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Yalı çiftliği 50.yılında

Elit yeme-içme kulubü 
GASTRO CLUB

Yönetiminde Halkımızın Hizmetinde...

işbirliği 
ile

www.gastrokulturmerkezi.com
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Levent Metro istasyonu üstü ÇARŞI PAZAR AVM içinde

Gourmet Chef 
Haldun Z. Tüzel 

Türkiye’de Kivi meyvesi, özel sebze ve orman 
meyveleri elma, armut üzüm türlerini, Kostarika’da 
ananas üretiyor. Türkiye’de ve dünyada pazarlıyor

3 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA

12. FRANCHISING VE 
MARKALI BAYİLİK FUARI

BAYİM OLURMUSUN?
18-21 Eylül 2014 tarihlerindeki Fuarın önceliği 

yerel markalarda! 
MedyaFors Fuarcılık Organizasyonu ve 

UFRAD(Franchising Derneği) işbirliğiyle gerçek-
leştirilen Bayim Olur musun? Franchising ve Mar-
kalı Bayilik Fuarı bu yıl 18–21 Eylül 2014 tarihleri 
arasında Coldwell Banker Türkiye Ana Sponsorlu-
ğu’nda düzenlenecek. CNR Fuar Merkezinde gerçek-
leştirilecek fuar, franchise ve markalı bayilik veren 
fi rmaları, girişimci ve yatırımcılarla buluşturacak. 

Konuyla ilgili olarak gazetemize bilgi veren Ge-
nel Müdürü Aycan Helvacıoğlu, “Uluslararası bir 
çok marka fuar ile satış noktalarını çoğaltarak, bir 
kaç şubeli noktalardan, büyük zincir markalar ha-
lini aldı. Fuarın hedefi ; Türkiyeli markaların dünya 
pazarlarına açılması, uluslararası pazarlarda daha 
fazla markayla temsil edilmesi ve ülke ekonomisi-
ne katkı sağlamak. Tüm girişimci ve yatırımcı aday-
larına ‘Markanı seç, İşini Kur’ ve fuarı ziyarete bek-
liyoruz” dedi

Türkiye’nin ilk kivi markası

Sayfa 2’DE

TAVSİYELER

VERİTA

Türkiye ve Dünya çapındaki LEZZET MARKALARI 
dünyanın ve ülkemizin ihracatçı, ithalataçı, tedarikçi ve 
profesyonel kullanıcılarıyla buluşuyor. Sayfa 2’DE

Fabrikası İzmir'de 
bulunan Sevel, 

konusunda 72 
ülkeye ihracat 
yapan, Amerika 
ve Japonya 
da dondurma 
reyonlarında  
pazar lideri 
olan, dünyada 
dondurma 
makinalarının 
mucidi İtalya’ya 

dondurma ve pasta dolabı 
satan  ve onların en zorlu 
rakibi olan tek fi rmadır. Sevel-
Hömak, 2008 yılından itibaren 
pasta dolabları üretimine de 
başlamış olup, her yıl gelişen 
model ve çeşitleriyle yurt içi 
ve dışı müşterilerine en iyi 
şekilde hizmet vermektedir.

Sevel'in  Amerika Houston, 
Almanya Iserlohn, Istanbul 
ve İzmir’de showroomları 
bulunmaktadır.

SEVEL
TÜRK DONDURMACILIĞININ DÜNYA MARKASI

Dünya Gıda Sektörünü Buluşturuyor

Su sektörünün 
lider markası 
Erikli, 
tüketicilerine, 
Türkiye’nin en 
lezzetli suyunu 
sunuyor...
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İDEAL TARIM dünya lezzetlerini 
halkımıza ve kullanıcılara sunuyor

Öğlen ve akşam 
yemeklerimize, sabah 
kahvaltılarımıza 
bekleriz...


