Hakkımızda;
Trileçe Dünyası Şubat 2014'te Türkiye'nin ilk toptan Trileçe üreten firması olarak sektörde yerini aldı. O dönem günlük 2 ton
üretim kapasitesine sahipti.
Henüz Türkiye'de hiç bilinmeyen Trileçe'nin tanıtımı yolunda "Balkanlardan Gelen Lezzet", "Denediniz mi?" sloganları ile
çıktığı yolda ilerlemesi çok kolay oldu çünkü ürün gerçekten her tadan tarafından beğenildi. Trileçe'sinin hafifliği, lezzeti,
aroması ve kaliteden ödün verilmeyişi onu kısa zamanda Türk damak zevkinde hak ettiği yere oturttu.
Mayıs 2015 itibarı ile modern üretim tesisine taşınan firma hem kalitesini hem de kapasitesini daha üst seviyelere taşımış
oldu. Yeni tesisinde artık sizlere Trileçe ile birlikte yeni lezzetler de sunmaya başladı.
Bölge bayilikleri ve yüzlerce satış noktası ile sizlere mükemmel lezzetler sunmaya devam etmektedir.

Vizyonumuz
Trileçe Dünyası tatlı ve pastacılık sektöründe yeni ufuklar açacak, lezzetli, kaliteli, sağlıklı ürünler üreterek yaygın dağıtım
ağları vasıtasıyla saygın ve kaliteli satış noktalarında sevenleriyle buluşmayı hedeflemektedir.
Bugün İstanbul ve İzmir başta olmak üzere yüzlerce satış noktasına ulaşarak hedefini gerçekleştirme yolunda başarıyla
ilerlemektedir.

Misyonumuz
Trileçe Dünyası müşterilerine taze, kaliteli, sağlıklı, lezzetli ürünler sunmayı görev edinmiştir.
Ürünlerimizin tazeliğinden emin olunabilmesi için üretildikleri anda tarih etiketleri yapıştırılmaktadır. Kaliteli ve sağlıklı
ürünler için yapay tatlandırıcılardan, aromalardan ve her türlü katkılardan uzak durulmaktadır.

Afiyet Olsun...

Ürünlerimiz

Trileçe

Cream Cyprus

Cream Star

Ürün Koruma

Teslimat

Memnuniyet

Karamelli Trileçe

Trileçe ;
"Balkanlardan Gelen Lezzet" Trileçe'yi ilk üretmeye başladığımız günlerde satış noktaları oluşturmak için çok fazla emek sarf ediyorduk. Yeni
duyulan bir lezzet olduğundan başlangıçta mesafeli duruluyor ama ilk tadıştan sonra tüm algı değişiyordu.
O günlerde "Denediniz mi" sloganı ile ilgi çekmeye çalışıyorduk. Çünkü bir kez deneyenin vazgeçemeyeceği lezzet ve nefasette bir ürün
hazırlamıştık.
Trileçe'yi üretip toptan satmaya başlayan ilk firma Trileçe Dünyası'dır. Dolayısı ile bugün Trileçe'nin bu derece tanınmasında Trileçe
Dünyası'nın eşşiz lezzeti en ön sırada rol oynamıştır. En başından beri değiştirmeden uyguladığımız özel üretim formülümüz (reçetemiz) en
kaliteli hammaddeleri kullanarak, kalite, sağlık ve lezzette zirvede bulunmamızı temin etmektedir.
Eğer bugüne kadar Trileçe Dünyası'nın ürettiği Trileçe'nin tadına bakmadıysanız kendinizi Trileçe yemiş kabul etmeyin...
Sizce yüzlerce satış noktasına sahip olmamızda başka ne etkili olabilir?

Frambuazlı Trileçe
Portakallı Trileçe

VanilyalıTrileçe

Çikolatalı Trileçe

Antep Fıstıklı Trileçe

Hindistan Cevizli Trileçe

Limonlu Trileçe

Cream Cyprus
Kıbrıs Tatlısı olarak bilenen tatlıya Trileçe
Dünyası'nın sihirli formülünü uygulayınca
ortaya Cream Cyprus (Krem Kıbrıs) çıkmış
oldu...
Çok hafif bir şerbetli tatlı olan Cream
Cyprus şerbetli tatlı sevmem diyenlere bile
kendini sevdirmeyi başarıyor...
Denediniz mi?

Cream Star

Kremalı cup muhallebi şimdi karamel,
frambuaz ve limon aromalı... Tabiki Trileçe
Dünyasının enfes bisküvi parçacıkları ile...

Fabrikamız;
500 m2 'nin üzerinde kapalı alana sahip olan modern tesisimizde en üst seviye hijyen ve gıda standartları uygulanarak
üretim yapılmaktadır.
Hammadde girişinden ürünün mamul hale ulaşmasına kadar geçen tüm işlemler ile bayilerimizden siparişlerin alınıp
teslimatın gerçekleştirilmesine ve satış sonrası ürünlerin takibi ve müşteri memnuniyeti işlemleri de dahil olmak üzere
tüm süreç ISO 9001 ve ISO 22000 standartlarına göre yaklaşık 70 civarında form ile anbe an takip edilmektedir.
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