FRANCHISING KİTAPÇIĞI

Domino’s Hakkında

DOMINO’S GLOBAL
1960 yılında ABD’de kurulan Domino’s,
bugün 85 ülkedeki 17.000’i aşkın
restoranıyla, "Dünyanın En Büyük
Evlere Servis Restoran Zinciri"
olarak faaliyet gösteriyor.

DOMINO’S TÜRKİYE

DOMINO’S FR TÜRKİYE

Türkiye’de ilk şubemiz Genel Müdürümüz
Aslan Saranga tarafından, 1996 yılında
Ulus'ta açıldı. 25 yılı aşkın süredir
ülkemizde faaliyetlerini sürdüren Domino’s,
İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere
74 ile yayılmış 568 şubesi ile
sektöründe lider konumda.
Rusya, Azerbaycan ve Gürcistan
operasyonlarının da bağlı olduğu DP
Eurasia, bugün Londra Borsası’nda premium
segmentte yer alan, halka açık bir şirket.

Şubelerimizin yaklaşık %80'i franchisee'lerimiz
tarafından işletiliyor. Bugün Türkiye genelinde
halen Domino’s’un ortaya koyduğu Franchising
standartları referans gösteriliyor.
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Domino’s’da
Franchisee Olma Avantajları
NEDEN DOMINO’S’DA FRANCHISEE OLMALISIN?
ÇÜNKÜ “BİZ” KAZANDIRAN
FIRSATLAR SUNUYORUZ!

ÇÜNKÜ “BİZ” DÜNYANIN
EN BÜYÜK EVLERE SERVİS
RESTORAN ZİNCİRİYİZ!

Domino's’un başarısı kanıtlanmış bir iş modeli var. Sürekli
büyüyen pazarımızla, sürdürülebilir nakit geri dönüşü sağlıyoruz.
Franchisee’lerimize daha önce analizi gerçekleştirilen lokasyonları
öncelikli olarak öneriyoruz. Üretim, lojistik ve satın alma birimlerimiz
kaliteyi ve uygun fiyatları franchisee'lerine sürekli sunuyor.

Domino’s 85 ülkede 17.000'den fazla restoranıyla dünyanın en büyük
evlere servis restoran zinciridir. Siz de bir Domino’s franchisee’si olup
denenmiş ve kendini kanıtlamış, başarı oranı yüksek bir işin sahibi,
bu büyük ve güçlü ailenin bir parçası olabilirsiniz.

ÇÜNKÜ “BİZ” MUHTEŞEM
LEZZETLER ÜRETİYORUZ!

ÇÜNKÜ ‘’BİZ’’ SEKTÖRÜN
DİJİTAL YÜZÜYÜZ!

Domino's sürekli yenilenen menüsüyle evlere servis
sektörünün öncüsüdür. Franchisee'lerimizle yeni ürünlerin ve
promosyonların test aşamasında beraber çalışıyoruz ve kazanan
çözümlere birlikte karar veriyoruz. Ürünlerimizi İzmir, Ankara, Gaziantep
ve Gebze’deki tesislerimizden tedarik ediyoruz. Böylece Türkiye’nin
dört bir yanındaki şubelerimize mükemmel zamanlamayla dağıtım
yapıyor, lezzet standardını her şubemizde sağlıyoruz.

ÇÜNKÜ “BİZ” EN İYİ SİSTEMLERİ
KULLANIYORUZ!

Domino’s olarak inovasyona hiç durmadan yatırım yapıyoruz.
Üretimden sipariş teslimine, lojistikten tedarike her alanda en son dijital
teknolojileri kullanıyoruz. Böylece en verimli ve karlı şekilde çalışıyoruz.
Toplam evlere servis satışımızın %70'i dijitalden geliyor.

ÇÜNKÜ “BİZ” PROFESYONEL
EĞİTİM DESTEĞİ VERİYORUZ!

Domino’s olarak, kullandığımız Pulse sistemi ile franchisee’lerimize
pazarlama, vardiya yönetimi ve satış gibi pek çok konuda yol
gösteriyor, dijital ortamda kendi başarı karnelerini görerek geri
bildirim almalarına imkan veriyoruz. Tek Tıkla Sipariş özelliğimizle
mobilden düşünce hızında sipariş alıyor, uygulamamızdaki
pop-up’larımızla müşterilerimizin her an bizi tercih etmesini sağlıyoruz.

Ailemize Franchisee olarak katılacak iş ortağı adaylarımız, öncelikli olarak
teknik ve operasyonel geliştirmelerini sağlayacak 3 aylık yoğun bir eğitim
programına katılırlar. Bu süreçte; işe bakış şeklimizi, restoran içi operasyonlarımızı, standartlarımızı ve yönetim kültürümüzü öğrenirler. Süreci başarıyla
tamamlayan franchisee'lerimiz, restoranlarını açtıklarında, gerekli tüm bilgi ve
becerilere sahip olarak Domino's’un başarısına ortak olur. Aynı zamanda
Franchisee’lerimizin her zaman tüm ekibinin iş başı eğitimleri, sınıf eğitimleri
ve online eğitim plaftormumuzdaki e-eğitim ile mükemmel operasyonu
sağlayacak bilgi ve beceriyi kazanmalarına destek oluruz.

ÇÜNKÜ “BİZ” SÜREKLİPAZARLAMA
DESTEĞİ SAĞLIYORUZ!

ÇÜNKÜ “BİZ” OPERASYON
DESTEĞİMİZLE HER ZAMAN
YANINIZDAYIZ!

Domino’s Türkiye olarak, lokalleştirilmiş ve global Domino’s
stratejilerine uygun pazarlama uygularımız ve sektöründe uzman
pazarlama ekibimizle sizlere hizmet ediyoruz! 365 gün televizyon
iletişimi yapmamızın yanı sıra yerel ve ulusal Pazarlama
desteklerimizle de her an yanınızdayız!

Dükkanınızın açılışı ile birlikte sizin şubenizden sorumlu bir danışmana sahip oluyorsunuz ve bu danışman şubenizle ilgili tüm süreçleri
takip edip, düzenli şube ziyaretleri ile sistemin sorunsuz işlemesini
sağlıyor.
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1. BAŞVURU VE ÖN GÖRÜŞME
Franchisee adayları web sitesi üzerinden başvuru yapabilir ya da frsatis@dominospizza.com.tr mail adresimize iletişim ve
ilgilendikleri bölge bilgilerini mail atabilir. Başvuru yapan Franchisee adaylarımız daha detaylı görüşme yapmak için genel
merkezimize davet edilir.

2. DÜKKAN DENEYİMİ
Franchisee adaylarımız, sistemi daha iyi tanıyabilmeleri için kısa süreli dükkan deneyimine alınır.

3. SUNUM
Franchisee adayları dükkan açılacak bölge için fizibilite çalışması yapar.
Yaptıkları fizibilite çalışmasını sunmak, kendini tanıtmak ve iş planlarını anlatmak üzere yönetim ekibiyle bir araya getirilir.

4. ÖN PROTOKOL VE EĞİTİM BEDELİ
Yönetim ekibinden iş ortaklığı için onay alan adaylar ile dükkan açılışı öncesinde teorik ve pratik eğitimlerin verileceğine dair ilk
resmi sözleşme imzalanır, eğitim bedeli alınır ve bölge yeni franchisee görüşmelerine kapatılır.

5. EĞİTİM
Franchisee’lerimiz: Belirlenen eğitim şubelerinde kendilerine atanan eğitim koçları eşliğinde teorik ve pratik eğitime alınır.
Asistan müdür ve vardiya müdürü eğitimi: Franchisee ile beraber teorik ve pratik eğitim alırlar.
Motorcu ve mutfakçıların eğitimi: Şube açılışından 15 gün önce uzmanlık alanları ile ilgili eğitim alırlar.

6. DÜKKAN KİRALAMA
Franchisee’miz, alanında uzman emlak geliştirme ekibimiz ile birlikte dükkan için en uygun noktayı bulur ve kiralama yapılır.

7. SÖZLEŞME SÜRECİ
Şirket kurulumu sonrası Domino’s ile franchise sözleşmeleri imzalanır.

8. İNŞAAT
Kiralanan dükkanda rölöve alınır, projesi çizilir ve mimari uygulama başlatılır.

9. PERSONEL ALIMI
Şube operasyonunun sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli olan 1 asistan müdür, 2 vardiya müdürü, 4 mutfakçı ve 8 motorcu alımı
yapılır.

10. DÜKKAN AÇILIŞI
Operasyon ekibimizle birlikte açılış yapılır ve ilk lezzetimiz satılır.

DÜKKAN
AÇILIŞI

Şube Özellikleri

Min. 80m2 dükkanların
tercih edilmesi

Kendinden bacalı ya da
binadan baca yapılması ile
ilgili muvaffaktın alınabilmesi

Dükkanın ön cephesinin
min. 5mt ve üzeri olması

Ana cadde üzeri ya da kesişen
ara cadde üzerinde olması

Düz ayak olması

Sevkiyat aracı için uygun
park yerinin mevcut olması

Motor park alanı bulunması

Dükkan iskanı alınmış olmalı ve
kamu kurum ile kuruluşlarından
kaynaklı problemi olmamalı

AYRINTILI BİLGİ İÇİN:

0212 280 96 36
franchisefirsatlari.dominos.com.tr

