
Salata•Sandviç•Wrap•Tatlı

ŞİRKET VE PLAZALARA ÖZEL OTOMAT CHEF



Salgın hayatımızı çok yönlü etkiledi, hayat tarzımız ve alışkanlıklarımız değişti. Hijyen ve temizlik kurallarına daha önce 
hayatımızda hiç olmayan yeni tanımlar eklendi. 

Kısa sürede sosyal hayatı yeniden şekillendirmeyi ve mesafeli yaşamayı da öğretti. 

Bu salgın özellikle iş dünyasını daha titiz ve tedbirli olmaya yöneltti. 

Geçici olmasını umut ettiğimiz bu dönemde kurumlar birçok yeni kural ve düzeni çalışanlarının sağlığı, güvenliği ve iş 
konforları için hayata geçirdi.



YENİ DÜZENDE HAYATIMIZA NELER DAHİL OLDU?

Çalışma Alanlarında 
Sosyal Mesafe 

Yemekhane ve Cafe 
Sınırlamaları

Kurye ve Sipariş
Sınırlamaları

Kısıtlı Asansör 
Kullanımı



* GUSTOMATIC’ler nakit, kredi kartı, ya da kuruma özel ödeme yöntemleri ile uyumlu çalışabilme özelliğine sahiptir. 

Zamanın ruhu, yeni güvenlik ve hijyen standartları tercihinin uzun süreli olacağını, yeni yemek ve tüketim alışkanlıkları 
kazanacağımızı işaret ediyor. 

Yeni düzende, kurumların aldıkları önemli tedbirlere uyulmasını, çalışanlar ise sağlıklı ve güvenilir ortamlarda hazırlanmış 
alternatif gıda ürünlerini deneyimlemek ve tüketmek istiyor. 

Profesyonel iş alanımıza giren gıda sağlığı ve güvenliği kapsamında bizlerde kolları sıvadık ve GUSTOMATIC projesini hayata 
geçirdik. 

Plaza ve işyerlerindeki uygun alanlara yerleştirilecek GUSTOMATIC’ler sayesinde çalışanlar sağlıklı, güvenli ve leziz 
yemeklere kolayca erişebilecek.



Kurumsal davet ve ziyafetlerin öncü firmalarından HOME STYLE PRIVATE CATERING ile otomat sektörünün güçlü markası
SES VENDİNG’in ortak projesi olan GUSTOMATIC’ler çok yakında hizmete giriyor. 

Proje ilk aşamada İstanbul’da hayata geçecek, sene sonuna kadar, gelen taleplere göre diğer
şehir ve bölgelere yayılacak.  

SES VENDING, 2007 yılından bu yana İstanbul
başta olmak üzere Marmara ve Güney Marmara
dahil, pek çok önemli şirketin ve çalışanlarının
sıcak ve soğuk içecek servislerini, dünyanın en
büyük otomat üreticilerinin üretmiş olduğu son
teknoloji otomatlarla sunmakta. Otomat
pazarının lideri konumundadır.

HOME STYLE , 2001 yılından bu yana enerjisi
yüksek, tutkulu ve deneyimli kadrosu ile kurumsal
ve özel davet ve organizasyonlarda catering
hizmetleri vermektedir. Farklı ve yaratıcı menüler
ve kuruma özel projeler tasarlayarak, hayata
geçiren Home Style GUSTOMATIC ile perakende
pazarda da iddiasını ortaya koyuyor.



Salatalar

Mangolu Kinoa Salatası Befit Mercimek Salatası Mozarella Salatası

Roka&Mozarella Salatası Maş Fasulye Salatası



Sandviç ve Wrap
Egelim Big Baba Lu Fit Me

Gundi Düriye



Tatlılar

Beybisi Layd Di Go Row



Salata•Sandviç•Wrap•Tatlı

Hem Taze , Hem Leziz

www.gustomatic-tr.com
info@gustomatic-tr.com

http://www.gustomatic-tr.com/

