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Ch�t�rch�cken

HOLLANDA ALMANYATÜRKİYE BELÇİKA IRAK ÖZBEKİSTAN

KAZAKİSTAN FİNLANDİYA MOMZAMBİK TACİKİSTAN TOGO



Fast food sektörünün yen� gözdes� CHITIR 
CHICKEN, konuşturan lezzetler� ve sunumları �le 
dünyada her geçen gün daha çok konuşulmaya 
devam ed�yor.
Tavuğun en lezzetl� hal�n� s�zlerle buluşturan 
CHITIR CHICKEN sayes�nde artık kısa vadede 
kazanan yatırımlar yapmanız daha kolay.
Hızla büyüyen markamızla, gel�şen gıda 
sektörünün pastasından s�ze de b�r d�l�m 
sunuyoruz.
Yıllarca fast food ürünler�n� hep aynı lezzette, 
bas�t b�r sunumla tatmaktan bıkmadınız mı?
CHITIR CHICKEN 'Fast and Good' sloganı �le 
s�zlere fast food deney�mler�n�z�n üzer�nde b�r 
farkındalık sunuyor.
Tamamen kend�m�ze a�t olan b�r ar-ge ve üret�m 
sürec�nden geçen mar�nasyon soslarımız ve 
paneleme harçlarımızı kullanarak günlük ve 
taze olarak hazırlayacağınız b�r b�r�nden lezzetl�, 
�ddalı fr�ed ch�cken menüler�n�ze eşl�k eden d�p 
soslarımızla çıtır tavuk ve burgerler�m�zle 
p�yasadak�lerden çok daha �y�s�n�, çok daha 
uyguna mal ederek fast food sevenlere 
sunab�leceks�n�z.

Are you ready to meet with Chi�r Chicken and to join 
in our family?
� The Chi�r Chicken that is the new favourite 
of fast food sector is being talked on with its flavours 
and presenta�ons each passing day for all over the 
world.
� Due to the Chi�r Chicken that meets you with 
the most delicious pieces of chicken, it is easier to 
make investments which wins in a short run. 
� With our fast growing brand, we offer you a 
possibility from the developing food sector. 
� Didn't you get �red of tas�ng the fast-food 
products with same flavour and simple 
presenta�ons yet?
� Chi�r Chicken offers you a be�er awareness 
as compared to your old fast-food experiences with 
the slogan 'Fast & Good'. 
� By using our marina�on sauces and breading 
mixes which are completely produced by us with 
long research and development studies and also 
producing processes, you will be able to serve be�er 
products than in the sector to the fast-food lovers 
with our dip sauces, besides by producing them with 
lower costs. 

CHITIR CHICKEN’la tanışmaya ve a�lem�ze katılmaya hazır mısınız?
Are you ready to meet CHITIR CHICKEN and jo�n Our Fam�ly?



CHITIR CHICKEN �s a franch�s�ng project that 
a�ms to suggest a new perspect�ve �n the fast 
food sector wh�le produc�ng gourmet yet 
pract�cal solut�ons.

CHITIR CHICKEN fam�ly �s stead�ly cont�nu�ng 
to march on �ts road of success �n the fast food 
sector as new branches are jo�n�ng the club �n 
BELGIUM,  NETHERLANDS,  GERMANY, 
UZBEKISTAN, KAZAKHISTAN, IRAQ and of 
course TURKEY.  

Our Franch�se team prov�des qu�ndance �n 
every step of the way from choos�ng the r�ght 
localt�on up to open�ng and runn�ng the 
buss�nes you can quar antee your �ncome by 
manaqu�n your restsurant under the qu�dance 
of our spec�als team. by openn�g a chıtır cıkın 
resaaurant you can become part of the fam�ly 
wh�c w�ll get a h�gh prot�f opportun�ty w�th a 
profesyonel buss�nes.

www.ch�t�rch�cken.com

Kazananlar İç�n 
Franch�se Fırsatı

Franch�se Opportun�ty 

for W�nners 

CHITIR CHICKEN, fast food sektörüne özgün bir 
bakış açısı kazandırarak hem gurme hem pratik 
çözümler sunan bir franchise girişimidir.

Franch�se lokasyon seç�m�nden açılış sonrasına 
kadar her aşamada s�zlere rehberl�k sağlarız. 
Restorantımızın uzman ek�b� rehberl�ğ�nde 
yöneterek  kazan ıc ın ız ı  garant �  a l t ına  
alab�l�rs�n�z.

Günümüzde Belç�ka, Hollanda, Almanya, 
Kazak�stan, Özbek�stan, Irak ve tab� k� 
Türk�ye'de her geçen gün büyüyen CHITIR 
CHICKEN a�les�, fast food sektöründe em�n 
adımlarla yoluna devam ed�yor.

CHITIR CHICKEN restorantı açarak s�zde 
a�lem�z�n b�r parçası olab�l�r profesyonel b�r 
� ş letmec� l �k  � le  yüksek kazanç f ı rsat ı 
yakalayab�l�rs�n�z.
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Extra 
Crispy

and

fresh



1996 yıl ında İngiltere'nin Leicester 
şehrinden başlayıp İzmir'e uzanan lezzet 
hikayemiz.

O  g ü n d e n  b u g ü n e  L e i c e s t e r , 
N o r t h a m p t o n ,  R u g b y,  H i n c k l e y, 
Leaminghton Spa, Broughton Ashley gibi 
m e r k e z l e r d e  1 7  f a r k l ı  ş u b e d e 
tecrübelerimizi yeşerttik.

2009 yılında Türk�ye’de dönüş yaparak 
MAKFRY GROUP adıyla yolumuza devam 
ett �k .  Burada yaklaşık 7 yı l  süren 
çalışmalarımızla, konseptler�m�z �ç�n 
gerekl� olan ek�pman, gıda ve ambalaj 
ürünler�n� tamamlayarak tüm dünyaya 
dağıttığımız merkez�m�z� oluşturduk.

Bugün MAKFRY GROUP,  CHİTİR CHİCKEN 
markası �le franch�se restoranları, açarak 
hızla büyümeye devam etmekted�r.

Commenced in 1996 of Leicester, UK,  our story of successful flavor developed from a mom and pop style fast food joint into a 
franchising organization that produce original equipment, recipes and sauces with firm standards in Izmir City of Turkey.  

Starting up, partnering and running 17 branches in various towns of UK, such as Leicester, Northampton, Rugby, Hinckley, 
Leaminghton Spa, Broughton Ashley gave us enormous experience and confidence with which we have restructured our 
operations under MAKFRY GROUP that holds number of registered brands.

We cont�nued our path by mak�ng a comeback to Turkey �n 2009 w�th our new name MAKFRY GROUP. We created our worldw�de 
d�str�but�on center w�th our 7 years of work where we completed our equ�pments for food and packag�ng products. 

www.ch�t�rch�cken.com

Nasıl 
Başladık?

How D�d We 

Get Started?

Today Makfry Group, w�th �t's Ch�t�r Ch�cken brand, 
cont�nues to open and expand franch�se restaurants.
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 Amsterdam



www.ch�t�rch�cken.com

New Member Of Your Fam�lyNew Member Of Your Fam�ly
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ECONOMIC
Small budget, b�g ga�ns w�th an �nvestment 
opportun�ty

DELICIOUS
Un�que flavor produced the result of a long R&D 
stud�es w�th natural and carefully selected sp�ces.

HEALTHY
Fresh and standard products

TRAINING AND 
SUPPORT
Open�ng and cont�nuous support dur�ng the 
operat�onal phase

30 YEARS 
EXPERIENCE IN THE 
SECTOR
Solut�on-or�ented approach from the accumulat�on 
of years of serv�ce

EKONOMİK
Küçük bütçel� yatırımla büyük kazanç fırsatı

LEZZETLİ
Doğal ve özenle seç�lm�ş baharatlarla uzun AR-GE 
çalışmaları sonucu üret�len eşs�z lezzet

SAĞLIKLI
Taze ve standart ürünler

EĞİTİM ve DESTEK
Açılış ve �şletme aşamasında sürekl� destek

30 YILLIK SEKTÖREL 
TECRÜBE
Yılların b�r�k�m�yle gelen çözüm odaklı h�zmet 
anlayışı

Yen�l�kç�,
Lezzetl� ve 
Kazançlı

Innovator, 
Del�c�ous and 
Profitable
Del�c�ous and Lezzetl� ve 
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KONSEPTLERİMİZ
OUR CONCEPTS

AVM Konsept / Shopp�ng Mall Concept Restorant / Restaurant ConceptEkspres Konsept / Express Concept



Her zaman ve her yerde b�r fırsat vardır...
There �s an opportun�ty 

�n everywhere and everyt�me...

www.ch�t�rch�cken.com
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Sırasıyla;

www.ch � t � rch �cken .com üzer inden 
dolduracağınız başvuru formu sonrasında,

Doğru yer seç�m� ve seç� len yer �n 
o n ay l a n m a s ı ,  � ş l e t m e n � n  b a ş a r ı l ı 
olmasındak� en öneml� adım…

Projelend�rme ve proje tak�b�, seç�len �ş 
yer�ne özel olarak hazırlanan projen�z�n 
tak�b� aşamasında etk�l� �let�ş�m…

İş yer�n�z� buldunuz, proje de hazır, ş�md� 
sıra mutfak kurulumu �ç�n gerekl� tes�sat, 
havalandırma vb �z�n başvurularının 
alınmasında….

Aç ı l ı ş  ö n c e s i  e ğ i t i m  t e s i s a t ı n ı z , 
makineleriniz, iç mimari düzenlemeniz 
hazır. Sizi saran tatlı heyecanın yanı sıra yeni 
bir işe girmenin getirdiği endişenin 
farkındayız. Açılış öncesi ve sonrası eğitim – 
t e k n i k  d e s t e ğ i m i z l e  h e r  z a m a n 
yanınızdayız.
Mutlu son bereketli bir başlangıç merak 
ettiniz, araştırdınız, karar verdiniz ve 
uyguladınız. Mekan da hazır, personel de. 
Müşterileri daha fazla bekletmeyelim. 
Bütün süreçlerde yanınızda olduğumuz 
gibi açılış kurdelemizi keserken ve bundan 
sonraki süreçlerde de sizlerle omuz omuza 

AS FOLLOWS:
- Filling out the application 

form provided in 
www.ch�t�rch�cken.com,

- Selection and approval of 
location.  Choosing the 
right place is a key factor in 
success,  

- Project development and 
follow up.  Productive 
communication and follow 
up of site specific project 
realization,

- Getting required business 
permits and licenses,

- Equipment, infrastructure 
and interior design, 

- Pre-opening personnel 
training, continuous 
technical support,

- Grand opening, 
announcements and media 
support,

       -        You are good to go.  It is        
time to make money.

Franch�se Adayı
Franch�se Cand�date

Açılış / Open�ng

Ana Sözleşme İmzalanması / S�gnature of Master Contract

Başvuru Formu
F�ll�ng Appl�cat�on Form

İşletmec� Başvurusu
Cand�date Appl�cat�on

Başvuru Formu Değerlend�rmes�
Appl�cat�on Form Evaluat�on

Ön Protokol İmzası
Prel�m�nary Protocol S�gnature

Lokasyon Raporu Paylaşımı
Shar�ng Locat�on Report

Lokasyon Tesp�t�
Dec�d�ng Locat�on

İşyer� M�mar� Ölçüler�n Alınması
Tak�ng the Arch�tectural Measures of the Shop

M�mar� Ç�z�m Projelend�rme
Project of Arch�tectural Draw�ng

Projen�n Taraflarca Onaylanması
Approval of the Project by Contractors

M�mar� Tad�lat
Arch�tectural Renovat�on

Eğ�t�m Dosyaları
Shar�ng the Instruct�on F�les

M�mar� Tad�lat ve Kurulum B�t�m�
End of Arch�tectural Renovat�on and Setup

İş Yer�nde Eğ�t�m Başlangıcı
On - The - Job Tra�n�ng

Üret�m Provaları (Soft Open�ng)
Product�on Tr�al (Soft Open�ng)

Restoran
Kurulumu

Sett�ng up a
Restaurant 
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'CHITIR CHICKEN' işletmesi olduğunuz zaman daima destekleneceksiniz.

• Bir yandan kendi işinizin sahibi olurken, diğer yandan da CHITIR CHICKEN uzmanlığı ve deneyimiyle
   risklerinizi büyük ölçüde azaltacaksınız.
• Fast food sektöründe süreklilik, büyüme potansiyeli ve yapılan yatırımların kısa vadede geri dönüşüne 
   tanıklık  edeceksiniz.
• Pazardaki marka güvenilirliği ve gücü, kârınızı arttıracak.
• Gıda ve mekansal alanlarda temizlik ve yüksek hijyen standardı yaşayacaksınız.
• Sağlıklı, taze, lezzetli ve kaliteli ürün seçeneklerini müşterilerinize güvenle sunabilceksiniz.
• Uzman ekibimiz tarafından eğitim ve tanıtım desteği alacaksınız.

• You will have our continuous support when you become a CHITIR CHICKEN Franchisee
• You will be able to minimize your risks with CHITIR CHICKEN expertise and experience while enjoying to 
   be the owner of your own business.
• You will witness the short term return of an investment as well as consistency and potential growth in 
   Fast Food sector.
• You will increase your profit with Our strength and accountability in the market 
• You will experience high standards of hygiene in food handling and service areas
• You will have absolute confidence in products you sell to your customers
• You will receive training and promotional help from our experienced SUPPORT TEAM

Başarı h�kayem�z�
B�rl�kte yazacağız...

Let's wr�te 
Our success story



Franch�se veren CHITIR CHICKEN; dürüst, yetk�n ve v�zyon sah�b� b�r l�derl�k serg�lemekte ve marka 
değer�n� tüm kurumsal ç�zg�ler�yle korumaktadır.

CHITIR CHICKEN İşletmec�ler�yle her geçen gün daha da güçlenen b�r a�le olarak büyümey� 
hedeflemekted�r. Buna bağlı olarak b�zlerle aynı ruhu taşıyab�lecek olan �şletmec�ler� 
a�lem�ze katmak, yüksek performansla �ş�m�ze, a�lem�ze sah�p çıkmak öncel�ğ�m�zd�r.

CHITIR CHICKEN, d�nam�k ve çalışkan olmayı gerekt�r�r; karşılığında �se s�ze temel� sağlam ve 
kazancı yüksek b�r gel�r vaat eder. 

Değerl� �şletmec� adayı,

CHITIR CHICKEN'a ve sunduğumuz franch�s�ng fırsatlarına 
gösterd�ğ�n�z �lg� �ç�n teşekkür eder�z.

CHITIR CHICKEN as a Franchise aim to maintain honest, hardworking and visionary 
leadership while improving and protecting our brand's value.  

It is our primary goal to grow even stronger as a family with new members.  Hence we 
work hard in helping potential investors who think like us and want to be one of us.

CHITIR CHICKEN promises a fundamentally strong, steady and profitable business in 
return for your dynamism and perseverance.

Dear Potential Business Owner 

We appreciate your interest in CHITIR CHICKEN and the franchising opportunities we offer. 

www.ch�t�rch�cken.com
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