
buluşuyor. Çikolata kategorisinde markalaştırdığı 
Bonte, Lavi ve Frutibon  ürünleri müşteriler 
arasında müdavimler oluşturuyor. 
 Kahve Dünyası’nın %100 salep kullanarak ürettiği 
dondurmalarının ham maddelerinin tamamı, en 
taze şekilde üreticisinden temin ediliyor. Damla 
sakızlı dondurma, sakız ağacının sakızından, 
vanilyalı dondurma ise gerçek vanilya çubuğunun 
tohumlarından üretiliyor. Fıstıklı dondurmada en 
kaliteli fıstık çeşitlerinden boz fıstık kullanılıyor. 
Kaymaklı dondurmada, süt ile salebin lezzeti ve 
kıvamı net olarak hissedilirken, bitter çikolatalı 
dondurma ve sütlü çikolatalı dondurmada 
Altınmarka’nın %70 kakao oranı içeren bitter 
çikolatası ile sütlü çikolatası kullanılıyor. Meyveli 
çeşitler ise hiçbir şekilde aroma ve gıda boyası 
kullanılmadan %100 gerçek meyve kullanılarak 
üretiliyor. Dondurma ürün grubunun bir başka 
gözdesi ise “yoğurtlu dondurma”. Yoğurt tadında, 
dondurma soğukluğunda bir ürün olan yoğurtlu 
dondurma, düşük kalorili olması nedeniyle sağlık 
için de faydalı bir alternatif ürün olarak sunuluyor. 
 Kahve Dünyası’nın menüsünde; kahve, çikolata ve 
dondurmanın yanı sıra kek, kurabiye, sandviç, pasta, 
kiş ve kruvasanlar da yer alıyor. Ev yapımı tariflere 
göre hazırlanan bu ürünler de diğer Kahve Dünyası 
ürünleri gibi doğal ham maddeler kullanılarak ev 
yapımı reçetelere göre üretiliyor. Unlu mamullerde 
gerçek tereyağı kullanan Kahve Dünyası; tazelik, 
kalite ve lezzetten asla taviz vermiyor.

En Son Gelişmeler
Kahve Dünyası, yurtdışında ilk mağazasını Kasım 
2011’de Londra’nın merkezi Piccadilly’de açtı. 
 560 m2 ve iki kattan oluşan bu mağaza ile bir 
dünya markası olma amacıyla yola çıkan Kahve 
Dünyası, açıldığı ilk günden beri hem İngilizler 
hem de Londra’yı ziyaret eden turistler tarafından 
büyük ilgi görüyor. 2013 yılında devletin yurtdışına 
yatırım yapan markaları desteklediği Turquality® 
Programı’na da kabul edilen Kahve Dünyası, bu 
destek sayesinde kısa zamanda yurtdışındaki farklı 
ülkelerde Kahve Dünyası markasıyla daha da 
yaygınlaşmayı hedefliyor. 
 Kısa süre içinde de Avrupa, Amerika ve Orta 
Doğu’da yeni mağazalar açarak yurtdışı Kahve 
Dünyası satış noktalarını büyütmeyi hedefliyor. 
 Ayrıca yapılan işbirliği çalışmaları sonucu Kahve 
Dünyası ürünleri Mayıs 2015 itibariyle sadece 
Kahve Dünyası mağazalarında değil; yurt çapında 
tüm perakende satış noktalarında satılmaya 
başlanacak.

Promosyon 
Kurulduğu ilk yıldan itibaren çizgi altı iletişimi 
kullanan Kahve Dünyası’nın mağazalarında yaşattığı 
güzel deneyimler sonrası tüketiciler; ağızdan ağıza 
markanın reklamını yaparak birbirlerine Kahve 
Dünyası’nı öneriyor. Kahve Dünyası mağazada 
ulaşamadığı kitlelere de etkinliklerde, konserlerde, 
üniversite şenliklerinde gezici araçlarıyla ulaşarak, 
ürün ve hizmetlerini tanıtıyor. 
 Markayı tüketicilerine en iyi anlatacak görsel 
malzemeler konusunda da sektörün başarılı 
görsel tasarımcılarıyla çalışan firma, kendini diğer 

markalardan farklı kılacak çalışmalara imza atıyor. 
 Yaptığı promosyonlar ile daha çok tüketicilerin 
yeni ürünleri deneyimlemeleri ve tekrar tekrar satın 
almalarına yönelik kurgular planlıyor. 

Marka Değerleri                                                                                                
Kahve Dünyası’nın yaygınlaşması ile birlikte 
Türkiye’de kahve içme alışkanlığı arttı. İnsanlar 
evlerinin dışında daha fazla vakit harcamaya, 
sosyalleşmek için bu mekanları tercih etmeye 
başladı. Kahve Dünyası sayesinde pek çok kahve 
çeşidini ilk defa tadan ve sonradan da alışkanlık 
edinerek sürekli tüketmeye başlayan önemli bir 
tüketici kitlesi oluştu.
 En kaliteli ham maddelerle ürettiği enfes ürünleri 
keyifli bir ortamda sunan Kahve Dünyası, masaya 
servis anlayışı ve zengin ikramlarıyla tüketicilere 
kendilerini evlerindeymiş gibi hissettiriyor. 
Mağazalarda çalan müzikten, oturulan deri 
koltukların rahatlığına kadar her şey tüketicilerin 
konforu düşünülerek seçiliyor. Tüm bu kaliteli ve 
zengin ürün seçeneğini böyle güzel ortamlarda 
en uygun fiyatlara sunması da firmanın tüketiciler 
tarafından tercih edilmesinde önemli bir faktör 
oluyor. 
 Markalı tüm kahve, çikolata, unlu mamuller ve 
dondurma çeşitlerine üretici kimliğinden gelen 
uzmanlık ve kaliteyi yansıtan Kahve Dünyası, 
misafirlerine öncelikle en kaliteli ürünlere en uygun 
fiyatla ulaşabilmeyi vaat ediyor. Tüm bu ürün 
gruplarını bir araya getirerek benzeri olmayan farklı 
bir konsept yaratan Kahve Dünyası, yenilikçi bir 
marka olarak da sürekli yeni ürünlerle tüketicilerin 
karşısına çıkıyor. 
 Yaklaşık 1.200 çalışanı ve ödüllü baristaları ile 
Kahve Dünyası’nda çalışan tüm personel, aldıkları 
özel eğitimlerle, genç ve dinamik yapılarıyla 
Türk konukseverlik geleneklerine uygun olarak 
tüketicilere en iyi hizmeti veriyorlar. Kasım 2011’de 
yapılan algı araştırmasında da tüketicilerin Kahve 
Dünyası’nı tüm diğer kahve markalarından farklı 
bir yere koyduğu ortaya çıktı. Özellikle bir Türk 
markası olduğu ve Türk kahvesinin tüm ritüellerini 
de uyguladığı için tüketici tarafından yakın bulunan 
Kahve Dünyası, masaya servis hizmetiyle de 

markaya artı değer katıyor. Kalitesine güvenilen, 
kısa zamanda sevilen bir kahve mağazası olarak 
belirtilen Kahve Dünyası, tüketiciler tarafından 
“kahveye değer verilen mekan” olarak tanımlanıyor. 
2011, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında tüketicilerin 
tercihleri doğrultusunda Alışveriş Merkezleri 
Yatırımcıları Derneği’nin bağımsız araştırma şirketi 
GfK’ya yaptırdığı araştırmada “En Beğenilen ve 
Tercih Edilen Kafe” mekanı seçilmesi de markanın 
tüketiciler nezdinde nasıl konumlandığını ispatlıyor. 
 Kahve Dünyası’nın yürüttüğü sosyal sorumluluk 
projeleri de markaya değer katan diğer çalışmalar 
arasında yer alıyor. Darüşşafaka ile gerçekleştirilen 
proje kapsamında Darüşşafaka öğrencilerinin çizdiği 
desenler, Kahve Dünyası bardaklarının üzerine 
taşınıyor. Her yıl altı yeni desenin üretildiği bu proje 
iki yıldır devam ediyor ve bardakların satışından 
elde edilen gelir, Darüşşafaka’daki çocukların 
eğitimine aktarılıyor.
 Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı ile sürdürülen 
projede ise iki farklı ürün grubundan hazırlanan 
kutuların satışından elde edilen gelir, Koruncuklara 
aktarılıyor. Bunun yanı sıra Türkiye Özel Sporcular 
Derneği’nin düzenlediği Özel Olimpiyatlar 
Organizasyonu ile Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı 
yararına satılan özel çikolata kutularının çalışmaları 
da devam ediyor. 
 Can Yayınları ile yapılan işbirliği çerçevesinde 
Kahve Dünyası mağazalarında kahve köşeleri 
oluşturuldu. Böylece müşteriler kahvelerini 
yudumlarken istedikleri kitapları okuyabiliyor, 
beğendikleri kitapları da satın alabiliyorlar.

www.kahvedunyasi.com 

Pazar
Yılda kişi başı 700 gr kahve tüketilen Türkiye’de 
hazır kahve pazarı, her yıl ortalama %7 büyüyor. 
 Bu rakam, Avrupa’da ortalama 7 kg, Amerika’da 
ise 6 kg’yi buluyor. Türkiye, kahve tüketiminde 193 
ülke arasında 104. sırada yer alıyor. Bu rakamlara 
bakıldığında Türkiye, kahve konusunda gelişime 
çok açık, tüketimin kısa zamanda hızla artmasının 
beklendiği bir pazar.
 1999 yılı itibarıyla yabancı kahve zincirlerinin 
Türkiye’ye girmesiyle hareketlenmeye başlayan 
pazara 2004 yılında giren Kahve Dünyası, Türk 
sermayesi ile kurulan en güçlü zincir olarak 
sektörde önemli bir yer edindi. Kurulduğu günden 
beri Türk kahve kültürünü Türkiye’nin yanı sıra tüm 
dünyada tüketiciler ile buluşturan Kahve Dünyası, 
sektöründe en beğenilen ve tercih edilen marka 
olmayı hedefliyor.

Başarılar 
Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği ve 
GfK Türkiye işbirliği ile 2011, 2012, 2013 ve 
2014 yıllarında gerçekleştirilen “AVM’lerde En 
Beğenilen ve Tercih Edilen Perakende Markaları” 
araştırmasında Kahve Dünyası, rakiplerini geride 
bırakarak dört yıl üst üste “Kafe” kategorisinde  
“Bir numaralı marka” oldu.
 Şubat 2010’da yapılan “Türkiye’nin Kahve 
Yıldızları” yarışmasında “Türk Kahvesi” ve “Latte 
Art” kategorilerinde birinci olan Kahve Dünyası’nın 
yetiştirdiği baristalar, Haziran 2010’da Londra’da 
düzenlenen Dünya Kahve Şampiyonası’ndan da iyi 
derecelerle döndüler.  
 Tüketiciye sunduğu ürünlerin kalitesi kadar 
sunum şekline de önem veren Kahve Dünyası, 
kahve servisi için mağazalarında kullanılan 
bardaklar için de özel 
tasarım yaptırıyor. 
Dünyanın en 
prestijli tasarım 
ödülleri arasında 
yer alan “Red 
Dot Design 
Award”da ödüle 
layık görülen bu 
bardakların ikisi, 
Red Dot Design 
Müzesi’nde sergilendi. 
 Kurulduğu günden beri yelken 
sporuna destek veren Kahve Dünyası, 2009 yılına 
kadar dört defa “Kahve Dünyası Yelken Kupası” 
etkinliğini düzenledi. Halihazırda desteklediği tekne 
ve sporcuları bulunan Kahve Dünyası takımı, yelken 
sporunda şimdiye kadar 50 ödüle layık görüldü. 
 2009’da Milliyet Gazetesi ve Ernst&Young’ın 
“Yılın Girişimcisi” ve “Yılın Sosyal Girişimcisi” 
kategorilerinde yaptığı yarışmada, “Yılın Girişimcisi” 
finalistleri arasında yer aldı. 
 2007 Perakende Günleri kapsamında düzenlenen 
“Perakende Güneşi Ödülleri”nde “Maximum 
Özel Ödülü”nü, “Kalite, Özgünlük ve Yaratıcılık” 
kategorisinde Kahve Dünyası aldı. 

Tarihçe
Kahve Dünyası’nın günümüze gelmesi 70’li yıllara 
dayanıyor. Sektöre kahve çekirdeği ithalatıyla giren, 
sonrasında Detay Kahve Fabrikası ve Altınmarka 

Kakao ve Endüstriyel Çikolata Fabrikaları ile Detay 
Çikolata Fabrikalarının kurulmasıyla önemli bir 
üretici konumuna gelen marka, firmaların ürettiği 
ürünlerin, son tüketiciye ulaşması için açılan bir 
perakende noktası olarak doğdu. İlk mağazasını 
2004 yılında Eminönü’nde açan Kahve Dünyası, 
tüketici odaklı yaklaşımı, Türk misafirperverliğini 
yansıtan güleryüzlü karşılaması, masaya servis 
anlayışı, ikram kültürü sayesinde insanların birbirine 
önerdiği bir marka oldu.
 Kurulduğu günden beri hızlı bir büyüme trendi 
gösteren Kahve Dünyası, Nisan 2015 itibarıyla 

Türkiye sınırları içinde 124 satış noktasında 
hizmet veriyor. Tüm noktalarının 

işletmesini kendi yürüten ve bayilik 
vermeyen Kahve Dünyası’nın 
satış noktaları; mağaza, corner ve 

metro kioskları olmak üzere üç ana 
kategoride toplanıyor. 

    Kahve Dünyası, mağazalarında 
satılan veya masaya servis edilen tüm 

kahve, çikolata, dondurma ve unlu mamul 
çeşitlerini, “üreticiden tüketiciye” anlayışı 

ile sunarak Türkiye’de 
benzeri olmayan bir kahve 

mağazacılığı konseptini yarattı. 
 Kahve ve çikolata ürün 
grubunda üretici olmanın 
verdiği gücü ve avantajları, 
tüketiciye sunduğu 
dondurma ile unlu mamul 
grubundaki ürünlerde de 
devam ettirebilmek için 
Kasım 2011’de Kemerburgaz 
Fabrikası’nı hayata geçirdi. Bu 
fabrikada; mağazalarda satılan 
pastalar, sandviç ekmekleri, 
kruvasanlar, dondurma ve 
sorbeler üretiliyor. 

Ürün
Kahve Dünyası; kahve, 
çikolata, dondurma ve unlu 

mamullerden oluşan dört ana ürün grubunda, 
fabrikalarında ürettiği ürünlerini en kaliteli 
ham maddelerle katkı maddeleri kullanmadan, 
kalitesinden ödün vermeden üretip, en taze 
şekilde tüketiciye ulaştırıyor. Dünyadaki tüm 
fuarları, gelişmeleri, yeni ürünleri takip eden Kahve 
Dünyası’nın Ar-Ge ekibi; bu yenilikleri Türk damak 
tadına uygun hale getirip tüketicilere yeni tatlar 
sunuyor. Kahve Dünyası için özel olarak üretilen 
ve paketli olarak satışa sunulan veya masaya servis 
edilen tüm ürünlerde “tazelik ve kalite garantisi” ile 
fiyat-kalite dengesi gözetiliyor.
 Kahve Dünyası’nda; Türk kahvesinden 
espressoya; hazır kahveden cappuccino ve aromalı 
kahveye; mochadan aromalı hazır kahveye; 
americanodan sütlü kahveye; salepli kahveden 
yöresel kahveye; soğuk kahve çeşitlerinden üçü 
ve ikisi bir arada çeşitlerine kadar 68 kahve çeşidi 
bulunuyor. Çekirdeğinin özenle seçilmesinden, 
kavrulmasına ve öğütülmesine kadar tüm 
aşamalarda büyük uzmanlık ve hassasiyet gerektiren 
Türk kahvesi, Kahve Dünyası tüketicilerine, paket 
içindeki aromasını ve tazeliğini muhafaza eden özel 
ambalajlarda ya da su ve çikolata eşliğinde masaya 
servis ediliyor. Kahve Dünyası’nda dünyanın farklı 
coğrafyalarında yetişen, kendine ait karakteristik 
lezzeti ve aroması olan yöresel kahveler de 
bulunuyor.
 Kahve Dünyası’nın baş tacı olan geleneksel Türk 
kahvesinin yanı sıra Sütlü Türk Kahvesi, Damla 
Sakızlı Türk Kahvesi ve Soğuk Türk Kahvesi gibi 
özgün ve yenilikçi ürünleri de Kahve Dünyası’na 
özel lezzetler arasında yer alıyor.
 Kahve Dünyası’nda satılan tüm çikolatalar; 
dünyada kakao üretiminde en büyük altıncı, 
endüstriyel çikolata üretiminde en büyük ikinci 
fabrika olan, 2012 yılında da Candy Kettle 
tarafından “Avrupa’nın En İyi Çikolata Fabrikası” 
ödülünü alan Altınmarka Fabrikası’nda üretiliyor.
 Birinci kalite kakao çekirdeğinden imal edilen, 
%100 gerçek çikolata ham maddesinden üretilen 
tüm çikolatalar, en taze şekilde tüketiciye 
sunuluyor. 
 Madlenlerden lokumlara, badem ezmelerinden 
spesiyallere, trüflerden çikolata kaplılara, 
drajelerden tablet çikolata ve roche çikolataları ile  
Beyoğlu çikolatalarına kadar çikolata denince akla 
gelen birçok çeşit, Kahve Dünyası’nda tüketicilerle 

SUPERBRANDS SUPERBRANDS

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Kahve Dünyası
› Kahve Dünyası; kahve, çikolata, dondurma ve   
 unlu mamuller grubunu içeren tüm ürünlerini,  
 kendi üretim tesislerinde üreterek, en makul   
 fiyatlarla hem satışını yapıp hem de masaya servis  
 ederek tüketicisini mutlu eden tek mağaza zinciri.

› Kahve Dünyası mağazalarına günde 50 binden 
 fazla tüketici geliyor. 

› Tüm satış noktalarını kendisi işleten Kahve 
 Dünyası, bayilik vermiyor. 

› İstanbul metrosunda 12 farklı istasyondaki 
 kiosklarda satış yapan firma, yoğun insan 
 trafiğinin olduğu metrolarda da tüketicilere farklı 
 lezzetleri ulaştırıyor.

›	Kahve Dünyası; www.kahvedunyasi.com 
 üzerinden online satış da yapıyor. Yoğun 
 iş ortamında alışverişe zaman bulamayarak 
 internetten alışveriş yapmayı tercih edenler 
 özellikle de Kahve Dünyası satış noktalarının 
 bulunmadığı illerde yaşayıp, Kahve Dünyası 
 lezzetlerine ulaşmak isteyenler tarafından 
 oldukça rağbet görüyor. 

›	Shell ile yapılan stratejik işbirliği sayesinde, 
 Shell istasyonlarında yer alan marketlerde Kahve 
 Dünyası’nın kahvelerinin satıldığı kahve noktaları 
 bulunuyor. Bu noktalarda paketli Kahve Dünyası 
 kahve ve çikolata ürünlerinin de satışı yapılıyor.


