
TURKISHFOODCENTER

Baþarý Hikayesi



Üzerinde güneþ batmayan Britanya 

Krallýðýnýn baþkentinden bir baþarý 

hikayesi;

 TFC Turkish Food Center 

LONDON
http://www.tfcsupermarkets.com/

1980 Yýlýnýn baþýndan bu yana Türkiye ve 

diðer Akdeniz ülkelerinden insanlarýn 

Ýngiltere de yerleþimlerinde önemli bir 

artýþ olmuþtur. Bu ülkelerin yaþam þekli ve 

gýda için daha fazla talep 

oluþturduðundan etnik bir mutfak ve tat 

ve lezzet  arayýþý için TFC ilk adýmý atarak 

1980 yýlýnda Dalston at Herbtree Ltd adý 

altýnda Türk yemekleri talep etmek 

amacýyla kuruldu.

1995 yýlýnda ise TFC markalý 

süpermarkette Edmonton'da açýldý. Ürün 

yelpazemizi geniþleterek müþterilerimize 

de diðer ülkelerin ürünlerini satmayý 

hedefledik. Bu günkü TFC 

marketlerimizde Türkiye, Yunanistan, 

Kýbrýs, Ýtalya, Fransa, Ýspanya, Hollanda, 

Danimarka ve diðer Akdeniz ülkeleri ile 

Afrikadan getirtmiþ olduðumuz 

ürünlerimizi satýyoruz.

Bizim hizmet felsefemiz her müþteri 

özeldir ve bunun için kiþisel hizmet 

veren modern bir ortamda 

çalýþanlarýmýz en iyisi için hizmet 

vermektedir. Müþterilerimiz tek bir 

çatý altýnda ihtiyaçlarý doðrultusunda 

gereken her þeyi temin edebiliyor satýn 

alabiliyor.

Maðaza içi fýrýnlarýmýz her 

süpermarketlerimizde hafta da 7 gün 

hizmet veriyor bu bize taze ekmek, hamur 

iþleri, Türk tatlýlarý, geleneksel Türk ve 

Kýbrýs ekmeði piþiriliyor lezzetli ve saðlýklý 

ürünler saðlamasýna sunmamýza olanak 

oluþturuyor.

Müþterilerimizin talepleri ve uygun 

alýþveriþi için M25 alaný içinde 10 

süpermarket kurduk. Hedefimiz her yýl 2 

yeni maðaza açmak, müþterilerimize daha 

iyi hizmet vermek. Bunun yanýnda 

müþterilerimize sosyal ve kültürel 

anlamda da TFC Kültürel Etkinlikler Projesi 

ile 2003 yýlýnda Londra'da Türk kültür 

etkinliklerinde kitap fuarý ve Türk filmleri 

sponsorluðunda bu projenin bir parçasý 

olduk.



Tüm et ve kümes hayvanlarý taze ve 

günlük olarak kaliteye önem veren 

tedarikçilerimiz sayesinde gerçekleþiyor. 

Marketlerimizden de yine en hijyenik 

koþullarla müþterimize ulaþýyor.

Yine farklý tatlar saðlama amacý ile 

özellikle Türkiye ve Kýbrýs'tan baharatlar, 

turþu, bakliyat Türk lokumu, kolonya 

getirtiyor sebze-meyve bölümünde günlük 

ithal tropikal meyve sebze ile her kesime 

ulaþmýþ oluyoruz.

TFC Süpermarketlerimizin Londra ve 

genelinde 12 þubesi var bu akýþý saðlamak 

hepsini bir merkezde buluþturmak için de 

kullandýðýmýz özel bir yazýlým olan 

MyaCenter –MyaPos en büyük 

yardýmcýmýz.

Biz TFC grubu olarak Back Ofis de 

MyaCenter 1.9 yazýlýmý , Kasa yazýlýmý 

olarak ta MyaPos kullanýyoruz.  Tüm iþ 

süreçlerimizi oluþtururken Myasoft'un 

bize sunmuþ olduðu bakýþ açýsý ve hizmet 

anlayýþýnýn büyümemize çok iyi katkýlarda 

bulunduðunu biliyoruz.
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