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Bonfilet, logosunu ve kurumsal kimliğini yeniledi 

Paketlenmiş kırmızı et sektörünün öncü şirketi Bonfilet, kurumsal kimliğini yeniledi. 

Günümüzde dördüncü kuşak tarafından yönetilen Bonfilet’in yeni logosu, şirketin 2020 

yılındaki sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda toprağı, doğayı ve güneşin sıcaklığını 

hissettirirken 115 yıllık köklü geçmişe de vurgu yapıyor. 

Akkoyun ailesinin hayvancılık ve kasaplık alanındaki 115 yıllık tecrübesini Ar-Ge ve teknoloji 

yatırımlarıyla geliştirerek sektörde pek çok ilke imza atan Bonfilet, son yıllarda hız verdiği 

yatırımlarını ve dönüşüm sürecini yeni kurumsal kimliğiyle destekledi. İlk etapta logosunu 

değiştiren şirket, kullanılan minimal ve modern çizgilerle yenilikçi yüzünü yansıttı.  

“Sürdürülebilir iş modelimizi kurumsal kimliğimize yansıttık” 

Bonfilet Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Akkoyun, yaşanabilir bir dünya için iş modellerinin 

temeline aldıkları sürdürülebilirliği, yenilenen kurumsal kimliklerine taşıdıklarını söyledi. 

Akkoyun, “Türkiye’nin en eski et üreticisi olmanın sorumluluğu ile bir yandan ülkemize değer 

katarken diğer yandan gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için çabalıyoruz. 

Sürdürülebilirliği temele aldığımız bu iş modelimiz doğrultusunda, 2020’de sıfır atık hedefiyle 

yola çıktık. Diğer yandan gıdada israfın önüne geçebilmek için çeşitli projeler yürütüyoruz. Bu 

hedeflerle ş zamanlı olarak kurumsal kimliğimizde de yeniliğe gittik. Yeni logomuzda 

Bonfilet’in doğadan aldığı gücü modern bir bakış açısıyla yansıtırken her zaman gurur 

duyduğumuz köklü geçmişimizi de vurguladık” dedi. 

Dinamizm ve verimlilik yansıtılıyor 

Bonfilet’in yeni logosunda modern çizgilerle stilize edilen dana figürü, minimal bir tasarım 

anlayışını ortaya koyuyor. Logodaki amblem rengi; toprağı, doğayı ve güneşin sıcaklığını 

hissettirirken dinamizmi ve verimliliği yansıtıyor.  

“Kendine bir iyilik et” söylemini kullanmaya devam etme kararı alan Bonfilet, güncel web 

sitesini de Şubat ayı içerisinde yayına almayı planlıyor.  

 
Bonfilet Hakkında 
1905 yılında Akkoyun ailesinin hayvancılık ve kasaplık faaliyeti ile başlayıp dört kuşak boyunca büyüyerek devam eden şirket, 1970 yılında 

Akkoyun Et Pazarı çatısı altında faaliyetlerini sürdürmüş ve 1987 yılında Bonfilet adını almıştır. Bonfilet, 1994 yılında Türkiye’yi ilk kez MAP 

teknolojisi ile paketlenmiş et ve et ürünleriyle tanıştırmış ve yine Türkiye’nin ilk dondurulmuş köfte üreticisidir. 2007 yılında Türkiye’nin AB 

normlarındaki ilk et üretim tesisi için adım atmış ve 2010 yılında 34-001 Belgesi’ni alarak Bonfilet Et Üretim Tesisi’ni açmıştır. Ar-Ge 

çalışmaları kapsamında ürün çeşitliliğini artırarak, otomasyona dayalı daha kapsamlı bir üretim modeline geçen Bonfilet, güvenilir ve sağlıklı 

et ürünlerini geçmişinden aldığı zengin mirası ile birleştirerek sektörde öncü marka olarak lider konuma yükselmiştir. Ürünlerin 

üretiminden, raflarda yerini almasına kadar geçen sürede yüksek teknoloji kullanarak en kaliteli eti sunan Bonfilet, bir asrı aşkın bilgi ve 



tecrübesini 2015 yılında Bonet Döner markası ve 2016 yılında Bonfilet SteakHouse markası ile güçlendirerek varlığını sürdürmektedir. Daha 

fazla bilgi için: http://www.bonfilet.com.tr 
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