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Franchise



Start-up

 
Değerl� COİ yatırımcı adayımız! 

 Franch�se konusunda TÜM
MERAK EDİLENLER�  BU

DOSYADA BULABİLİRSİN .  



ŞİRKETİMİZ
HAKKINDA

Bursa 14 , İstanbul 2 ,
�zm�r ve Tek�rdağ
1’er şube olmak

üzere 18 şube �le
yolumuza devam

ed�yoruz . 

P�zzer�a. 
starter.
burger.
alacarte.
dr�nk.
dolce .
salad .
www.co�.com.tr



Tar�h

NASIL BAŞLADIK

Co� P�zza, 2015 Yılında Bursa’nın en key�fl�
semt� olan Kükürtlü’de faal�yet�ne
başlamıştır. Kısa sürede Bursa halkının
yoğun �lg�s�n� ve beğen�s�n� kazanarak
p�zza sektörüne hızlı b�r g�r�ş yapmıştır.
Açılışını tak�p eden 3. ayında �lk Franch�se
taleb�n� alarak Bursa Görükle Uludağ
Ün�vers�tes� Yerleşkes�’nde 2. şubes�n�
açmıştır. İnce hamurlu, or�j�nal İtalyan
P�zzaları ve b�rb�r�nden enfes İtalyan
Yemekler� o kadar çok beğen�lm�şt�r k� 8
ayda yoluna 9 şube �le devam etm�şt�r.



M�saf�rler�m�z b�z�m ruh
�k�z�m�z.

 
Çünkü onlar sayes�nde “
ŞEHRİN EN İYİ PİZZASI“
olduk. 



20 b�n 

1  AYDA COİ
RESTORANLARINDA SAT ILAN

PİZZA SAY IS I   

7 yıldır varız
ve toplam
137
personele
�st�hdam
sağlıyoruz  
WWW.COİ.COM.TR



PİZ
Z

A
 

Menümüz 36 farklı komb�nasyonda
p�zza �çermekted�r .



Sunumlar,
kal�ten�n

fragmanıdır  

www.Co�.com.tr



GÖZ
YANILMAZ 

�lk görüşte aşk
yaşatab�lmek ; �şte

bu başarıdır. 



franch�se
sürec� 

Nasıl başlar,
nasıl b�ter 

ÖN GÖRÜŞME ,B İLG İ  VE
SÖZLEŞME İMZALAMA
Adaylarımız �le başvuru sonrası detaylı b�r görüşme
sağlar ve Co� �şletmec�l�ğ� hakkında detaylı b�lg�ler�
aktarırız . Akab�nde anlaşma sağlanması hal�nde
avukatlarımız nezd�nde sözleşmey� �mzalar ve sürec�
başlatırız . 

LOKASYON SEÇ İM İ  VE
MİMAR İ  Ç İZ İM

 

Sözleşme sonrası adayımızın taleb�
doğrultusunda �sted�ğ�  lokasyon �ç�n f�z�b�l�te
yapar ve standartlarımıza uygun dükkanı
bulmamız hal�nde m�marlarımız hızlı b�r şek�lde
m�mar� ç�z�mlere başlar . Son olarak 45 �ş günü
�ç�nde �şletme açılışa hazır hale gel�r . 

ORYANTASYON VE  AÇ IL IŞ   
Açılış takv�m� netleşen �şletme �ç�n , personel
�st�hdamı başlar ve �şletme  sah�b� , 1 şef , 1 mağaza
müdürü m�saf�r�m�z olarak uygun görülen akt�f b�r Co�
şubes�nde eğ�t�me alınır ,başarılı geçen eğ�t�m
sonucu uygun görülmes� hal�nde �şletme açılışı
gerçekleş�r ve faal�yet başlar .  



f�nans
hareketler�

 
JET

franch�se bedel� : 10.000 $

Anahtar Tesl�m m2 Mal�yet� : 600 $ (m�n .30m2 / max. 60 m2 

 Ortalama Anahtar Tesl�m Mal�yet  : 34.000 $ + KDV
 ( örnek: 40 m2 )

Hedef C�ro: 300.000 TL / Öngörülen Karlılık: m�n. %19

Menü �çer�ğ�: Başlangıçlar, P�zza, Salata, Burger, Tatlı ve �çecek

Operasyon  Yoğunluğu: Paket, Gel-Al Serv�s ve kısm� Masa Serv�s

personel Sayısı; Mutfak 2, Salon 1, Kurye 2  
 
/ /Toplam 5 Personel



f�nans
hareketler�

 

franchise bedeli :15000 $ 

Anahtar Teslim Bedeli m2 Maliyeti : 600 $( min .60 m2

/ max. 150 m2 )  

 Ortalama Anahtar Teslim Maliyet  : 63.000 $  +  KDV          

( örnek : 80m2 )

Hedef Ciro: 400.000 TL / Öngörülen Karlılık: min. %22 

Menü içeriği: Başlangıçlar, Pizza, Salata, Burger,

alacarte  , makarna , wrap , pita , Tatlı ve içecek

 Operasyon Yoğunluğu: Paket, Gel-Al Servis ve

ortalama  Masa Servisi

 

Personel Sayısı; Mutfak 3, Salon 2, Kurye 2   //

 Toplam 7 Personel

PİZZERİA



f�nans
hareketler�

DELUXE 

franchise bedeli : 20000 $ 

Anahtar Teslim Bedeli m2 Maliyeti : 650 $ (min .150 m2 /

max. 500 m2 )  

Ortalama Anahtar Teslim Maliyet  :   150.000 $ +  KDV     

 (Örnek:  200  m2 )

Hedef Ciro: 900.000 TL / Öngörülen Karlılık: min. %25

Menü içeriği: Başlangıçlar, Pizza, Salata, Burger, steak,

alacarte  , makarna , wrap , pita , Tatlı ,alkollü ve alkolsüz 

 içecek

Operasyon Yoğunluğu: Paket, Gel-Al Servis ve yoğun   Masa

Servisi

Personel Sayısı; Mutfak 6, Salon4 ,Kurye 2 , Barista 1 ,

hostes 1 , kasa 1 , müdür 1   

// Toplam 16 Personel



Sosyal
medya ,
denetle
me, ar-
Ge,inov
asyon 



Günlük üret�m.
Soğuk z�nc�r.
Zamanında
sevk�yat.



10 K�ş�den 9’u 
COİ ÜRÜNLERİNİ  BEĞENDİ  .   

 
Yemeksepeti, getiryemek, trendyol , Tripadvisor ve Google yorumlar baz alınmıştır .



Neden
Co� ? 

www.co�.com.tr

  

Neden COİ franch�se s�stem� kısa sürede bu kadar beğen�ld� ve talep aldı?
* Ortalama(50 m2) b�r co� / Jet /sah�b� olmak herşey dah�l  max. 950 b�n TL
ye mal olur.
* B�z�m ana cadde, avm, köşe dükkan g�b� kaygılarımız yok çünkü c�romuzun
%75 � paket serv�sten gel�r, bununla beraber k�ra g�der�m�z m�n.düzeylerde
olur.
* B�z merkez olarak şubeler�m�ze sattığımız ürünler� p�yasa f�yatlarıyla yada
daha düşüğe satarak şubem�z�n kasasını ve karlılığını koruruz. B�z gel�r�m�z� 1.
Üret�c�den ve peş�n para ön ödemel� mal alarak sağladığımız �skontolar �le
elde eder�z.
* Ortalama b�r co� ye koyduğumuz hedef c�ro 300 b�n TL d�r. Ve bu c�roya
ulaşmak �ç�n şuben�n tek yapması gereken günde 50 p�zza ve yan ürünler
satmaktır. Buda saatte 5 p�zza demek.   Zor olmasa gerek !

* Hedef c�ro olan 300 b�ne ulaşan şube sah�b� ayda m�n. 55 b�n �le 80 b�n arası
karlılık elde eder. Buda yatırım mal�yet�n�n ( Ro�) max. 24 ayda ger� dönmes�
demek. Daha �y� anlamak adına. Yatrımlık alınan b�r da�ren�n ROİ s� 21 yıl,
dükkanın �se 18 Yıldır.
* Co� merkez h�ç b�r şubes�nden royalty bedel� almaz. Reklam bütçes�n� kend�
f�nanse eder, ortaya çıkan faturanın %85 �n�  şube sayısına böler, %15 �n� �se
kend� kasasından karşılar .  
 

“İnsanoğlu varolduğu müddetçe , gıda sektörü var
olacaktır “  



Hamur 
43.7%

Köfte 
21.8
%

Burger 
10.5%

Sos 
6.6
%

Mozarell
a

4.4%

Salam 
4.4%

Jambon 
4.4%

Başlangıç
İkram�yes� Paket�

 
 

-100 teps�  hamur ( 1400 adet)
-15 teneke p�zza sosu
-150 kg mozarella 
-50 kg burger köfte
-75 paket burger ekmeğ� ( 450 adet)  
-10 kg salam 
-10 kg sucuk 
-10 kg jambon

free  ! 





g�der
tablosu 

 

Co� jet baz
alınmıştır . 

KİRA ,  FATURA ,  A İDAT  
c�ronun max : %15 ‘� olmalıdır 

GIDA VE İÇECEK MAL İYET
C�ronun max : %35 ‘�  olmalıdır 

PERSONEL MAL İYET
c�ronun max %25 ‘� olmalıdır .



Kurucumuzdan b�r mesaj
B�z Co� merkez olarak �ş�n yorucu kısmını hallett�k ,

sana �se key�fl� tarafını bıraktık .. Patronluğun tadını
çıkar lütfen !  

 
Coi Restaurant işlt. Ltd .Şti.  



www.coi.com.tr

COİP İZZA @COİTURKEY COİTURKEY



İlet�ş�m B�lg�ler�

TELEFON
0224 225 0 264  

E-POSTA
�nfo@co�.com.tr 

ADRES
çamlıca mahalles� , aday sokak no:5/C 




