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festiva Gıda, yiyecek- içecek sektöründe 
faaliyet göstermek amacıyla kurulmuş bir 
yatırımdır. Yarattığı  festiva markası ile 
AVM’lerde görsel bir şölen eşliğinde yepyeni tatlar 
sunmayı hedeflemektedir.

festiva Avrupa ve özellikle Amerika’da 
beğenilerek tüketilen, ayrı ayrı franchise zincirleri 
olan değişik lezzetleri, bir arada tek bir marka 
altında, neşeli ve yaratıcı seçeneklerle müşterisine 
sunmaktadır.

festiva ürünlerinde, temel bazı tatlar (kek, elma 
ve marshmallow gibi) çikolata ve/veya karamel 
ile kaplandıktan sonra üzerleri çeşitli kuruyemiş, 
şekerleme ve özel soslar ile süslenerek sunuma 
hazırlanır. Özel günler için isteğe bağlı süslemeler 
de yapılabilir.

festiva standları, marka ismini yansıtan 
karnaval havasındaki çeşitliliği ile de dikkat 
çekicidir. Çocuklar ve gençler başta olmak üzere, 
tatlı seven her yaş grubundan AVM ziyaretçisi, 
festiva markasının hedef kitlesidir.

festiva Gıda





festiva Gıda, dünya trendlerine uygun hareket ederek hizmete sunduğu  festiva 
markalarını ‘’CREATE YOUR TASTE’’ konseptiyle birleştirerek müşteri ile birebir 
ilişkiye dayalı yeni, dinamik, etkin pazarlama stratejisi ile sektöre yepyeni bir soluk 
getirmiştir.

Şu an için Türkiye’de AVM Kiosk’ları ile satış stratejisini sürdürmektedir. Yurt içinde 
Franshise, yurt dışında ise Avrupa ve Ortadoğu’dan gelen talepler doğrultusunda 
“Yurt Dışı Master Franchise Sistemi” ile büyümeyi planlamaktadır.





festiva olarak 6 farklı patlamış mısır 
çeşiti sunmaktayız.

Kakaolu, karamelli, cheddar peynirli, 
tuzlu, çilekli ve taco soslu patlamış 
mısırlarımız satışa sunulmuştur. 
Mevcut patlamış mısırlarımızın 
yanında ürün çeşitlerimizi arttırmak 
ve daima yeni ürünler sunabilmek için 
yine festiva konsepti doğrultusunda 
ARGE çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

festiva
Patlamış
Mısır





festiva olarak tatlı ürün 
çeşitlerimizden Caramel Apples, Waffle 
Sticks, Cake, POPS, Marshmallow 
POPS, Snow Cones, Pop Sicle 
dondurmalarımız, Soft Dondurma, 
Gurme Popcorn ve Pamuk Şeker 
bulunmaktadır.

Waffle Dog ve Waffle Cheese ise tuzlu 
olarak satışa sunmayı planladığımız 
ürünlerimizdir. Bunun yanında ürün 
çeşidimizi arttırmak ve daima yeni 
ürünler sunabilmek adına yine bize 
özel konseptimiz doğrultusunda 
CHEESE CAKE, CUP CAKE ve CAKE 
SHAKE için arge çalışmalarımız 
sonuçlanmak üzeredir.

festiva
Neleri
Satar



festiva soğuk ürünleri olarak Snow Cones ve Pop Sicle 
bulunmaktadır. Dondurmadan daha hafif, dondurma 
kadar serinletici tadları keyfinize göre hazırlayabilirsiniz.  
İster Snow Cones’un buz ve meyve aromaları ile serinletici 
tadını tercih edin, isterseniz de stick üzerine özel olarak 
hazırlanan dondurulmuş süt ve meyve karışımlarınızı 
çikolata ile kapladığımız ve tercihinize göre süslediğiniz 
Pop Sicle’ı. Tercihiniz ne olursa olsun eşsiz bir tad olacaktır.
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festiva markası olarak 
geliştirdiğimiz, satış 
stratejisine uygun olarak 
oluşturduğumuz CREATE 
YOUR TASTE sloganımızla; 
müşterilerimizin kendi 
istedikleri lezzetleri yine 
kendisinin belirlemesini 
sağlayarak müşteri gözünde 
bambaşka bir konuma 
yerleştiriyoruz.

festiva

Konseptimiz





AVM
SATIŞ STANDI

Standlarımız; renkli, neşeli 
ve hareketli görüntüleri ile 
marka ismine uygun olarak bir 
karnaval havası oluşturmak 
üzere tasarlanmıştır. Standart 
boyutlar 9 m2, 12 m2, 15 
m2’dir. AVM şartlarına göre 
farklı boyutlarda standlar 
oluşturulabilmekte.
Bu konuda farklı alternatifler 
üreterek kurulum öncesi özel 
düzenlemeler yapılacaktır.
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Özel kek karışımı tahta çubuklara 
dökülerek enfes kokular eşliğinde 
pişiriliyor, ardından çikolata kaplanıp 
süslenerek sunuma hazır hale geliyor. 
İsteğinize göre tuzlu olarak da imal 
edilebilen bu mini atıştırmalıklarımızı 
davetlerinizde de ikram edebilirsiniz.

Fudge 
Sticks





Bildiğiniz elma şekerini unutun. Çubuklara 
takılmış elmalar karamel ile kaplanıyor; üstü 
çikolata, rengarenk şekerlemeler ve kuruyemişle 
süslenerek enfes bir görünümle sunuma hazır 
hale geliyor.

Caramel
Apples





Stick üzerine hazırlanmış, çikolata kaplı ıslak 
kek, çikolata kaplaması üstüne de kuruyemiş 
ve şekerlemenin eşsiz şöleni. Lezzeti ve renkli 
sunumuyla Cake Pops, organizasyon ve 
davetlerinizin vazgeçilmezi olacak.

Cake
Pops





Özel olarak çubuklarda 
hazırlanan dondurulmuş 
süt ve meyve karışımları 
çikolata ile kaplanıyor. 
İsterseniz şekerleme, çikolata 
ve çerezlerle lezzetini ikiye 
katlayabilirsiniz. Üstelik kişiye 
özel gurme stickler ile de çok 
şık ve lezzetli bir görünüm 
elde etmek elinizde.

Pop
Sicles





Kar taneleri üzerine çeşitli 
meyve aromaları ilave 
ederek hazırlıyoruz. Çeşit 
çeşit aromaları ve serinletici 
özelliği ile dondurmadan 
daha hafif bir tadla 
karşınızdayız.

Snow
Cones





Marshmallow toplarının 
çikolatayla bulunarak çeşitli 
şekerlerle süslenmiş haliyle 
karşınızdayız. Çocukların 
favorisi marsmallow’u renkli 
görüntüleri ile daha da lezzetli 
ve çekici yaptık.

Marshmallow
Pops





Soft
Dondurma
Soft dondurma yumuşak olma özelliğiyle hafif bir tatlıdır. 
Diğer dondurmalara göre kalori değeri daha düşük ve 
aynı zamanda da besleyicidir.
Hem çocukların hem de yetişkinlerin yaz ve kış 
fark etmeksizin her mevsimde gönül rahatlığı ile 
tüketebileceği oldukça da lezzetli bir dondurmadır.





Çubukta
Pamuk Şeker
Bardakta
Pamuk Şeker
Güzel, lezzetli, eğlenceli bir yiyecek olan pamuk şekerini 
dilerseniz çubukta, dilerseniz bardakta müşterilerinize 
sunabilirsiniz. Bu yumuşak, lezzetli ve yemesi keyifli şeker, 
çocukların yanı sıra yetişkinler içinde cazibeli bir yiyecektir.





Coffee
 Cappuccino
 Espresso
 Mocha





Franchise sisteminin başarılı sayılması 
için hem franchise verenin hem de alanın 
beklentilerini karşılaması gerekir.

Sektöründe ilk ve tek!
Yurt dışı eğitimi ile gelen tecrübe
Bilgi birikimi
Marka gücü ve güvenirliği
Sektördeki büyüme potansiyeli
Kısa vadeli yatırımın geri dönüş süresi
Kaliteli, sağlıklı, taze ve lezzetli ürün portföyü
Kaliteli hizmet ve servis
Yüksek temizlik ve hijyen standardı
Mimari proje ve uygulama desteği
Eğitim desteği
Reklam ve tanıtım gücü
Profesyonel yönetim anlayışı

Neden
Franchising?

Neden
festiva





festiva, AVM Kiosk’ları için 
hazırladığı detaylı el kitapçıkları 
ile işe başlamayı kolaylaştırır. 
Ayrıca personel el kitapçıkları 
da bayiliğe yeni gelen 
personelin eğitimi konusunda 
kolaylık sağlar.

Personel
Eğitimi
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www.festiva.com.tr
www.twitter.com/festivacomtr
www.facebook.com/festivacomtr
www.instagram.com/festivacomtr
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