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Değerli İş Ortağı Adayımız;

Markamızın sizlerle beraber büyüye-
cek olmasının heyecanı içerisindeyiz. 
1983Beyoğlu ailesi olarak, ülkemizde 
2013 yılında alt yapı çalışmalarına baş-
ladığımız 2015 yılında ilk şube proje-
miz ile bugün sektörümüzde bir mar-
ka haline geldik. Hayata geçirdiğimiz 
şubelerimiz ve müşteri odaklı hizmet 
yaklaşımımızla Türkiye’deki diğer mar-
kalara örnek teşkil etmeye devam edi-
yoruz. 

Bu süreçte bizimle birlikte olacağınız, 
profesyonel birikim ve deneyimleri-
mizle başarıya giden yolda vereceği-
niz destek için şimdiden teşekkür ede-
riz. Bu başarı hiç şüphesiz, siz değerli 

Ö N S Ö Z
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iş ortağımızın da içinde bulunduğu bir 
ekibin başarısı olacaktır.

Çikolata ve kahveye farklı bir bakış açı-
sı getiren, bu anlayışını Türkiye’nin her 
bölgesine taşıma, insanlara daha iyi, 
güvenilir şartlarda hizmet sunma ve 
global bir marka olma yolunda emin 
adımlarla ilerliyoruz. 

Profesyonel kimliğimizden ödün ver-
meden çözüm ortağımız olarak çıka-
cağınız bu yolda nice başarılara birlik-
te imza atmak dileğiyle…

Saygılarımla,

Sedat ŞAHİN

1983Beyoğlu Çikolata & Kahve 
Yönetim Kurulu Başkanı 





Nasıl Başladık?
İstanbul’un tarihi semti Beyoğlu’nun 
nostaljik ruhunu özel tatlarla har-
manladık. Kırma olarak satılan ve da-
maklarda eşsiz tat bırakan el yapımı 
çikolatalarımızın yanına mis kokulu 
kahvelerimizi ekledik. Tatlı anlar ve 
anılarınızın bir parçası olduk. Beyoğlu 
nostaljisini 7’den 70’e butik cafe kon-
septinde herkese yaşatmak için kur-
duğumuz 1983Beyoğlu markamızın 
ilk misafirlerini Antalya’da ağırlamaya 
başladık. 
Özel reçetelerle hazırlanan çikolata, 
kahve ve tatlılarımızla sizlerden yoğun 
ilgi gördük. Büyük beğeni ve talep 
üzerine, Beyoğlu özlemini gidermek 
için çeşitli illerde de şubeler açmaya 
karar verdik. Beyoğlu’nun butik sokak 
konseptini, nostaljik Beyoğlu tramva-
yı dekorumuzla birleştirerek günün 
kahvesinin muhteşem birlikteliğini bir 

parça çikolata ile bugün 15 şehre ta-
şıdık. Tecrübeli kadromuzla eşsiz bir 
deneyimle hizmet sunuyoruz. Şube-
lerimizde her gün on binlerce misafir 
ağırlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. 
Bu eşsiz deneyimi daha fazla kişilere 
ulaştırmak için şube sayımızı her ge-
çen gün arttırmaya devam ediyor.
Çikolata ustası güçlü kadromuz, kali-
teli hizmetimiz ve AR-GE çalışmaları-
mızla farklı lezzet ve sunumlarımızı her 
geçen gün arttırdık. Geleneksellikten 
uzaklaşmadan nostaljik, bir o kadar 
modern el yapımı doğal, katkısız çiko-
lata koleksiyonumuzla tatlı sohbetlere 
ev sahipliği yapmayı seviyoruz. İçeri 
girdiğiniz anda saran çikolata ve kah-
ve kokumuz, misafirimizin yüzündeki 
gülümsemeyle birleşince dünyadaki 
en tatlı işi yaptığımızın bir kez daha 
farkına varıyoruz. 

N A S I L  B A Ş L A D I K



Neden 1983Beyoğlu?
Beyoğlu çikolatasının geleneksel bir 
lezzet olması

Beyoğlu çikolatasının bilinirliğinin yay-
gın olması

Ürünlerde gerçek çikolata kullanılması 
(toz ve katkı maddesi yer almaması)

Çikolatanın mutluluk vermesi

Kahve ile çikolatanın eşsiz birlikteliği

Spesiyal tatların olması
 
Dekorasyonda kullanılan Beyoğlu 
tramvayının nostalji yaratması

Eğitim destekleri

Tanıtım gücü

 Yüksek kar marjı

Eşsiz ürün lezzeti ve kalitesi

Profesyonel hizmet

Pazar sürekliliği ve büyüme potansi-
yeli

Yatırımın kısa vadede geri dönüşüm 
sağlaması

Sadık müşteri portföyü

Marka bilinirliği

Etkili bir yönetim sistemi sunulması 
(Güçlü sosyal medya, web sitesi vb) 
kullanımı

Online Satış Sistemi
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Tüketici ve Basın 
Gözünde
1983Beyoğlu…
Aldığımız feedback ve anket sonuçlarına göre;
 
%92,75 olumlu marka algısı ile karşılaşılmış olup, marka bilinir-
liğinin kuvvetli olduğu;
 

Genç, yenilikçi ve dinamik bir marka geri dönüş bilgisi alınmış 
olup, tüketici ve gurme yazarları  tarafından ürünlerin denenip 
tam not aldığı ortaya çıkmıştır.

B A S I N D A  B İ Z





Yenilikçi bir marka olmamız berabe-
rinde bize bir ödülü de getirdi. Voda-
fone, Fibabank Anadolu Markaları Ya-
rışması’nda Küçük İşletmeler Jüri Özel 
Ödülü’ne layık görüldük.

Ödül

Ö D Ü L



Menü İçeriğimiz

Farkımız,
bize özel lezzetler…



M E N Ü  İ Ç E R İ Ğ İ M İ Z

Tüm ürünlerimiz eritilmiş Belçika çikolatasından yapılmaktadır.



Franchise Sistemimiz
Ön görüşme

Sunum : Yatırımcı adayına, franchise 
sistemi, 1983Beyoğlu Çikolata & Kah-
ve ve yatırım koşullarımız hakkında 
sunum yapılır. 

Lokasyon Belirleme ve Fizibilite : Ya-
tırımcı veya 1983Beyoğlu Çikolata & 
Kahve tarafından belirlenen mağaza-
nın değerlendirmesi yapılır. 

Marka isim hakkı bedeli temin edilip 
sözleşme yapıldıktan sonra mimari sü-
reç başlar.

Proje Sunum: Mimarlarımızın hazırla-
mış olduğu projenin sunumu 15 gün 
içerisinde yapılır.

İnşaat Aşaması : Mağaza marka sahi-
bi tarafından anlaşmalı olarak anahtar 
teslim yapılır ya da proje bedeli öde-
nerek projeye bağlı kalmak şartı ile ya-
tırımcı kendisi de yaptırabilir. 

Personel Alımı ve Eğitim : Taahhüt 
edilen inşaat süresinin bitimine yakın, 

personel seçimi yapılır ve eğitim uz-
man kadromuz tarafından merkezde 
verilir. 

 Açılış :  1983Beyoğlu Çikolata & Kah-
ve operasyon ekibi, projeye uygun şe-
kilde düzenlemeleri gerçekleştirir ve 
yatırımcıya mağazanın teslimini yapar.
 
Ürün ve Hizmetler : Tüm ürünler 
1983Beyoğlu Çikolata & Kahve mer-
kez şube ( yada tedarikçileri ) tarafın-
dan alınmak zorundadır. Açılacak her 
şubenin projesi markamız tarafından 
yürütülmekte olup, konseptin tüm şu-
beler ile aynı olması gerekecek şekilde 
hazırlanması gerekmektedir

Satılan ürünlere göre değişen kar marj-
ları olmaktadır. Çayın maliyeti %1’in al-
tında kalırken kahvenin ve limonatanın 
%10’u bulmaktadır. Kutu içeceklerde 
bu oran %33’e, tatlılarda %40-45’i çi-
kolatalarda ise %50’yi bulmaktadır. 

Ancak tüm ürünlerin ortalamasında 
maliyetler %20-25 bandında kalabil-
mektedir.



F R A N C H I S E



Konseptlerimiz



K O N S E P T L E R İ M İ Z





K O N S E P T L E R İ M İ Z



KIOSK Konseptimiz 



Tramvayın göze hitap etmesi.

Nostalji yaşatması.

Beyoğlu tramvayının ve 
çikolatasının tüm dünyada bilini -
yor olması.

Eşsiz konsept.

Konseptin taşınabilir olması.

Düşük maliyetli yatırım.

Self servis.

Çalışan sayısının az olması.

Kar marjının yüksek olması.

Kolay kurulum sayesinde 
yatırım kısa sürede hayata 
geçmesi.

K O N S E P T L E R İ M İ Z



www.1983beyoglu .com

 ŞUBELERİMİZ

 Adana         
 Adana M1 Mall
 Afyon
 Antalya
 Balıkesir
 İstanbul
 Karabük
 Kütahya
 Konya
 Mersin
 Muğla
 Silifke
 Şanlıurfa
 Yalova
 Zonguldak


