


Tombiş Kumru 1990 yılında İzmir Karşıyaka’da kuruldu  

Ankara’da tostları, İstanbul’da sıcak yemekleri ekledi  

Franchise ile cadde ve AVM lerde 20’den fazla noktaya ulaştı  

 

Tombiş felsefesi ve başarısı üç temel esasa dayanır 

“kendin yemeyeceğini kimseye yedirme” 

“%100 müşteri memnuniyeti sağla” 

“takım çalışması yap” 

 

 

 

 

KİMDİR 



Tombiş üç farklı konsept altında franchise veriyor 

Büfe  

Caddede 20-50 m2 dükkan, birkaç masa 

Kumru, tost, tantuni, paket servis 

Aile işletmesi, az personel, tüm gün açık  

Fast food  

AVM’de 50-80 m2 mağaza 

Kumru, tost, tantuni, self servis 

Bistro  

Caddede 150 m2 kapalı alan ve bahçe/teras 

Tost, ızgara, sıcak yemek, paket servis 

Deneyimli kadro, öğle ve akşam servisi 

KONSEPT 



İşlek caddede, görünür yerde, küçük dükkan, birkaç masa yeterli 

Tostlar, kumru, tantuni, kızarmış patates, içecekler, meyve suları 

Sabah erken açılır, gece siparişler kesilince kapanır 

4 personel ile üretim yapılır, yeteri sayıda motorcu çalışır 

Aile işletmesidir, herkes işe sarılırsa iyi para kazanır 

 

BÜFE 



İşlek AVM de, görünür yerde, banko arkasından servis yapar 

Tostlar, kumru, tantuni, kızarmış patates, içecekler, meyve suları 

AVM açılış kapanış saatine uyar, AVM içine paket gönderir 

6-7 personel çalışır, modern yöntemle işletilir 

 

FAST FOOD 



İşyeri yoğun bölgede, işlek caddede, büyük salonlu restoran 

Tostlar, kumru, tantuni, ızgaralar, uzun tabak, sıcak yemekler 

Kahvaltı, öğle, akşam müşterisi olur, paket servis çalışır 

12-14 personel, usta çalıştırır, becerikli işletmeci gerekir 

 

BİSTRO 



KUMRU 

İzmir’in ünlü kumru sandviçi tüm yurtta sevenleriyle buluşuyor 

Sosis, sucuk, salam ızgarada pişiyor, erimiş kaşarla kaplanıyor 



TANTUNİ 

Mersin’in tantunisi etli ve tavuklu, sandviç veya dürüm içinde 



TOST 

Tost, Ayvalık tostu, Köyüm bazlama, Egeli, Dev Egeli  



SANDVİÇ 

Sucuklu, sosisli, salamlı, kaşarlı, Arnavut ciğerli 



TABAKTA 

Kahvaltı, yumurta, çorba, salata, patates, sosis, gözleme 



UZUN TABAKTA 

Saç kavurma, soyalı tavuk, tavuk pirzola, piliç külbastı, kanat 



İÇECEKLER 

Çay, kahve, köpüklü ayran, meşrubat, sıkma meyve suları 



FARKIMIZ 
Deneyim 

Tombiş zincirinden franchise almak için birçok neden var 

20 yılı aşan, sokak ve AVM deneyimimizle yanınızdayız 

Farklı bütçeler ve çevreler için denenmiş konseptlerimiz var  

Tasarruf 

Sevilen ürünleri sınırlı ekipmanla çıkarıyoruz, yatırımımız düşük 

Ucuz hammadde, firesiz üretimle çalışıyoruz, fiyatlarımız düşük  

Kazanç 

Paket servise uygun ürünlerimizle uzun saatler hizmet ediyoruz 

Büfe tam bir aile işletmesi, el ele vererek çalışan kazanıyor 

Fast food modern bir gıda işletmesi, AVM lere yakışıyor 

Bistro tam bir lokanta, hem sıcak yemek, hem paket servis sunuyor 

 



FRANCHISE 
Tanışalım 

Franchise başvuru formunu doldurun sizi tanıyalım 
Ofisimize ve restoranlarımıza gelin bizi tanıyın 

İşin temposunu anlayın, bu işi seveceğinizden emin olun  
Franchise uzmanımız sizi tanısın, başarılı olacağınızdan emin olsun 

Anlaşalım 
İstediğiniz bölgeyi belirleyin, birlikte yer arayalım 
Dükkanınızı seçin, uzmanımız onaylasın, kiralayın 

Franchise anlaşmasını imzalayın, markanın gücünü alın 

Çalışalım 
İnşaat ve tesisatı isterseniz biz, isterseniz siz üstlenin 

Ekipman ve dekorasyonu anlaşmalı taşeronlarımıza yaptırın  
Ekibinizi seçin, siz dahil eğitiminizi tamamlayın, işinizin başına geçin 

Restoranınızı açın, yerel tanıtımınızı yapın, satışa başlayın 

 



YATIRIM 
Büfe 

İyi yerde olmalı, 50-100.00 TL hava parası makul sayılır 

30-60 m2 dükkan için 50-70.000 TL harcanır 

15.000 $ isim hakkı ödenir 

Fast food 

AVM de kiralama Tombiş tarafından yapılır 

50-80 m2 dükkan için 120-150.000 TL harcanır 

30.000 $ isim hakkı ödenir 

Bistro 

İşlek yerde olmalı, 100.000 TL hava parası makul sayılır 

150 m2 restoran için 250-300.000 TL harcanır 

50.000 $ isim hakkı ödenir 

 



TOMBİŞ  franchise sistemi F&M tarafından kuruldu 

Size uygun yatırım fırsatı için F&M temsilcilerini arayın 

Bilgi alın, teklif alın, çalışan yeri devir alın, hemen başlayın 

www.franchisemore.com  

post@franchisemore.com    

0216-580 8828 

MARKALI, GÜVENLİ, KAZANÇLI 

FRANCHISE FIRSATLARI SUNAR 
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