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Newrest  
Group
1996 senesinde Olivier Sadran ve 
Jonathan Stent-Torriani tarafından 
Catair adıyla kurulan Fransa menşeli 
şirket, dünya genelinde sayısız ülkeye 
uzmanlığını götürüyor. Newrest Group 
catering ve ilgili ikram alanlarında 
aktif olan tek yiyecek ve içecek 
kuruluşudur:

Uçak hizmetleri, uçakta satın alma, duty-free, 
catering, uzak yerleşke ve destek hizmetleri, 
demiryolları cateringi, havaalanı ve otoban 
perakende hizmetleri.

2020 yılında yaklaşık 1.365,9 milyar Euro gelir 
ve 57 ülkede 29.500’den fazla çalışanı ile 
Newrest, aynı zamanda dünya çapındaki ilk en 
büyük ‘bağımsız’ havayolu ikram şirketidir.

2020 kapanışında (Eylül) şirketin %96,6’sı 
yönetime aittir ve yöneticiler sermayeyi 
ellerinde tutmaktadır (340 yönetici). Kalan 
sermaye Duti Participations (%1.9) ve özel 
sermaye fonlarına (%3.5) aittir.
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Newrest…

Newrest Group ⎯

Uçak İçi Catering
& Uzak yerleşke

Demiryolları Perakende

57
ülkede 
Dünya’da

1,074.4
M€

Konsolide ciro  
2019/20

1,365.9 M€
Yönetim altında satışlar

2019/20

1.08M
Günlük yemek
hizmeti

29,500
çalışan

- 29.6%
Ciro

daralması
2018/19

4
Aktivite
Sektörü
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Global Ağ

Newrest Group ⎯

Amerika

Bolivya 
Brezilya 
Kanada 
Şili 
Kolombiya  
Kosta Rika  
Guyana 
Meksika 
Peru

Amerika Birleşik Devletleri

Kamerun
Congo-Brazzaville  
Gabon
Ghana
Guinea-Conakry  
Liberya 
Madagaskar 
Mozambik

Nigerya 
Güney Afrika 
Tanzanya 
Uganda 
Zambiya

Sub-Saharan  

Africa

Fransa

Fransa
Fransa Batı Hint 
Adaları
Reunion Adası

A V R U P A
Avusturya
Belçika
Hırvatistan 
Almanya new  
Yunanistan 
Hollanda 
Portekiz
İspanya  
İsviçre

Birleşik Krallık

A K D E N İZ B Ö L G ES İ
Algerya
Mısır 
İsrail 
Fas 
Tunus

Avrupa -

Akdeniz

Asya, Pasifik

& Orta Doğu

A S Y A , P A S İ F İK
Kamboçya
Fransız Polinezyası
Hindistan  
Laos 
Myanmar
Yeni Kaledonya  
Filipinler 
Romania 
Turkey

O R T A D OĞU
Bahreyn  
Katar
Suudi Arabistan  
Oman
Birleşik Arap Emirlikleri

Angola



Parıltım
Newrest

2009 yılında Parıltım Yemek olarak kurulan 
Parıltım Newrest, Newrest Group ve Parıltım
Yemek arasında ortak bir girişimdir.
İhtiyaçlarınıza özel hazırlanmış yiyecek ve
içecek hizmetleri sunmaktayız.

Parıltım Newrest 2019 yılından bu yana Newrest Group ile
ortak girişimdir. Geniş bir müşteri yelpazesine kalite 
yerinde ve taşıma yemek, ikram ve perakende hizmetleri
sunuyoruz.

Uzman kadromuz ile Türkiye genelindeki hastaneler, 
okullar, üniversiteler, iş yerleri dahil olmak üzere 
müşterilerimize ve tüketicilerimize yiyecek ve içecek 
çözümleri yaratıyoruz.

Parıltım Newrest olarak hizmet ve tekliflerimizin sürekli 
iyileştirilmesi ve yenilenmesi için yemek hizmetleri
sanayisi için belirlenmiş yerel ve uluslararası
standartlara bağlıyız.

6



Parılt ım Newrest -

Aktivite Sektörü
Catering / Retail

Çalışan

1.7002

Günlük yemek
hizmeti

80.00027

İlde

Parıltım Newrest…
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Parılt ım Newrest -

Hikayemiz

2014

Manisa ve Bodrum 
merkez

mutfaklarımız açıldı.

2019

Eylül Yemek satın 
alınması ile şirket 

büyümesi

2015

2009

Parıltım
Yemek
kuruldu

2016

İzmir’deki
operasyonlarımızın 
gelişmesi ve İzmir

merkez mutfağımızın 
açılması

Romanya’da Parıltım 
Food Catering’in ve 
Bükreş’teki merkez

mutfağımızın açılması

2018

Newrest Group ile ortak
girişim yapılarak Parıltım 

Newrest markasını oluşması 
ve Newrest Group

tarafından Parıltım Food
Catering’in satın alınması
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Hizmetlerimiz

Her gün müşterilerimiz 
Parıltım Newrest
uzmanlığından faydalanır ve 
yiyecek ve içecek hizmetlerinin 
yönetimini bize emanet 
ederler.

Yerinde ve taşıma yemek üretimi, 
davet, organizasyon ve perakende 
hizmetlerinde çözümler sunuyoruz.

Aynı zamanda, Parıltım Newrest’in
ortağı olarak Newrest Group, uçak içi, 
tren ve uzak yerleşke gibi yeni aktivite 
sektörlerinin oluşturulmasında gerekli 
desteği sağlayacak uzman ekipleri 
görevlendirebilmektedir.



Yerinde Yemek Üretimi

Fabrikalar, hastaneler, eğitim kuruluşları 
gibi özel ve kamu kurumları dahil olmak 
üzere farklı iş dünyalarına ve çeşitli bir 
tüketici yelpazesine hizmet vermekteyiz.

Misafirlerimizin günlük iş tempolarından 
verdikleri molalarda, lezzetli yemeklerin 
tadını çıkarabileceği keyifli bir ortam ile 
zengin tüketici deneyimi sunuyoruz.

Hizmetlerimiz -
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Yemek hizmeti servisi sağlayıcısı olarak 
dengeli ve beklentileri karşılan güncel 
trendlerle hazırlanmış yemekler 
sunuyoruz.

Parıltım Newrest için yemek saatleri, taze 
ürünlerle ve detaylara özen gösterilerek 
hazırlanan tarifleri içeren dinlenme 
saatleridir.
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Taşıma Yemek Hizmeti

Türkiye’de 3 merkez mutfağımız 
bulunmaktadır:

o İstanbul
o İzmir
o Muğla

Merkez mutfağımız olmayan illerde, yerel 
tedarikçilerle anlaşarak sizlere Parıltım 
Newrest denetiminde hizmet sağlıyoruz.

Hizmetlerimiz -

12



Davet & Organizasyon

Müşterilerimizin özel etkinliklerine, 
toplantılarına, davet ve
organizasyonlarına yönelik yemek
hizmeti çözümleri sunuyoruz.

Hizmetlerimiz -
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Catering konseptlerimiz
MÜŞTER İLER İM İZ İÇ İN DENEY İM YARATMAK

Misafirlerimiz yemek alanlarındaki deneyimlerine
büyük önem vermekte ve standartları karşılayan
modern tasarımlar beklemektedir. Bugün bu
beklentiler için geliştirdiğimiz konseptler ile
çözümlerimizi şekillendiriyoruz.
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Hizmetlerimiz -

Perakende

İhtiyaçlara göre oluşturduğumuz kafe, 
kafeterya, kantin ve benzer servis 
şekillerimizle müşterilerimizin 
hizmetindeyiz.

Parıltım Newrest Perakende hem müşterilerimizin 
hem de tüketicilerimizin beklentilerini
karşılayacak şekilde tasarlanmış çok geniş bir 
hizmet yelpazesi sunmaktadır.

Mümkün olan en iyi müşteri deneyimini yaratmak 
için konseptlerimizle satış noktaları
oluşturuyoruz.

Ayrıca tesislerinizde çalışanlarınız için oluşturmak 
istediğiniz hızlı ve kaliteli günlük çay, kahve ve
içecek hizmetini sunuyoruz.
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Hizmetlerimiz -

Parıltım Newrest tüm müşterilerinin 
beklentilerini karşılayabilmek için fast 
food’dan geleneksel restorana uzanan 
geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.

Alanın analizinden inşa sürecine, yönetim ve 
tedarik süreçlerine, satış, tesis bakımı ve 
temizliğine kadar tüm yaratma süreciyle 
ilgileniyoruz.

Mutfaktaki tatları deneyimle birleştirerek 
yenilikçi konseptler sunmak için uzmanlığımızı 
kullanıyoruz.
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Üstlenilen sosyal sorumluluk
Entegre bir kalite sistemi temelinde çevreye 
ve çalışanlarına sorumlu bir şirket

Sınırsız mutfak bilgisi
Lezzetli ve besleyici nitelikleri, çevreye ve 
mutfak kriterlerine uyumla sağlayan
yaratıcılık

Dijital & inovasyon
Yeni teknolojiler ve yeni dijital süreçler
sayesinde, Parıltım Newrest ve Newrest 
Group, catering sektörünün tüm alanlarında 
yenilikçi çözümler sunmak için dönüşümüne 
yatırım yapıyor

Çok sektörlü 
uzmanlık
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sorumluluk

Çok sektör lü uzmanl ık ⎯

Üstlenilen sosyal

Gezegenimizin kaynakları üzerindeki yükü 
ve artan eşitsizlikleri görmezden 
gelemeyiz.

2020 senesinde gördüğümüz gibi her şey bir gecede 
durabilir; geleceğe ne tür bir miras bırakmak 
istediğimize karar vermeliyiz.
Kurumsal Sosyal Sorumluluk, kim olduğumuzun
ayrılmaz bir parçasıdır ve tüm stratejik kararlarımıza
rehberlik eder.
Ürünlerimizi seçmek ve müşterilerimizi sağlıklı,
sürdürülebilir bir beslenmeyi benimsemeye teşvik 
etmek, stratejimizin temel taşlarıdır. Bizi karakterize 
eden alçak gönüllülük ve verimlilikle önemli alanlarda 
aksiyon alıyoruz. Büyümemizi gezegene ve
çalışanlarımıza olan güçlü bağlılığımıza odaklamak
istiyoruz.



Gezegenimize taahhütlerimiz

Üstlenilen sosyal sorumluluk -
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Meslek Koçları Projesi

Parıltım Newrest, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği tarafından
yürütülen Meslek Lisesi Koçları projesinin üyesidir. ÖSGD tarafından 
verilen eğitimlere katılan deneyimli ve gönüllü yöneticilerimiz 2 yıllık 
bir süre boyunca 13 öğrenciye kişisel gelişim ve teknik bilgiler
konusunda koçluk yapmaktadır. Her 2 senede bir öğrencilerimiz
programdan mezun olur ve yeni öğrencilerimizle süreç yeniden 
başlar.

Koçluk yaptığımız öğrencilerimizin hepsi meslek lisesinde okuyan 
aşçılık ve pastacılık öğrencileridir.

Aynı zamanda, kariyerlerine bizimle devam etmek isteyen 
öğrencilerimize staj ve/veya iş imkanları da sunmaktayız.

Üstlenilen sosyal sorumluluk -
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Meşelik Kitap Okuma ve
Bilgisayar Odası

Meşelik Hacı Bahattin Aydın
Ortaokulu
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Parıltım Newrest olarak Muğla ilinin Milas 
ilçesindeki Meşelik mevkisinde ‘Meşelik 

Kitap Okuma ve Bilgisayar Odası’ 29 Ekim 
2019 tarihinde açıldı. Okumayı seven her 

yaşta insana açıktır.

Parıltım Newrest olarak Muğla ilinin Milas 
ilçesindeki Meşelik mevkisinde okulumuz

‘Hacı Bahattin Aydın Ortaokulu’ 2018-2019
eğitim yılıyla birlikte açıldı. 8 sınıftan oluşan 
okulumuzda daha önceden başka köylere 

taşıma eğitimle gitmek zorunda kalan
öğrencilerimiz eğitim alabilecekler.

Üstlenilen sosyal sorumluluk -
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Çalışanlarımıza taahhütlerimiz

Üstlenilen sosyal sorumluluk -



Entegre Yönetim
Sistemi
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Kalite Departmanımız gıda mühendisleri ve 
iş sağlığı ve iş güvenliği uzmanlarından
oluşur. Ekibimizin düzenli olarak
projelerimizi ve mutfaklarımızı denetler. Tüm 
Parıltım Newrest çalışanları yıl boyunca 
eğitimlere katılırlar.

Şirketimiz aşağıdaki
belgelendirmelere sahiptir:

Üstlenilen sosyal sorumluluk -



SAFE by Newrest
2020 senesinde pandeminin başlangıcından itibaren, COVID-
19’a yönelik rehberlerimizi yayınladık ve bütün projelerimizde 
gerekli önlemleri hayata geçirdik.

Bu kriz sektörde yeni belgelendirmeler ve etiketler yarattı. 
Global ortağımız, Newrest, kendi aktivitelerine ve projelerine 
yönelik iç standartlarını yayınlamaya karar verdi. Parıltım 
Newrest olarak biz de bu etiketi uyguluyoruz. Her projemiz 
değerlendirmeye girerek bu belgeyi Newrest Grup kalite 
denetçilerinin incelemesi sonrasında alabilmektedir.

‘SAFE by Newrest’ etiketi, çalışanlarımıza, müşterilerimize ve 
tüketicilerimize, operasyonlarımızı güvence altına almak için 
gerekli tüm sıhhi önlemlerin alındığına dair ek güvence 
vermektedir.

Üstlenilen sosyal sorumluluk -
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Sınırsız mutfak
bilgisi

Çok sektör lü uzmanl ık ⎯
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Sınırsız mutfak bilgisi -

Dengeli beslenme konusunda
sorumluluğumuz var

Yemek saatleri aile içerisinde, okulda ya da iş yerlerde 
öğrenmek için güzel zamanlardır.

Sağlıklı ve dengeli beslenmeyi teşvik eden 
önemli bir aktör olarak, beslenmenin temelleri 
üzerine farkındalık programları geliştiriyoruz.

Her yıl Eylül ayında bir yıllık etkinlik programına
başlıyoruz. Her ay, müşterilerimizin mutfak lezzetlerini, 
bilgilendirici ve açıklayıcı görsellerle keşfedebilecekleri 
özel bir etkinlik günü düzenliyoruz.

Sunduğumuz programlar her yıl farklı konulara dayanıyor
ve bir yemek deneyimi yaratmayı hedefliyoruz.
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Dijital & inovasyon
Çok sektör lü uzmanl ık ⎯
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Dijital & inovasyon -

Müşterilerimizin ve çalışanlarının ihtiyaçlarına uyum
sağlayabilen online platformlar geliştiriyoruz.

Dijital platformumuz Connect-Eat ile müşteri
deneyimini geliştiriyoruz. Menü bilgisinden, haberlere, 
memnuniyet anketlerinden, yemekler hakkında bilgilere 
ve daha nice konuya platform üzerinden erişebilirsiniz.
Bu dijital uygulamayı her müşterimiz için özel olarak
yaratmaktayız.

Hizmetlerimize ve konseptlerimize göre içeriği şekillenen 
Connect-Eat uygulamamız, sunduğumuz dijital çözümlerden 
bir tanesidir.

İşletmeler için yaratılmış dijital 
çözümler



Göztepe Mahallesi, Atatürk Cd.
No:10 / 1-2-3

34815 Beykoz – İstanbul

bilgi@pariltim-newrest.eu

www.pariltim-newrest.com

mailto:bilgi@pariltim-newrest.eu
http://www.pariltim-newrest.com/

