
Yine Dünyada önemli bir yeri olan Digital Resta-
urant Rehberi ZOMATO Türkiye'de ise, GLORIA 
JEANS COFFEES Zorlu Center Şubesine giden bir 

kişi yaşadığı deneyimi şöyle aktarmış. " Bu AVM'de 
eşimle mola vermek için, bu cafe'ye gittik. Boş masa 
bulmak için yaklaşık on dakika bekledik. Ben sadece 
filtre cafe içecektim ama, eşimin masaya getirdiği ce-
vizli browni'yi görünce dayanamadım, ucundan ta-
dayım dedim. Beklemediğim ölçüde lezzetli idi, tatlı 
keyfimize filtre cafeler eşlik etti. Kahve yanı tatlı kam-
panyası varmış, yararlandık. Bu tarz yerlerde veya alış-
verişte yorulanlar için Gloria Jeans Cafe'lerin hizmet 
kalitesi ve ambiyansı ile iyi bir dinlenme noktası oldu-
ğunu düşünüyorum.

İnternette, Ülkemizden ve başka ülkelerden tüketi-
cilerin her dilde övgü ile bahsettiği GLORİA JEANS COF-
FEE'nin Haziran 2012 de yeni MASTER FRANCHİSE an-
laşmasını imzalayan, DNC Group kuruluşlarından DNC 
Gıda Sanayii AŞ.nin Konusunda deneyimli ve başarılı 
Genel Müdürü Emrah Bilgin ile Cennet Mahallesindeki 
Merkez Şubesinde görüştük. Nefis sıcak ve soğuk cafe 
çeşitlerinden tatdık. 

DNC Group Gastronomi sektöründe deneyimli , 
Hacı Sayid Restaurant & Patisserie mağazaları sahibi, 
DNC Group Y.K.Başkanı Burhan Dinçerler ve Y.K.Üyesi 
oğlu Mehmet Dinçerler tarafından yönetiliyor. Cafe'ler 
ise bu konunun uzmanı olan Emrah Bilgin'e emanet 
edilmiş. O da geçmiş yıllardaki tecrübeleri ve çevre-
si ile 2 sene gibi kısa bir sürede 9 Şehirde, 27 mağaza 
açarak tartışılmaz bir performans sergilemiş. Milli-
yet LEZZET GAZETESİ'ne yaptığı açıklamaları siz de-
ğerli okurlarımızla paylaşıyor, " Gloria Jeans Lezzetleri-
ni deneyin, pişman olayacaksınız " diyoruz. İşte Emrah 
Bilgin'den aldığımız bilgiler: "Prensiplerle gelişmiş, lez-
zet ve kaliteden taviz vermeyen, insan huzur ve raha-
tını önplana çıkaran, dünya çapındaki özel bir tarz'ın 
Türkiyedeki temsilcileriyiz. Türkiye'ye ilk giren 1999 - 
2011 yılları arasında yaşadığı deneyimlerden dersini 
alan, yapılanmasını yenileyerek, personelini eğiterek, 
müşteri memnuniyetine odaklı bir çalışma içindeyiz. 

Vizyonumuz; Dünyanın en sevilen ve saygı duyu-
lan kahve şirketi olmak. 

Misyonumuz; En kaliteli kahveyi her zaman can-
lı bir atmosferde, üstün ve özgün servis anlayışıyla bü-
tünleştirerek eşsiz bir aile ortamında sunmaktır. De-
ğerlerimiz; Dürüstlük  ve güvene dayalı ortaklıklar, 

Mükemmeliyetçiliğe ve yeniliklere bağlılık, Tutku ve 
keyif kültürü, İnsanlara, değişen ve gelişen yaşamlara 
inanç duymaktır.

Gloria Jean’s Coffees 1979'da Şikago'da, Bayan Glo-
ria Jean Kvetko tarafından kuruldu…

Birkaç yıl içinde mağaza sayısını 11 yaptı ve 
1986’de franchise vermeye başladı. 1993’de Gloria Je-

an’s Coffees’i sattı. 2005 
yılında Avusturalya'dan 
Nabi & Angela Saleh ve 
Peter & Sue Irvine Gloria 
Jean’s Coffees Internatio-

nal  marka haklarını ABD’den satın 
aldı. ABD kendi içerisinde özerk olarak kaldı.

2009 yılında Nabi & Angela Saleh ve Peter & Sue Ir-
vine GJCs  ABD’den ülke içindeki marka haklarını da 
satın alarak tüm markanın Dünya üzerinde ki sahibi 
oldu. Kuruluşun Türkiye macerası, 1999 Aralık'ta Rey-
saş Uluslararası Gıda İşletmeciği ve Turizm A.Ş. nin 
Gloria Jean’s Coffees Amerika ile anlaşma imzalayarak 
Türkiye’nin ilk Master Franchise  Ortağı olması ile baş-
ladı. İlk mağaza İstanbul Mydonose Showland’de açıl-
dı..

MEVCUT  LOKASYONLARIMIZ
İstanbul ; Zorlu Center, Ümraniye Meydan İst AVM, 

Vialand Tema Park AVM, The Mall Of İstanbul, Bah-
çeşehir Prestige Mall, Kavacık Acar Plaza, Osmanbey, 
Taksim Avantgarde Hotel, Beylikdüzü Beycity, Beylik-
düzü Migros AVM, Cennet Mah, Acıbadem, Istwest, 
Pendik Marina

Diğer İller; Ankara Cepa AVM, Ankara 3. Cadde,  
Bursa FSM Bulvarı, Bursa Park Plaza, Bursa Görükle, 
Adana Ziyapaşa, Adana Uğur Mumcu Bulvarı, Samsun 
Atakum, Konya Kent Plaza AVM, Antalya Havalima-
nı, Diyarbakır Ofis, Diyarbakır Yenişehir, Erzurum Ya-

kutiye

HEDEFLERİMİZ
Türkiye’ye ilk giren Gourmet Kahve Markası 

olan ve pazarın gelişimine yön vererek önemli bir 
misyon yüklenen Gloria Jean’s Coffees, 1999- 2011 
yılları arasında uygulamış olduğu fiyat politikasın-
dan  uzaklaştırılarak rekabetçi  bir konuma geti-
rilmiş ve rakipleri ile eşdeğer  düzeye çekilmiştir. 
Dünya’da take - away servis olarak hizmet veren 
GJCs ler, Türkiye’de hem take - away servis hem 
de masa servisi olarak hizmet vermektedir. Avus-
tralya’da başlanan konsept değişimine Türkiye 
operasyonunda da uyularak yeni tasarımla hiz-
met verilmeye başlanmıştır. Yeni dönemde yeni 
yatırımcılarla sub-franchise sistemiyle büyüme-

ye devam edecektir. "

Gastronomi & lezzet 3 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA

Türkiyede, DNC Gıda Sanayii ile Yeniden Yapılandı
46 Ülkede, 1200 den fazla şube ile hizmet vermekte olan “ GLORIA JEANS 
“Cafe’lerini, Dijital Ansiklopedi VİKİPEDİ; “ Dünyanın en büyük perakende 
kahve satıcılarından biridir. 1979 da Şikago’da küçük bir Cafe ve Hediyelik 
eşya dükkanı olarak ticari yaşamına başlamıştır. “ diye anlatıyor


