmanlık 
firmasından destek alarak ürün ve hizmet kalitesinde müşterilerimizin 
vazgeçemeyeceği  seviyeyi yakalamıştır. Bu ulaştığımız seviyeyi korumak ve çıtayı 
daha da yukarıya taşımak için tüm gücümüzle  çalışmaya devam etmekteyiz. İşini 
bilen, markamız  altında çalışmaktan memnun, mutlu ve  profesyonel bir kadro 
tarafımızca oluşturulmuştur. Yeni şubelerimiz için personele eğitim verebilecek 
ve kurumsal hizmet standartları uygulatabilecek kadroları oluşturma sürecini 
de tamamlamış bulunmaktayız. Şubelerimize kılavuzluk etmesi bakımından 
geniş içerikli standartlar kılavuzu da tarafımızca hazırlanmış olup ortaklarımızın 
kullanımına sunulmuştur. Bir markanın ana unsurlarından olan üretim ve  tedarik 
sorununu, Türkiye standartlarının üstünde bir üretim tesisini hizmete sokarak 
çözmüş bulunmaktayız. Bilinçli personelimiz, uygun araç ve teçhizatla, gıda taşıma 
kurallarına uygun olarak üretim tesisimizden tüm şubelerimize ürünlerin naklini 
yapmaktadır.Bakermill markası olarak, 2014-2016 yılları arasında tüm alt yapıyı 
oluşturarak,  2016-2018 yılları arasında da 5 şube ile büyümeye devam etmekteyiz.

HAKKIMIZDA



İşini bilen, markamız  altında 
çalışmaktan memnun, mutlu ve  
profesyonel bir kadro tarafımızca 
oluşturulmuştur. 



VİZYON

MİSYON

Vizyonumuz, öncelikli olarak Türkiye’de, daha sonra da dünya pazarında grill ve 
pub konseptinde güvenilir, güleryüzlü, lezzetli ve tercih edilen bir marka olmaktır.

Misafirlerimizi restoranlarımızda ağırlarken, onlara lezzetli yemekler sunmanın 
yanı sıra huzur ve mutluluk duydukları bir ortam sağlamaktır. Misafirlerimizin 

deneyimledikleri süreçleri standart hale getirterek, tüm şubelerde aynı 
memnuniyet düzeyine ulaşmaktır.



İŞİMİZ;
Türkiye’de ve dünyada gelişmekte olan fast food ve Gastro pub konseptlerine, iki 
farklı işletme modeli  ile misafirlerimize yüksek standartlarda hizmet sunmaktayız.



Üretim bandında ve işletme operasyonlarında uzun yıllar kendisini işine adamış, 
profesyonelliği içselleştirmiş, gerekli bilgi ve birikime sahip, pratik zeka sahibi, 
kriz yönetiminde deneyimli, mesleğini benimsemiş ve en önemlisi de işimize olan 
bağlılığımızdan kaynaklı sürekli araştıran, deneyimleyen ve üreten bir ekibimiz 
mevcuttur.

Bir markanın kurumsal kimliğini ve sürdürülebilirliğini sağlayacak;      

*Prosedür Kitapçığı,      
*Kontrol Formları,     

 *Görev Tanımı Formları,      
*Tecrübe Kitapçığı ve       

* Ürün Reçeteleri gibi dokümanlarımızla 

müşteri memnuniyeti için 7/24  çalışmaya heyecanla devam etmekteyiz.



NEDEN 
BİZ? 

Modern çağın getirileri sayesinde, dünyada ve ülkemizde maalesef insanların 
sosyalleşme ihtiyaçlarını giderebilmeleri için çok fazla zamanı kalmamaktadır. 

Çalışma hayatı, günlük hayatın çok büyük bir bölümünü kapsamaya başlamıştır. 
Bu sebeple zamanla daha fazla insan, yemek yerken eğlenecekleri ve sosyalleşme 

ihtiyaçlarını giderecekleri yerleri tercih etme eğilimi göstermektedir. Markamız , 
bu yeni toplumsal yaşam formuna  uygun olarak kurgulanmış olması sebebiyle 

giderek daha fazla insanın tercihi olmaktadır.  

Yatırımcılarımız,  günümüzün ve geleceğin beslenme trendine uygun olan 
markamıza yatırım yaparak doğru tercihte bulunmuş olacaklardır. 



SİSTEM 
NASIL 
İŞLER?

*Franchise talebi alındıktan sonra lokasyon ve pazar araştırması yapılır.

*Proje için mimarımız render ve icmal listemizi hazırlar.

*Yatırım maliyeti hesaplanarak sözleşme tamamlanır.  

*Mimari tasarım sonrasında uygulama işlemleri yapılır.

*Oryantasyon eğitimleri verilir.
*Mutfak ve servis eğitmenlerimiz, şube açılışında şube personeline bir haftalık 

oryantasyon eğitimi verir.

*Reklam çalışmaları, şube açılışından önce planlanarak yerel şirketler ile 
görüşmeler yapılır ve  hedef kitleyi belirleyen reklam çalışmalarımız yapılır.

*Sürekliliğin ve standartların sağlanması için, her ay gölge müşteri ziyareti, 
firmamız tarafından yapılarak franchise alana öneri yazısı sunulur ve varsa 

eksiklikler görev başı eğitimi ile giderilir.

*Franchise sözleşmesine bağlı bulunularak ürün tedarik zinciri yapılır.



KISACA 
KONSEPTLERİMİZ

Yatırım yapılacak lokasyonun fiziki, demografik yapısına ve yatırımcının istediği 
konsepte bağlı kalınarak fast food yani Bakermill Ekspres ya da Bakermill 

BurgerPub mağaza şartlarına uygun olarak yer tahsisi yapılır. 

Bakermill BurgerPub restoranlarımız, ızgara ve hafif alkollü menü ile misafirlerimize 
sunulan eşsiz lezzetlerin yanı sıra tüketim alışkanlıklarına uygun olarak keyifli  bir 

ortam ve ürün çeşitliliği sunmaktadır. 

Bakermill Ekspres restoranlarımız  ise, hızlı yemek servisi ve buna uygun menü 
çeşitliliğimizin beraberinde, yanında sunulan alkolsüz soft içecek çeşitlerimiz ile 

hızlı yemek yeme alışkanlıklarına uygun olarak, alışveriş merkezlerinin yemek 
alanları ve insan sirkülasyonunun yoğun olduğu lokasyonlarda hizmet vermektedir. 

Her iki konseptimizde de ev ve iş yerlerine paket servis hizmeti sunulmaktadır.




