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Gofrette Kimdir?
2020 yılında çocukluğumuzdan kalma 
hafızalardan silinmeyen deneyimlerimizi 
yeni nesillere bozulmadan aktarmak için 
çıktık bu yola.

Bir vapur yolculuğunun olmazsa 
olmazıdır, takip eden martıları simitle 
uğurlamak. İzmir’in eşsiz deniz kokusunu 
içimize çekerken simidimizi martılarla 
paylaşmanın verdiği hazzı herkese 
yaşatmak için işini güler yüzle ve aşkla 
yapan bir ekip kurduk. 

Simit, Körfez ve Martılar...

Hayata keyif, keyfe lezzet katmak için 
farklı ihtiyaçlara cevap vermek üzere, her 
damak tadına hitap eden ürün portfoy-
omuzla, İzmir vapurlarında başlayan yol-
culuğumuza tüm şubelerimizde hizmet 
vermeye devam ediyoruz. 
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Gofrette
Çalışma Sistemi
Gofrette, tüm dünyada kabul görmüş ve 
bugün geleceğin sistemi olarak anılan, en 
az riskle çalışma olanağı tanıyan franchise 
sistemi ile çalışmaktadır. 

Franchise sisteminin sunduğu avantajlardan 
marka adına olabilecek en üst seviyede fayda-
lanan Gofrette, kaliteyi ve lezzeti hizmet an-
layışından ödün vermeden tüm misafirlerine 
sunmayı hedeflemektedir.

Kısa sürede sektörde yakalanan başarının 
sürekliliğini sağlamak adına Gofrette, özveri 
ile çalışmaya devam etmekte ve her geçen 
gün ailesine yeni bir üye katarak kalitesini ve 
lezzetini kanıtlamaktadır.



Franchise 
Avantajları
Gofrette, girişimcilerine 
pazarda bir adım önde olma-
larını sağlayacak tüm imkan-
ları sunmaktadır.

Gofrette yatırımcılarına, iş 
modellerini doğru çalıştırmak 
için gereken tüm eğitimler, 
marka bilinirliği ve güvenil-
irliğini sağlayan tüm pazarla-
ma çalışmaları ve stratejileri, 
kolay kredi ve yatırım kaynağı 
imkanları, tedarikçilerle güçlü 
ve avantajlı fiyat anlaşmaları, 
stratejik olarak doğru belirlen-
miş bir konum için danışman-
lık, satış, reklamcılık ve 
hesapların yönetimi gibi 
birçok konuda destek sağlar.

Alınan franchiseın sağladığı 
en önemli yarar; tanınmış 
marka değeri ile birlikte ulusal 
veya uluslararası standarta ve 
kaliteye sahip bir firma çatısı 
altında güvenle büyümenin 
sağlanmasıdır. 

Gofrette, uzun yıllar boyunca 
kazandığı tecrübeler sayesinde 
elde ettiği operasyonel ve 
saha deneyimi ile ortaklarının 
emin adımlarla büyümesine 
destek vermektedir. 

Bu doğrultuda tanınmış 
markaların sağladığı sürekli 
müşteri ve iş yapma imkanı 
sayesinde aynı zamanda 
reklam ve tanıtım giderlerin-
den de ayrıca tasarruf sağlan-
maktadır.

Sektörel bilgi birikimi 
ve tecrübe...
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Neden 

Gofrette 
Tercih Sebebi Olmalıdır?

Gofrette, sektördeki önemli markaları deneyimli kurucuları 
tarafından tutku ile oluşturulmuştur.

Deneyimli operasyon ekibimiz şube ziyaretleri ile tüm ihti-
yaçlara anında çözüm bulmaktadır. 

Eğitim departmanımız sürekli gelişen ürün yelpazemizi ve 
hizmet kalitemizi en iyi şekilde yönetip tüm çalışma 
arkadaşlarımıza bu bilgileri aktarmak için sürekli sizlerle 
omuz omuza çalışmaktadır. 

Bağımsız bir şirket tarafından aldığımız ‘‘Gizli Müşteri’’ hizmeti 
ile ürün ve hizmet kalitemizi sürekli olarak üst seviyede tutmak 
için raporlamalar yapmaktayız.

Profesyonel pazarlama yönetimiyle sürekli olarak desteklenen 
kurumsal iletişim alt yapısından faydalanma imkanı sağlamak-
tayız. Uzaktan erişim ve takip sistemi ile hızlı ve anlık raporlara 
ulaşabilme imkanı sunulmaktadır.

Mali ve hukuki danışmanlarımız her daim bayilerimizin yanın-
dadır.
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  Ana firma olarak şube açmak
  Franchising modeliyle bayilik vermek
  Joint Venturel (ortak girişim) ana firmayla    
  bayinin iki ortak gibi şube işletmesi

Hangi model olursa olsun Gofrette kurum-
sal işletme anlayışı değişmemektedir. Her üç 
modelde de karlılık, franchising bedeli, ürün 
teminleri, personel eğitimleri aynı biçimde 
uygulanmaktadır. 

Çocukluğumuzun büyülü konsepti ile ihtiyaç 
duyulan her alana yeniden hayat veren ve 
kaliteli, taze ürün yelpazemiz ile tüm şube-
lerimizde kurumsal yapımızı uygulamaktayız.

EVET
DİYORSANIZ

Sistem Konsept
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Tüm şubelerimizde Gofrette markasının tutkusu ve konseptini 
aynı kararlılıkla taşıyabilecek kendi mimari yapımızın uygulan-
ması zorunludur. 

Mimarlarımızın çizeceği proje, yine mimarlarımızın denetimi 
altında sizlerin de seçebileceğiniz uygulamacı taşeronlarla 
uygulanabilir.

Aynı zamanda, dekorasyon ve demirbaşların tedarik edilme-
sinde ana firma olarak ekonomik çözümler alanında tavsiye-
lerde bulunmaktayız. 

Mimari 
Ve Dekorasyon
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Adım Adım
Franchise
01 Başvuru

03 Lokasyon

02 Başvuru Değerlendirme

04 Fizibilite

05 Fiyatlandırma

07 Proje Uygulama

06 Anlaşma

08 Eğitim Süreci

Franchise başvurusu telefon ya da 
websitemiz üzerinden yapılır.

Maksimum kar için en uygun 
lokasyon belirlenir. 

Başvuru sonrası girişimci profili 
değerlendierilir.

Konuma ve gerekliliklerine uygun 
fizibilite çalışması yapılır.

Tedarikçiler ve taşeron firmalar ile 
görüşülerek fiyatlandırma yapılır.

Kusursuz faaliyet başlangıcı için 
tüm süreçler planlanır. 

Franchise ortağı ile anlaşma son-
rası sözleşme imzalanır. 

Tüm girişimci ve personele kurum 
kültürüne uygun eğitim verilir.



Şubelerimiz

Ege Üniversitesi Hastanesi
Hasan Tahsin Arabalı Vapur
Ahmet Piriştina Arabalı Vapur
Kubilay Arabalı Vapur
Uğur Mumcu Arabalı Vapur
Fethi Sekin Arabalı Vapur
Mavi Ege Arabalı Vapur
Mavi Körfez Arabalı Vapur
Prof. Dr. Aziz Sancar Hızlı Yolcu Gemisi
İhsan Alyanak Hızlı Yolcu Gemisi
1881 Atatürk Yolcu Gemisi
Gürsel Aksel Yolcu Gemisi
Atilla İlhan Yolcu Gemisi
Soma 301 Yolcu Gemisi
Vahap Özaltay Yolcu Gemisi
Metin Oktay Yolcu Gemisi
Foça Yolcu Gemisi
Sait Altınordu Yolcu Gemisi
Çakabey Yolcu Gemisi
Cengiz Kocatoros Yolcu Gemisi
Dario Moreno Yolcu Gemisi
Gezi Yolcu Gemisi
Dokuz Eylül Yolcu Gemisi



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Turizm Hijyen 
Kurulu’nun tüm kriterlerinin sağlayan Gofrette, 

Turuncu Çember almaya hak kazandı. 



SINIRLARIMIZI
AŞTIK

İzmir - Midilli  
Seferleri Başladı



Gofrette, 
Midilli ve Plomari seferlerinde de 
yolcuları yalnız bırakmıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi deniz turizmine ivme ka-
zandıracak İzmir - Midilli seferlerini başlattı.

Yolcularıyla birlikte İzmir Alsancak Limanı’ndan hareket 
eden İhsan Alyanak isimli yüksek hızlı yolcu gemisinde 
Gofrette de Midilli yolcularına eşlik ediyor. 



Ürün 
Gruplarımız



Ürünlerimizin tamamı belgeli, 
güvenilir, tesis kalitesi yüksek, 

ülkemiz ve dünya standartlarına 
uygun üretim yapan iş ortak-

larımızdan sağlanmaktadır.



İçecekler
Sıcak İçecekler

Soğuk İçecekler

Türk kahvesi, espresso, filtre 
kahve, latte, mocha, macchiato 
ve fazlası... 

Limonata, portakal suyu, 
soğuk kahve grubu ve daha 
fazlası...



Simit, kruvasan, üzümlü çörek, 
balkan çöreği, rulo börek, 
donutlar,  berliner cookie ve 
çok daha fazlası...

Bake Shop
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Daha Fazlası İçin 
Sitemizi Ziyaret Edin.
www.gofrette.com.tr

Bostanlı Vapur İskelesi 1. Kat
35590 Karşıyaka/İZMİR

 0 (232) 202 25 60

FRANCHISE


