Mania Gıda

Geçmişe duyduğu saygıyı geleceğe
duyduğu güvenle birleştirmek
isteyen ve tarih mirası lezzetleri bir
üstat titizliğiyle günümüze taşıyan
Maniagıda, bu vizyonla yola çıkmıştır.
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MANİA GIDA HAKKINDA
Mania Gıda LTD. ŞTİ. 2016’dan bu yana
hızla büyümeye devam etmektedir. Mania Gıda
franchise sistemiyle ülke genelinde ve yurtdışında
büyüme hedefi ile yola çıkmıştır. Başarısını
kanıtlamış organizasyon yapısıyla ve lezzet,
tazelik, sağlık, hijyen standartlarından ödün
vermeyen yaklaşımıyla ‘Ustasız Sistem’ kurarak
franchiseelara iş sahibi olmanın risksiz yolunu
sunmaktadır.
Mania gıda, 2016 da Pidemania ve 2019
yılında ise Tavuk Time markası ile faaliyet
göstermiştir.
Mania Gıda, Pidemania ve Tavuk Time markaları
ile güçlü organizasyon yapısıyla gerek üretim,
gerek pazarlama ve gerekse de franchisee sürecini
etkin bir şekilde yönetme kabiliyetine sahiptir.
Kendi alanında lezzet, kalite, inovasyon, müşteri
deneyimi ve üstün nitelikli sunum kavramlarını
sürekli olarak göz önünde bulundurarak rekabet
üstünlüğü sağlamayı ve müşteri nezdinde tercih
edilir olmayı başarmaktadır.
Pidemania markası ile İstanbul’da 5
Ankara’da 1 Zonguldak da 1 mağaza ile hizmet
vermektedir.
Tavuk Time ilk şubesi için İstanbul Kartal
bölgesinde inşaata başlanmıştır.
Mania Gıda 2019 yılında Türkiye’de Franchisee
sayısını arttırırken ülke dışında da faaliyet
göstermek için çalışmalarına başlamıştır.

MİSYONUMUZ
Mania Gıda marka bilinirliğini arttırırken,
franchisee sistemi ile büyümeyi hedeflemiştir.
Eşsiz lezzetleri ile bulunduğu her bölge de
müşterilerine lezzet şöleni yaşatmak için yola
çıkmıştır.

VİZYONUMUZ
Gıda sektöründe Türkiye de ve dünyada öncü
marka olmak. Var olduğu bütün pazarlarda eşsiz
lezzeti ile kendinden söz ettirmek amacı ile
çalışmaktayız.
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www.maniagida.com

SİSTEMİN SATIR BAŞLARI VE
NEDEN MANİA GIDA?

Mania
Gıda
markasının
değerini ortaya koyan en önemli
kriterlerden bir tanesi, markanın kısa
zamanda göstermiş olduğu büyüme
performansıdır. Ülke genelinde açılan
çok sayıda nokta ile Mania Gıda ailesi,
hızlı, kazançlı ve istikrarlı şekilde
büyümektedir.

Mania Gıda ürünleri, T.C.
Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan
alınan üretim izinleri dışında HELAL
GIDA, ISO9001, ISO 10002, ISO
2200 sertifikaları ile üretilmektedir.
Müşterilere lezzetli, sağlıklı ve hijyenik
ürünler sunmak, Mania Gıda için
olmazsa olmaz niteliktedir.

www.maniagida.com

Ürünlerimizi, hayvancılık ve
et üretimi konusunda kalitesi yaygın
olarak kabul görmüş olan Balıkesir
etini, tesislerimizde işlenmekteyiz.
Kırmızı ve beyaz etlerimizi kendimize
has yöntemlerle marine ederek,
ürünlerimizin eşsiz lezzetinden ödün
vermiyoruz.

Pidemania markamız, TTKD(
Avrupa Birliğinde Tüm Tüketicileri
Koruma Derneği) tarafından 2017
yılında ‘ALTIN MARKA’ ödülüne layık
görülmüştür.

ÜRETİM TESİSİ VE İŞLEYİŞ
Balıkesir’in ülke geneline yayılmış
etinin lezzeti Mania Gıdanın en temel
yapı taşını oluşturmaktadır.
Anlaşmalı olduğumuz et çiftliklerinde
yetiştirilen hayvanları bünyemizde
bulunan
veteriner
hekimlerimiz
sürekli olarak denetlemektedir. Kesim
işlemi tamalanan etler frigolu araçlarla
et işleme tesisimize gelir. Ürünler
kendimize has doğal marinasyon
yöntemi ile marine edilerek gıda
mühendislerimizin denetiminde ‘her
parti üretimde aynı lezzet’ anlayışı
ile sebze ve baharat karışımlarıyla
buluşturulur.
Hazırlanan ürünler +4 ve -18 rejimlerine
göre soğuk hava depolarına alınır.
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FRANCHİSEE SİPARİŞ SİSTEMİ
Mania Gıda franchiseelarına ürün temini konusunda oluşturduğu
sistem alt yapısı ile hizmet kolaylığı sağlamaktadır. Franchisee ihtiyacı olduğu
ürünü kendine özel tanımlanan kullanıcı adı ve şifresi ile bayi.pidemania.
com adresine girerek ihtiyacı doğrultusunda ürün siparişi verebilir.

FRANCHİSEE
Verilen siparişin tahsilatı online olarak franchiseedan
tahsil edildikten sonra, üretim planlama sistemine düşer ve
sevkiyat için ürün hazırlıkları yapılır.
Sipariş edilen ürünler ürün rejimine uygun olarak anlaşmalı olunan
soğuk zincir taşımacılığı yapan şirket tarafından adreslere teslim edilir.
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Pidemania

Mania Gıda Ltd. Şti’nin ilk çıkış markası olan Pidemania 7 şubesi ile 2016’dan
itibaren faaliyet göstermektedir. Lezzetli ürün çeşitliliği ve yüksek kar oranları ile
franchiseelarına kısa sürede yüksek kazançlar sağlatmaktadır.

Franchiseelarına düşük maliyetli ve doğru zamanlama ile ürün temini sağlamayı
kendine amaç edinmiştir. Bu doğrultuda franchisse ürün bazlı %300’e yakın kar
oranı ile çalışmaktadır.

PİDEMANİA ÜRÜNLERİ
Pideler
Balıkesir’in kekik ile beslenen hayvanlarından elde edilen etleri,
seralarda sürekli kontrol ile yetiştirilen ve özenle taze seçilen sebzeleri
kullanarak kendine has marinasyon yöntemi ile pide de eşsiz lezzet deneyimini
müşterilerine sunmaktadır.
Lahmacun
Kıymalı pide
Kuşbaşılı pide
Mantarlı pide
Kaşarlı pide
Patlıcanlı pide
Patatesli pide

www.maniagida.com
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PİDEMANİA ÜRÜNLERİ

Manialar “

Manialar
Pidemania’ya has olan mania pideler özel hamuru, kendine ait özel
sosu ve mozzarella peynirinin eşsiz uyumu ile Türkiye de bir ilktir.
Etmania
Sucukmania
Dönermania
Kavurmania

Tatlılar
Lezzetli pidelerimizin yanında
tatlı çeşitlerimiz
Künefe
Ekmek kadayıfı
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PİDEMANİA KONSEPTLER VE EMLAK / LOKASYON ÖZELLİKLERİ
AVM KONSEPT

ŞEHİR MERKEZİ

Self servis restoran için 35-75m2

Dükkanın asgari 75m2 kapalı alana sahip olması,

Alakart restoran için 75-150m2 dükkan tercih edilmelidir.

Bacasının var olması ya da binadan baca yapılması ile ilgili muvaffaktın
alınmış olması,
Merdivenle çıkılan ya da inilen bir yapısının olmaması, “düz ayak” olması,
Sevkiyat için uygun araç park yerinin bulunması,
Ana cadde üzeri ya da cadde kullanım oranının yüksek olması,
Tercihen otopark alanının bulunması,
Dükkanın iskanının alınmış, kamu kurum ve kuruluşları nezdinde
herhangi bir probleminin bulunmaması şartları aranmaktadır.

www.maniagida.com
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TAVUKTİME ÜRÜNLERİ

Tavuktime

“

Mania Gıda 2018 yılından itibaren ar-ge çalışmaları devam eden
marinasyonlu tavuk ürünlerimiz ile 2019 yılında ilk şubenin inşaat
çalışmalarına başlamıştır.

Tava Çeşitleri
Gurme
Kekikli tavuk
Bbq tavuk
Acılı bbq
Baharatlı

Izgara Tavuk Çeşitleri
Acılı but

Izgara krema kekikli

Körili

Izgara but

Beğendili tavuk
Kremamantarlı tavuk

Kırmızı Etler
Kremamantarlı bonfile
Bbq bonfile
Kasap köfte
Beğendili köfte
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TAVUKTİME KONSEPTLER VE EMLAK / LOKASYON ÖZELLİKLERİ
AVM KONSEPT

ŞEHİR MERKEZİ

Self servis restoran için min 50 m2

Dükkanın asgari 75m2 kapalı alana sahip olması,

Alakart restoran için 75-150m2 dükkan tercih edilmelidir.

Bacasının var olması ya da binadan baca yapılması ile ilgili muvaffaktın
alınmış olması,
Merdivenle çıkılan ya da inilen bir yapısının olmaması, “düz ayak” olması,
Sevkiyat için uygun araç park yerinin bulunması,
Ana cadde üzeri ya da cadde kullanım oranının yüksek olması,
Tercihen otopark alanının bulunması,
Dükkanın iskanının alınmış, kamu kurum ve kuruluşları nezdinde
herhangi bir probleminin bulunmaması şartları aranmaktadır.

www.maniagida.com
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FRANCHİSEE VERİLEN HİZMETLER
Mania Gıda, bayilik sürecinin her aşamasında, franchiseelara yönelik
çok sayıda kritik destek hizmeti sunmaktadır.

01

02

03

Lokasyon Belirleme Desteği

Personel Seçimi ve Eğitim Desteği

Organizasyon ve Yönetim Desteği

Alternatif lokasyonlar içerisinde en kârlı ve kazanç

İşletmenin açılması aşamasında Pidemania markası

İşletmelere,

potansiyeli en yüksek olabilecek nokta belirlenir ve

mülakatları gerçekleştirerek güçlü bir ekip kurulmasına

yönetim

bayi adayı – somut gerekçeler sunularak- bu noktaya

destek olur. Kurulan ekibin tüm üyeleri eğitime tabi

girişimci, işletmesinin satış rakamlarını istediği her

yönlendirilir.

tutularak profesyonel yetkinlikleri en üst düzeye

an inceleyebilme olanağına kavuşur. Ayrıca, envanter

çıkarılır.

takibi ve stok kontrol ile dönemsel satış ve maliyet

Eğer

alternatiflerin

tamamı

kazanç

açısından yetersiz görünüyorsa, bayi adayı bu yönde
bilgilendirilerek

yeni

seçeneklerin

belirlenmesi

uzaktan

yazılımları

erişime
entegre

olanak
edilir.

Bu

sağlayan
suretle,

tutarları raporlanabilecektir.

sağlanır.
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FRANCHİSEE VERİLEN HİZMETLER
Mania Gıda, bayilik sürecinin her aşamasında, franchiseelara yönelik
çok sayıda kritik destek hizmeti sunmaktadır.

04
Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği
Pazarlama

stratejisi

ülke

Denetim, Düzeltme ve Danışmanlık Desteği
Pidemania,  açık ve gizli denetlemeler gerçekleştirmekte
ve bu suretle de kalitesini güvence altına almaktadır.
Bu durum, bayinin prestijini de korumakta ve hizmet
standardının düşmesini engellemektedir.

çapında

İşletmenin satış için ihtiyaç duyacağı tüm hammadde,
yarı mamul ve mamullere tam zamanında, olması

ve işletmeye özel tasarlanmış tanıtım ve kampanya

gereken nitelikte ve gereken miktarda sahip olması

faaliyetleri

suretle

Pidemania’nın güvencesi altındadır. Lojistik sürecinde

işletmenin, pazarlamaya ilişkin bir bütçe ayırma

soğuk zincir kullanılmakta ve üretimi Pidemania

gereksinimi ortadan kalkmaktadır.

tesislerinde gerçekleştirilmeyen ürünler için de toplu

gerçekleştirilmektedir.

Bu

alım indirimleri söz konusu olmaktadır.

www.maniagida.com

06

Lojistik Desteği

yürütülen tanıtım faaliyetleri dışında yerel bazda
de

çerçevesinde

05

Finans, hukuk, pazarlama, insan kaynakları, verimlilik,
kamu kurumları ilişkileri ve stok yönetimi gibi
işletmecilik konularında mania gıda’nın uzman ekibi ve
anlaşmalı yönetim danışmanları sürekli olarak bayilere
destek sunmaktadır.
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Bizimle İletişime
Geçin!
MANİA GIDA   franchise ekibi, açılıştan önce
ve açılış sonrasında her şube için eğitimoryantasyon programı ile yanınızda olacaktır.
Lezzet ustalarımız, tasarımcılarımız ve işletme
uzmanlarımız her aşamada sizinle.

/maniagıda
www.maniagida.com
/pidemania
www.pidemania.com
/tavuktime
www.tavuktime.com
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