
Cafe ve restoran işletmelerinize
tam hizmet entegre çözümler sunuyoruz.

Sınırları ortadan kaldırıyoruz.

Cafe ve restoranların ticari hayatlarına değer katmak için kendini adamış, sınırları zorlayan üretken kişilerden oluşan,
sürekli projeler üreten bir ekibiz.

geçin.
Tüm için en iyisi!
Merak ettiğiniz bir şey mi var? Bizi arayın +90 850 307 35 51 sorularınızı yanıtlayalım.

Geleneksel restoran ve kafe işletmeciliğinin çizgilerini yok etmek için buradayız.



Yetenek ve Kabiliyetlerimiz

Neler Yaparız?

sahip olduğumuz yetenekler ve kabiliyetlerimiz ile
size daha fazlasını vermeyi amaçlarız

MARKA & KURUMSAL
KONSEPTİNİZİ
OLUŞTURURUZ.

KURUMSALLIĞA HAZIRLANIN

MARKA
İLETİŞİMİNİZİ
GÜÇLENDİRİRİZ.

İNSANLARA ULAŞMAYA HAZIRLANIN

MEKANLARINIZI
TASARLARIZ.

YENİLENMEYE HAZIRLANIN

Tasarım Hizmetleri
İşletmenin ruhunu yansıtan logo tasarımı

Tabela, araç giydirme, motosiklet giydirme tasarımları

Tek kullanımlık (ıslak mendil, şeker, ketçap vb.) paketlerin tasarımı

Kurye, aşçı, garson vb. personellerin elbise tasarımları

Menü, broşür vb. basılı materyallerin tasarımları

Tasarım hizmetleri ile neler elde edersiniz;

EPOS Sistemleri
Dokunmatik ekran ile siparişlerinizi girebilir ve takip edebilirsiniz.

Stok yönetimi gerçekleştirebilirsiniz.

Satışlarınıza dair detaylı raporlarla analiz yapabilirsiniz.

Maliyetlerinizi kontrol altında tutabilir ve karlılığınızı arttırabilirsiniz.

Mutfak ekranı ile verimli bir mutfak operasyonuna sahip olursunuz.

EPOS ile neler yapabilirsiniz;

Cafe / Restoran hangisini işletiyor olursanız olun Artebir EPOS 
çözümleri ile size hız, zaman ve profesyonellik kazandırır. Yeni 
nesil bulut tabanlı POS esnekliği ile native POS stabilitesi ve 
güvenilirliğini bir arada sunan kullanımı kolay satış otomasyonu 
zincir işletmelerden tek şubeli noktalara kadar her ölçekte 
işletmenin tüm ihtiyaçlarına çözüm sunar. 

İşletmenizin logosundan başlayarak tüm kurumsal materyalleri-
nizi elden geçiriyor ve size en uygun tasarım konseptini 
oluşturuyoruz. Servis ve paketleme malzemeleriniz ile beraber 
personel kıyafetinden araç giydirmesine, tabeladan broşüre 
kadar geniş bir yelpazede bulunan tüm ihtiyaçlarınızın 
tasarımını bütünlük sağlayarak tasarlıyoruz.

E-menü (QR Menü)
Masadan sipariş sistemi ile müşterileriniz sipariş oluşturabilir.

Şube veya günlere özel ürünler veya fiyatlar tanımlayabilirsiniz.

Menü içeriklerinizi kolaylıkla değiştirebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Ürün malzemeleri ve açıklamaları gösterebilirsiniz.

EPOS entegrasyonu ile siparişlerinizi direk mutfağa ulaştırabilirsiniz.

E-menü ile neler başarırsınız;

E-Menü (QR Menü) ile temassız, dijital menü devri başladı. 
Menünüzü dijitalleştirerek markanızı güçlendirin, gelirinizi 
arttırın. Modern bir menü ve detaylı içerikler ile müşterileriniz 
daha kolay karar verebilir. Yabancı misafirleriniz için her dilde 
menünüzü düzenleyebilirsiniz.



İşletmenizin tüm dijitalleşme adımlarını olması gerektiği gibi A’dan Z’ye gerçekleştiriyor,
ürünlerinizin potansiyel müşterilerinize ulaşmasını sağlıyoruz.

Sosyal Medya Yönetimi
Ürün/hizmet tanıtım post tasarımı

Sponsor reklamları oluşturma ve yönetimi

Takipçi ve beğeni kazanma stratejileri

Dijital PR

Online itibar ve kriz yönetimi

SOSYAL MEDYA SERVİSLERİMİZ:

Sosyal medya, marka ve işletme için potansiyel müşterilere 
ulaşmanın, ürün/hizmet tanıtımını yapmanın, faaliyetleri 
sunmanın, yenilikleri duyurmanın en değerli alanlarından 
biridir. Artebir uzmanlığı ile markanız sosyal medyada varlığını 
hissettirir.

Matbaa & Promosyon
Ürün ambalaj baskı ve üretimi

Menü, broşür, magnet ve afiş baskıları

Tek kullanımlık (ıslak mendil, şeker vb.) ürünlerin baskısı

Müşterileriniz için özel promosyon ürünleri imalatı

Outdoor reklam alanları baskı ve üretimi

BAŞLICA MATBU & PROMOSYON HİZMETLERİ:

Marka veya işletmelerin insanlarla direk temas eden, ürün ve 
hizmet hakkında öngörü oluşturan matbu ve promosyon 
işlemleri kurumsal yüzünüzün kritik düzeyde önemli unsurudur. 
Artebir, matbaa & promosyon ihtiyaçlarınızı en doğru şekilde 
yerine getirir.

Dijital Cafe & Restoran

IOS ve Android mobil programı

EPOS ile Getir ve Yemeksepeti entegrasyonuOnline sipariş ve ödeme sistemi

Online rezervasyon sistemi CRM, sadakat ve kampanya modülleri

Web sitesi tasarımı

Ürün ve hizmetlerinizi en doğru strateji ile potansiyel
internet müşterilerinizle buluşturuyoruz.
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E-mail
+90 850 307 35 51Telefonİçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd.

Çetinkaya Sk. No:16 PK34752

ATAŞEHİR, İSTANBUL
GİYİMKENT

Nerede, nasıl, ne iş yapıyor olursanız olun,
Artebir kendine özgü girişimci ruhu ile yanınızda olacaktır.

Kurumsal iletişimin
gücünü hissedin
İşletmeler ve kullanıcılar için hayatı kolaylaştıran yeni nesil çözümler geliştiriyoruz.

OFİSLERİMİZDE MİSAFİR OLUN >

İstanbul Ticaret Sarayı Oruç Reis Mh.
Vadi Cd. 4. Kat No: 245 PK34325

ESENLER, İSTANBUL

Artebir ile bir adım atmaya hazır mısınız? Öyleyse tanışalım. Fikrinizi bize anlatın ve size nasıl yardımcı
olabileceğimizi öğrenin.

www.artebir.com

Biz, restoranların ancak tüm konsantrasyonlarını yemekleri ve hizmetleri üzerinde yoğunlaştırdıklarında
başarılı olabildiklerine inanıyoruz. Bize göre başarının sırrı mutfakta güzel yemekler hazırlamak
ve kapıda müşterileri mutlu karşılamak.

Bu odağı sağlayabilmek için tüm ihtiyaçları karşılayan, sorunsuz işleyen kullanımı
kolay bir hizmet modeli geliştirdik.

Tüm işletmelerin Artebir sayesinde artık daha düşük maliyetler ile sektörün en yeni ve en üstün
teknolojilerini kullanabilmesini sağlamaktan ve bu teknolojiler sayesinde gelişimlerini izlemekten heyecan duyuyoruz.


