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HAKKIMIZDA

Bizler Top Roasters ailesi olarak yüzyıllardır süre gelen kahve kültürünü yaşatmak için başta 
Tarihi Sultanahmet Kahvesi markamız ile en iyi Arabica çekirdeklerinden özenle kavurduğumuz 
kahvelerimizi sizlere sunmaktan onur duyarız. Butik üretim anlayışı ile çıktığımız bu serüvende 

Top Roasters ailesine kattığımız tüm ürünlerimiz aynı kalite anlayışı çerçevesinde üretilmektedir. 
Türk kahvesini dünyaya tanıtmak için ayrıca bir sorumluluk taşıyor ve ürünlerimiz için en doğru 

üretimi yapma gayesi ile hareket ediyoruz.



ŞİRKET ORGANİZASYON ŞEMASI

YÖNETİM

ARGE SATIŞ EKİBİ
İDARİ 
YÖNETİM MERKEZ OFİS

TEKNİK ÜRETİM DANIŞMANLIK



PAZARLAMA VE SATIŞ



PAZARLAMA VE SATIŞ

Türkiye genelinde e-ticaret hariç, 250 farklı noktaya hizmet vermekteyiz.
İstanbul Ataşehir’de bulunan tesisimizde üretim kapasitemiz yıllık olarak 60 tona ulaşmış
bulunmaktadır.
Ortalama makine ve ekipman satışlarını da dahil ettiğimizde yaklaşık olarak yıllık 3 milyon TL
ciroya ulaşan firmamız, içinde bulunduğumuz zorlu dönemde dahi istikrarlı büyümesine
devam etmiştir.
Türkiye genelinde marketlerde, markamız olan Tarihi Sultan Ahmet Kahvecisi raflarda yerini
almaktadır.
Kahve ürünleri, makineleri ve ekipmanları başta olmak üzere kafe işletmesinin İhtiyacı olan
her türlü destek tarafımızdan sağlanmaktadır.
Barista akademimizde profesyonel baristalarımız eşliğinde kahveye dahil bütün detaylar
uygulamalı şekilde öğretilmektedir.



ÜRÜNLERİMİZ

Espresso Blendler
Filtre Kahve Blendler
Türk Kahve Çeşitleri
Aromalı Kahveler
Cold Brew
Singel Orgin (Yöresel Kahveler)
İçecek Tozları
Şuruplar



BAYİLERİMİZ

İSTANBUL
BALIKESİR
BOLU
KONYA
ANTALYA
SAMSUN
ERZİNCAN



FRANCHISE ŞUBELERİMİZ

İSTANBUL
MUĞLA
BOLU



HİZMETLERİMİZ

Markanıza özel 
fason üretim

Toptan ve 
perakende satışı

İşletmenize özel 
makine ve 

ekipman satışı

Personellerinize özel 
Barista Akademi ve 
eğitim programları

Danışmanlık 
hizmetleri

Frenchise sisteminde 
Top Roasters Cafe

seçenekleri

Kendi markanız adı 
altında anahtar teslim 

cafe kurulumu

Teknik servis 
desteği



FRANCHISE ÇALIŞMA PLANI

BAŞVURU
TOP ROASTERS’lı olmanın 

ilk adımı olan başvuru 
formu üzerinden bayi 

adaylarımızın başvuruları 
alınır.

ÖN GÖRÜŞME VE DAVET
Franchising ekibimiz, bayi 

adaylarımızla iletişime geçerek ön 
görüşmeyi gerçekleştirirler ve 

franchising sistemimiz konusunda 
ön bilgilendirmede bulunurlar. 
Olumlu değerlendirilen adaylar 
merkezimize davet edilir ve yüz 

yüze görüşme sağlanır.

ÖN PROTOKOL VE LOKASYON
Ön görüşmesi olumlu 

sonuçlanan adaylarımızla, 
bayilik sürecini başlatan bir ön 
protokol imzalanır. Ardından 
lokasyon kriterlerimize dair 

bilgiler verilerek bayi 
adaylarımız için en uygun 

mekana birlikte karar verilir.



FRANCHISE ÇALIŞMA PLANI

SÖZLEŞME
Bayi adayımızdan 

franchising sözleşmesi 
için istenen evraklarla 

beraber bayilik 
sözleşmemiz hazırlanır ve 

karşılıklı imzalanır.

MİMARİ PROJE
Konsepte uygun olarak 

mimari ekibimiz 
mağazanın 

projelendirilmesini, 3 
boyutlu halini hazırlar, 
sunar ve inşaat başlar.

PERSONEL ALIMI VE EĞİTİMİ
İnşaatın tamamlanmasına 

yakın, operasyon ekibimiz tüm 
personelin işe alımını 

gerçekleştirir.
Önce teorik eğitimleri, 
sonrasında ise pratik 

eğitimlerini tamamlayarak 
şube açılışına hazır hale getirir.



Neden Biz?



FARKIMIZ

Kaliteli ve standart üretim
Profesyonel anlayışla yapılan butik üretim
Kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler
Güçlü teknik servis yapısı
Barista akademi, konusunda uzman ödüllü barıştalar 
eşliğinde eğitim
Müşteri analizi ile hızlı sorun çözümü
Konusunda deneyimli aktif satış ekibi



TARİHİ SULTANAHMET KAHVECİSİ

Perakende müşteri kanalımız için 
üretmiş olduğumuz ürün
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Tarihi Sultanahmet
Kahvecisi
Parakende

ürün.



COLD BREW

Cold Brew soğuk su ile demlenir, 
geleneksel demlemelerden 
farklıdır. Cam şişede satışı 
gerçekleştirilerek Premium 
müşteriler hedeflenmektedir.
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Cold Brew
Cold Brew su , geleneksel
demlemelerden . Cam

.



WEB SİTEMİZ

Web sitemiz ve diğer ticari 
sitelerdeki varlığımızla daha etkin 
bir satış gerçekleştirmek amacıyla 
hareket ediyor ve web sitemizi 
güncelliyoruz. Sitemizin önceki 
altyapısında çoklu dil desteği 
bulunmamaktaydı. Görsel olarak 
daha iyi ve multi-lang bir 
altyapıya geçiş yapıyoruz.



SOSYAL MEDYA

Yeni bir firma olmamıza rağmen 
30.000 takipçimiz bulunmaktadır. 
Baristamızın 107 Bin takipçisi 
mevcuttur.
Takipçilerimizin %80’i Arap 
yarımadasından olup bölgeden 
ciddi bir talep gelmektedir. 
Erzincan bayimiz ve Riyad 
franchise noktamız ile bu şekilde 
tanıştık.



Gelecek



YEŞİL KAHVE İTHALATI

Yeşil kahve, bildiğimiz kahvenin 
kavrulmamış, ham halidir. 
Kavrulma esasında besin değerini 
yitiren kahveye göre ham haliyle, 
antioksidan bakımından da 
zengindir.
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Kahve

kahve,
.

kahveye göre ,
.



FRANCHISE MODELLERİ

Oturma gruplarının daha yoğun olduğu, kaliteli 
zaman ve kaliteli ürüne rahatlıkla 
ulaşabileceğiniz kafe konseptidir.

100 – 175 m²
Sıcak ve soğuk içecekler
Sıcak ve soğuk yiyecekler
Tatlılar
Perakende satış alanları
Uzun süreli keyifli ve rahat zaman 
geçirebileceğiniz oturma grupları
Bilgisayarınızda çalışabileceğiniz, toplantılar 
ve görüşmeler yapabileceğiniz masa grupları

COFFEE
SHOP
KONSEPT



FRANCHISE MODELLERİ

3 – 5 m²
Sıcak ve soğuk içecekler
Kalite ve lezzete hızlı ve kolay ulaşma imkanı

COFFEE
STATION
KONSEPT



FRANCHISE MODELLERİ

10 – 20 m²
Sıcak ve soğuk içecekler
Sıcak ve soğuk yiyecekler
Tatlılar
Tek kullanımlık mutfak gereçleri
Kalite ve lezzete hızlı ve kolay ulaşma imkanı

COFFEE
CORNER
KONSEPT




