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Founded in November 1997, our company gathered a rapidly rising 
momentum with the concept of 100% customer satisfaction and 
delivery of healthy delicious tastes to our consumers and reached 
out to a constantly expanding customer portfolio with the positive 
feedbacks from the consumers.

Securing a considerable position in the domestic market in Turkey, 
our company İpek delivers products such as instant coffee and coffee 
whitener to all over Turkey and to countries such as Iraq, Syria, 
Palestine, Oman, Iran, Georgia and Russia under private labels.

Mission: 
Meeting customer demands and expectations at the highest level by 
constantly improving our product and service quality, establishing an 
emotional bond between ourselves and our consumers by establishing 
a strong communication and thus ensuring customer loyalty, increasing 
our competitiveness and profitability domestically and abroad.

Vision:
Becoming a reliable and reputable organization in Turkey in the sectors 
in which we conduct business.

Good Coffees, Gourmet Tastes

 شركتنا التي بدأت حياتها التجارية في تشرين الثاني 1997 حققت زخًما متصاعًدا سريًعا في هذا القطاع
 بمفهوم تحقيق رضا العمالء بنسبة ٪100 وتقديم النكهات  الصحية واللذيذة لعمالئها وقد حصلت على

.كتلة عمالء متنامية يوًما بعد يوم بفضل ردود الفعل اإليجابية للعمالء

 كما ان شركة إيبيك التي وصلت إلى نقطة كبيرة في تركيا في وقت قصير تقدم خدمات في صناعة
 منتجات مثل القهوة سريعة الذوبان ومبيض القهوة مع عالمات تجارية خاصة وتقوم بتوصيلها لدول

.مثل العراق وسوريا وفلسطين وعمان وإيران وجورجيا وروسيا باإلضافة إلى جميع أنحاء تركيا

:مهمتنا
 تلبية متطلبات العمالء وتوقعاتهم على أعلى مستوى من خالل التحسين المستمر لجودة منتجاتنا 

 وخدماتنا، تكوين رابطة عاطفية مع المستهلك من خالل تحقيق التواصل القوي وضمان صداقة العمالء،
.زيادة قدرتنا التنافسية والربحية في داخل وخارج البالد

:رؤيتنا
.أن نكون شركة موثوقة وذات سمعة طيبة في تركيا في المجاالت التي نعمل فيها

قهوة جيدة، نكهات الذواقة



Foamer 10kg  Hot Chocolate 25kg

FREEZE DRIED COFFEE 25 kg AGGLOMERATED COFFEE 23 kgSPRAY DRIED COFFEE 25 kg

 Non Dairy Creamer 25kg  
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BULK PRODUCTS
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Combination of the amazing espresso flavor with milk! 
For keen admirers of white coffee, the smooth and 
unique taste rich in foam now includes extra chocolate 
notes. The sugar-free version is also available.

Cappuccino كابتشينو

Original 25gx20pcsx12bag Sugar Free 12,5gx20pcsx12bags
25 جرام × 20 قطعة × 12 حقيبة 12،5 جرام × 20 قطعة × 12 كيس

 مزيج من نكهة االسبريسو الرائعة مع الحليب! هذا الطعم الفريد الخفيف ذو الرغوة الناعمة محّضر
 خصيصاً لمن يحبون قهوتهم مع الحليب ومع شوكوالتة إضافية. هناك أيًضا نوع خاٍل من السكر إذا

.كنت ترغب في ذلك

(I-C-10005) (I-C-10020)
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An exclusive blend for tea fans! Karak Tea takes the 
pleasure of tea drinking to another dimension with its spicy 
flavor, color, aroma and soft taste balancing tea and milk.

20g Karak Teaشاي الكرك

Original 20gx25pcsx24bags / 20gx10pcsx18boxes Cardamom 20gx25pcsx24bag / 20gx10pcsx18box
20 جرام × 25 قطعة × 24 / 20 جرام × 10 قطع × 18 20 جرام × 25 قطعة × 24 / 20 جرام × 10 قطع × 18

 مزيج خاص جدا لمحبي الشاي! ينقل شاي الكرك متعة شرب الشاي إلى بعد آخر بمذاقه الناعم الموازن
.بين الشاي والحليب مع رائحة التوابل ولونه ورائحته الخاصة

(I-C-10017) (I-C-10021) (I-C-10022)(I-C-10023)



7

2-in-1 instant coffee for those promptly looking 
for a unique coffee taste! Just add water and mix. 
Your drink is ready with an intense coffee taste. 
Enjoy a warm pleasant break.

12g 2in1 

12gx24pcsx12bags / 12gx48pcsx12boxes

 قهوة سريعة التحضير 2 في 1 ألولئك الذين يريدون الحصول على طعم القهوة الفريد على الفور! 
أضف الماء واخلط فقط. مشروبك اآلن جاهز مع طعم القهوة المكثف. استمتع باستراحة ممتعة ودافئة

12 جرام × 24 قطعة × 12 / 12 جرام × 50 قطعة × 12

     2 في 1

(I-C-10024)(I-C-10025)
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18gx24pcsx12bags / 18gx48pcsx12boxes
21 جرام × 84 قطعة × 18 / 21 جرام × 42 قطعة × 18

(I-C-10032) (I-C-10033)

3-in-1 instant coffee for those promptly looking 
for a unique coffee taste! Just add water and mix. 
Your drink is ready with an intense coffee taste. 
Enjoy a warm pleasant break.

18g 3in1 
 قهوة سريعة التحضير٣ في 1 ألولئك الذين يريدون الحصول على طعم القهوة الفريد على الفور! 

أضف الماء واخلط فقط. مشروبك اآلن جاهز مع طعم القهوة المكثف. استمتع باستراحة ممتعة ودافئة

     ۳ في 1
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More flavor! The Original, Strong Hazelnut and Strong 3 in 1 
series always at your disposal in 20 g square packs.

20g 3in1 Square
،"The Original" نكهة إضافية؟ قهوة بالحليب كالسيكية

و "Strong Hazelnut" أو بطعم البندق المكثّف
أصبحت أنواع قهوة ٣ في Strong" 1" بطعم القهوة المكثّف

دائًما في متناول اليد مع عبوات مربعة 20 جرام
ً 

The Original 20gx36pcsx12bag Strong 20gx36pcsx12bags Strong Hazelnut 20gx36pcsx12bag
20 جرام × ٣6 قطعة × 12 كيس 20 جرام × ٣6 قطعة × 12 كيس 20 جرام × ٣6 قطعة × 12 كيس

 ۳ في 1 مربع

(I-C-10013) (I-C-10013) (I-C-10013)
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A coffee break? The Original, Strong Hazelnut or 
Strong.Make your choice, add flavor to your break! 
One out of 3 distinguished flavors is just the right 
one for you.

15g 3in1

Milky 15gx50pcsx12box Strong 15gx50pcsx12box Strong Hazelnut 15gx50pcsx12box

،"The Original" استراحة لتناول القهوة؟ قهوة بالحليب كالسيكية
"Strong Hazelnut" أو بطعم البندق المكثّف

 حدد اختيارك وأضف نكهتك الخاصة إلى استراحتك! واحدة من ."Strong" أو بطعم القهوة المكثّف
.هذه النكهات المختلفة الثالثة تناسبك بالتأكيد

15 جرام × 50 قطعة × 12 بوكس 15 جرام × 50 قطعة × 12 بوكس  15 جرام × 50 قطعة × 12 بوكس

       ۳ في 1

(I-C-10001) (I-C-10001) (I-C-10001)
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For keen admirers of the original taste! This special 
flavor with the perfect balance of coffee, milk and 
sugar, will make you feel good with every sip.

۳20g 3in1 The Original في 1 كالسيكية

The Original 20gx100pcsx10bags The Original 20gx(20+4)pcsx12bags

 لمن ال يستطيع التخلي عن الطعم الكالسيكي األصلي! ستجعلك هذه النكهة الخاصة التي تحتوي على
.تناسق مثالي بين القهوة والحليب والسكر تشعر بالرضا مع كل رشفة

20 جرام × 100 قطعة × 10 أكياس 20 جرام × )20 + 4( قطعة × 12 كيس
(I-C-10026) (I-C-10002)



2gx50pcsx24box

12

For keen admirers of black coffee! Single serving Classic has 
been specially prepared for fans eager for intense coffee 
flavor with every sip. Everyone deserves good coffee with 
unique flavor and intense aroma..

2g Classic كالسيكية
 لفنجان واحد خصيًصا ألولئك الذين "Classic" ألولئك الذين يحبون القهوة السادة! تم إعداد قهوة
 يرغبون في الشعور بالنكهة القوية للقهوة مع كل رشفة. الجميع يستحق قهوة جيدة بنكهتها الفريدة

 ً.ورائحتها القوية

2 جرام × 50 قطعة × 24 صندوق
(I-C-10004)
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A golden touch to coffee! In pursuit of zest, the single-serving 
Gold prepared with exclusive coffee beans is the favorite of those 
preferring their coffee black and intense-flavored.

1.8g Goldجولد

1,8gx50pcsx24box

،لفنجان واحد محّضر بحبوب قهوة خاصة "Gold" لمسة ذهبية للقهوة! سعيا وراء اللذة، قهوة جولد
.أصبحت المشروب المفّضل لمن يحبون قهوتهم ذات النكهة القوية والسادة

   1،8 جرام × 50 قطعة × 24 بوكس
(I-C-10003)
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33gx24pack
٣٣ جرام × 24 حزمة

Exclusively for keen admirers of black coffee looking for 
the intense flavor with every sip, the Classic 33g Doypack.

كالسيكية
 اآلن في ظروف 33جرام مظغوطة لمن يحب القهوة السادة ولمن يريد أن "Classic" قهوة كالسيكية

.يشعر بالنكهة المكثفة للقهوة مع كل رشفة

Doypack Classic

(I-C-10015)
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Exclusively for keen admirers of black coffee looking for the intense 
flavor with every sip, the Classic tin can enables preserving the 
freshness and aroma of your coffee for an extended period even 
after opened.

Tin Classicقهوة كالسيكة" تنك
ي كل رشفة، قهوة

 لمن يحب القهوة السادة والذين يريدون أن يشعروا بالنكهة القوية للقهوة �ف
ي علبة تنك خاّصة تحافظ عىل نضارة ورائحة قهوتك ح�ت بعد الفتح "Classic" كالسيكية

الآن �ف
ة طويلة .لف�ت

50gx48pcs / 100gx24pcs / 500gx6pcs
50 جرام × 48 قطعة / 100 جرام × 24 قطعة / 500 جرام × 6 قطع

(I-C-10006) (I-C-10016) (I-C-10027)
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50gx24pcs / 100gx12pcs / 200gx12pcs
50 جرام × 24 قطعة / 100 جرام × 12 قطعة / 200 جرام × 12 قطعة

Exclusively for keen admirers of black coffee looking for the 
intense flavor with every sip, the special glass jar of the 
Classic enables preserving the freshness and aroma of your 
coffee for an extended period even after opened..

Jar  Classicقهوة كالسيكة إناء زجاجي
 لمن يحب القهوة السادة والذين يريدون أن يشعروا بالنكهة القوية للقهوة في كل رشفة، قهوة كالسيكية

"Classic" اآلن في إناء زجاجي خاّص تحافظ على نضارة ورائحة قهوتك حتى بعد الفتح لفترة 
.طويلة

(I-C-10010) (I-C-10011) (I-C-10012) 



400gx12pcs 450gx12bags
400 جرام × 12 قطعة 450 جرام × 12 كيس
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Your coffee's best companion! Provides a smooth and balanced 
intense coffee taste without disrupting the unique flavor and 
aroma of your coffee. Crowns the joy of coffee.
        

Coffee Creamerمبيض القهوة 
 أفضل صديق للقهوة! يقدم لك نكهة خفيفة الشرب من خالل موازنة نكهة القهوة المكثّفة دون إفساد

.طعمها أو رائحتها
.وبهذا تقوم القهوة بتتويج مزاجك

 

(I-C-10019) (I-C-10028)



The favorite of admirers of black and intense flavored 
coffee, the Gold 33g Doypack has been prepared with 
exclusive coffee beans.

قهوة جولد ظروف مظغوطة
 هناك حقيقة مثبتة منذ زمن طويل وهي أن المحتوى المقروء لصفحة ما سيلهي القارئ عن التركيز

 على الشكل الخارجي للنص أو شكل توضع الفقرات في الصفحة التي يقرأها. ولذلك يتم استخدام طريقة
 لوريم إيبسوم ألنها تعطي توزيعاَ طبيعياَ -إلى حد ما- لألحرف عوضاً

Doypack Gold
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33gx24pack
   ٣٣ جرام × 24 حزمة   

(I-C-10014)



The special glass jar of the Gold 33g Doypack prepared 
with exclusive coffee beans; the favorite of admirers of 
black and intense flavored coffee, enables preserving the 
freshness and aroma of your coffee for an extended period 
even after opened.

Jar Goldقهوة جولد إناء زجاجي
 اآلن "Gold" أصبحت المشروب المفّضل لمن يحبون قهوتهم ذات النكهة القوية والسادة, قهوة جولد

 في إناء زجاجي خاّص محّضرة بحبوب قهوة خاصة تحافظ على نضارة ورائحة قهوتك حتى بعد الفتح
.لفترة طويلة
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50gx24pcs / 100gx12pcs / 200gx12pcs
50 جرام × 24 قطعة / 100 جرام × 12 قطعة / 200 جرام × 12 قطعة

(I-C-10011) (I-C-10012)(I-C-10010)



   كوب كرتوني
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Meet the convenience of tea and coffee in the cup!
Perfect tastes at home,  work, school or even on the road...
Enjoy wherever you want, whenever you want. The special layer 
ensures preserving the taste, aroma and freshness of your beverage 
for an extended period.

!تعّرف بالمتعة العملية للشاي والقهوة في الكوب
... نكهات مثالية في المنزل أو في العمل أو في المدرسة أو حتى على الطريق

 احصل عليها أينما تريد ومتى تريد. بفضل الطبقة الخاصة يتم الحفاظ على طعم ورائحة ونضارة
مشروبك لفترة طويلة

هناك حقيقة

كوب كرتوني 

هناك حقيقة

Instant Carton Cup

3in1 Karak Tea Cappuccino
٣ في 1 شاي الكرك كابتشينو

Full With
Hot Water

Until The Line

FRESHNESS SEAL

CARTON CUP

INSTANT COFFEE POWDER

(I-C-10029) (I-C-10030) (I-C-10031)



شاي كرك في عبوة بالستيكية
 مزيج خاص جدا لمحبي الشاي! ينقل شاي الكرك متعة شرب الشاي إلى بعد آخر بمذاقه الناعم الموازن

.بين الشاي والحليب مع رائحة التوابل ولونه ورائحته الخاصة
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An exclusive blend for tea fans! Karak Tea takes the 
pleasure of tea drinking to another dimension with its spicy 
flavor, color, aroma and soft taste balancing tea and milk.

Karak Tea with plastic jar

20gx24pcsx6
20 جرام × 24 قطعة × 6

(I-C-10018) 

elhamdülillah




