
Pazar
Türkiye'de perakendecilik sektörünün geçmişiyaklaşık 50 yıl öncesine gidiyor. 1954 yılındakurulan Migros,Türkiye'de organizeperakendeciliğin temelini oluşturdu. Migros'untarihi, bir anlamda organize perakendenin tarihide sayılabilir. 1975 yılında şirketin Koç’ageçmesiyle hızla büyümesinin ardındanperakende sektörügelişmeler yaşadı ve1990'lardan itibarensektör, Migros'unönderliğinde çeşitliformatlarda büyüyüpyaygınlaşmaya başladı.Migros, yurtiçimağazalarının yanı sıra,Rusya, Kazakistan,Azerbaycan, Bulgaristanve Makedonya'daiştirakleri vasıtasıylaoperasyonlarınısürdürüyor.Türkperakende sektörününbir numaralı şirketi olanMigros'un sermayesinin%51.06'sı Koç Grubu'naait, %48.94'ü ise halkaaçık. Şirketin halka açıkhisselerinin %70'indenfazlasının yabancıyatırımcıların elindebulunması, Migros'a olangüvenin ulusal sınırıaştığının göstergesiolarak değerlendiriliyor. İstanbul MenkulKıymetler Borsası’nda (İMKB) 1.1 milyar US$'ınıaşan piyasa değeriyle işlem gören Migros,borsanın gözde hisselerinin bulunduğu İMKB-30Endeksi'nde yer alıyor.Şirketin konsolide satışları, bir önceki yılagöre %8 oranında artarak 2004 yılında2 milyar 274 milyon YTL'ye (1.7 milyar US$)ulaştı. Bu satışlarda yurtiçi satışların payı1.42 milyar US$ ile %84 düzeyinde gerçekleşti.Satış hacmi Migros'un yurtiçi perakende sektörliderliğini teyit ediyor.2004 yılında Migros'un faaliyet kârı81.7 milyon YTL olurken, bir önceki yılı görereel artışı %67 oldu.Vergi öncesindeki kârı birönceki yıla göre %71 oranında reel artışgöstererek 105 milyon YTL oldu.Migros, bu kârlılık oranını, enflasyonun altındakifiyat artışına rağmen yakaladı.Verilen bütünhizmet formatlarında pozitif kârlılığı yakalamasıise Migros'un rekabetteki en güçlü yanlarındanbiri olarak öne çıktı. Migros sadece yurtiçindedeğil, yurtdışındaki operasyonlarında da benzerbaşarılar elde etti. Rusya ve Kazakistan'dakişirketlerinin elde ettiği sonuçlar, uluslararası işdünyasında büyük ilgi gördü.Migros, bir taraftan müşterilerine uygunfiyatlarla “keyifli alışveriş” sunarken, diğer taraftanortaklarından sermaye talep etmeksizin hızlıbüyümesini sürdürüyor. Elde edilen kârın belirlibir bölümü her yıl hissedarlarla paylaşılıyor. AyrıcaMigros'un yurtiçi ve yurtdışında farklı stratejilerleortaya konan Şirket İş Modeli yerli ve yabancıyatırımcılardan övgü alıyor.

Baflar›lar
Migros'un tüketici, yatırımcı ve tedarikçilerineyönelik stratejisinin başarısı, çok sayıda kurumtarafından ödüllendirildi. Bunlardan biri dünyacaünlü Euromoney Dergisi’ne ait. Derginin 1995yılında, “Avrupa'nın En Başarılı Şirketleri”araştırmasında Migros,Türkiye'nin En BaşarılıŞirketi Ödülü'ne layık görüldü.

Migros, bu başarıdan sonra Türkiye'de çoksayıda kuruluş ve yayından ödül aldı. DünyaGazetesi'nin sektörde En Başarılı Şirket Ödülü2001 ve 2002 yıllarında Migros’a verildi. 2002'deSoysal Eğitim-Danışmanlık Şirketi tarafındanverilen,Yılın Müşteri Hizmeti UygulamasıÖdülü'nü aldı.Market Markaları Konferansı kapsamındadüzenlenen Yılın Perakendeci MarkasıÖdülleri'nde de iki kategoride ödül aldı.2002 yılındaki bu çalışmada, “İçecek” dalındaMigros Süt, “Ambalaj”da ise Todematik-Migrosödüle layık görüldü.2003 yılında düzenlenen Üçüncü ÖzelMarkalar Konferansında,Yılın Özel Markası

Perakendecilik Ödülü Migros'a verildi. Aynıorganizasyonda Gıda kategorisinde MigrosZeytinyağı, Konserve Balık ve Beyaz Peynir ile,“Temizlik”te ise Migros Bütçem ile ödül aldı.Dünya Gazetesi'nin Fasih İnal GirişimcilikÖdülleri 2002 Yarışması'nda “Uluslararası İşbirliği”kategorisinde büyük ödül 2003 tarihindedüzenlenen bir törenle Migros'a verildi.2003 yılında TümTüketicileri KorumaDerneği (TTKD)Tüketici Ödülü'nüMigros aldı.2004 yılında PrivateLabel İstanbulFuarı'nda, “TemizlikÜrünleri” kategorisiödülü, Altın MarkaÖdülü ve TüketiciKalite Ödülü Migros'averildi. Şirketin 2004'tealdığı bir ödül iseMigros'un itibarınıortaya koymasıaçısından önemliydi.Capital Dergisi'nin“Türkiye'nin EnBeğenilen Şirketleri”araştırmasında,Perakende SektörününEn Beğenilen Şirketiunvanını Migroskazandı.Migros, başarısınıdevam ettirmek verekabette öne geçmek amacıyla, müşteri odaklıstratejileri de devreye soktu. Bu kapsamda,müşterilerini daha yakından tanıyabilmek veböylece beklentilerini daha doyurucu biçimdekarşılayabilmek için, harcama seviyelerininyanı sıra, içinde bulundukları yaşam tarzını dasaptamaya başladı. Böylece, alışveriş yapılanmağaza, satın alınan ürünler, kullanılan iletişimkanalları ve gelme sıklığı gibi kriterlere göre çoksayıda segment oluşturuldu. Bu çalışmalarla“360 derece müşteri bilgisi” tanımlandı.Migros Türk'ün Türk tüketicileriyle tanıştırdığıilklerin arasında barkod sistemi, bilgisayarlı terazilikasalar, hijyenik ambalaj, periyodik indirimhaftaları, elektronik tartı, engelliler için alışverişaracı, Migros ClubKart, elektronik rafetiketi, kasiyersiz kasa,kasasız alışverişsayılabilir.
Tarihçe
Migros, 1954 yılındaİsviçre MigrosKooperatifler Birliği veİstanbul Belediyesi'ningirişimiyle İstanbul'dakuruldu. Başlangıçtatüketim ürünlerinitüketicilere 45 satışarabası ileulaştırıyordu. 1957yılında Migros'un ilkmağazası İstanbul
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Beyoğlu Balık Pazarı'nda açıldı.Bunu, diğer semtlerdekimağazalar izledi.1975 yılında şirketin tarihindeönemli bir gelişme yaşandı veMigros'un çoğunluk hisseleriKoç Topluluğu'na devredildi. Butarihten itibaren İstanbul içindemağaza sayısı hızla artmayabaşladı. Uzun süre İstanbul dışınaçıkmayan Migros, 1998 yılındaİstanbul dışındaki ilk mağazasınıİzmir'de açtı. Aynı yıl içindeİzmir'de dört mağaza birdendevreye girdi.1991 yılında halka açık birşirket haline gelen Migros, MMMMigros Atrium, MMM MigrosŞişli mağazalarıyla dünyanormlarında, çağdaş tüketiciyeçok daha fazla seçenek sunanbüyük mağazacılıkta öncü oldu.Migros 1992-1993 yıllarındabaşta MMM Migros Antalya olmak üzere büyükşehirlerin yanı sıra Marmaris, Bodrum, Silivri,Yalova gibi tatil yörelerinde de müşterilerinehizmet vermeye başladı. Migros, 1994'tekuruluşunun 40. yılında “her hafta bir mağaza”hedefi ile genişlemesini sürdürdü. 1995 yılında iseŞok Ucuzluk Marketlerini devreye sokaraksektörde bir yeniliğe daha imza attı.Migros'un tarihinde 1996 yılının da önemli biryeri var. Şirket, ilk yurtdışı mağazasını 1996'da,Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Ramstore adı ileaçtı. Hemen bir yıl sonra da Moskova'dakiRamstore Alışveriş Merkezi devreye girdi veşehrin en önemli merkezi konumuna geldi.Türkiye'nin alanında ilklerinden biri olan SanalMarket, 1997 yılında devreye girdi. Böylece,tüketiciler, Migros'a internetten de ulaşmayabaşladılar.1998'de müşteri ilişkileri yönetiminin (CRM)gıda perakendesinde ilk uygulamasını hayatageçiren Migros, tüketicileri Migros Club Kart'ınavantajlarıyla tanıştırdı.2000'de ise sanal alışveriş merkezi Kangurum,48 markanın 25 bini aşkın ürünüyle hizmete girdi.Bir yıl sonra ise bir başka ilk daha gerçekleştirildive Migros'un B2B sitesi hizmete açıldı. Böylece,toptan satışların internetten yapılmasını sağlayanMigros Toptan Market kullanıma açıldı.2003 yılına ise yurtdışında genişlemestratejileri damgasını vurdu. Ramstore'larRusya'da ilk kez Moskova dışına taştı. Sibirya'nınönde gelen eyaletlerinden Krasnoyarskybölgesinde açılan Ramstore'u,Tataristan'ınbaşkenti Kazan'daki mağaza izledi.Yurtiçinde iseMigros ilk kez    Kars ve Erzincan'da hizmetvermeye başladı.
Ürün
Migros Türkiye'nin enyaygın mağaza zinciriolma özelliği taşıyor.Şirket 50. yılınıkutladığı 2004'te,yurtiçinde yedi coğrafibölgede 72 M, 72MM, 33 MMM, 283Şok ile üç AlışverişMerkezi vehipermarket olmaküzere toplam 463noktada hizmet verir hale geldi.Yurtdışında iseBakü'de üç, Rusya'da 32, Kazakistan'da beş,Sofya'da dört Ramstore olmak üzere toplam 507mağazaya ulaştı.Türkiye'de modern perakende sektörününöncülüğünü yapmakta olan Migros, çok genişkullanım alanına sahip mağazalarında, gıda veihtiyaç maddelerinin yanı sıra, kır tasiye, züccaciye,beyaz eşya, elektronik, kuruyemiş, balık, kitap,fotoğraf, müzik, pastane, fırın bölümleriyle demüşterilerinin her türlü ihtiyacını karşılıyor,

“non-food” çeşitliliği ile farklılaşıyor.Migros ve Şok mağazalarında 2004 yılında29 bin 500 farklı ürün satıldı.Migros Türk T.A.Ş., ürün satın aldığı hertedarikçisini titizlikle seçiyor ve tedarikçi şirketlerbelli aralıklarla denetleniyor. Bu işlemler,TürkiyeBilimsel ve Teknolojik Araştırma KurumuMarmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK-MAM)Gıda Bilimi ve Teknolojisi Araştırma Enstitüsütarafından yapılıyor ve ürünlerin kalite kontrolanalizleri periyodik olarak gerçekleştiriliyor.
En Son Geliflmeler
Migros, 2004 ve 2005'te de yatırımlarınayurtiçinde ve yurtdışında devam etti.Migros lojistik ağını her geçen gün biraz dahagenişleterek farklı kültürleri ve alışverişalışkanlıklarını modern Migros hizmetiyletanıştırdı. Böylece farklı tüketim alışkanlarınıaynı çatı altında toplayan şirket, kaliteli ve keyiflialışverişi ulaştığı her noktaya götürüyor.Türkiye'de faaliyet gösterdiği il sayısını 41'eulaştıran şirket, bu performansıyla, yurtiçindeen yaygın mağaza zinciri konumunu sürdürüyor.Müşterilerine daha zevkli ve daha keyifli biralışveriş ortamı sunmak amacıyla, alışverişsepetlerinden reyonlarına kadar renklenenMigros'un yeni tasarlanan reyonlarındamüşterilerin her şeye daha kolay ulaşması vekendisini rahat hissetmesi gözetilmiş durumda.Perakende deneyimi ve yenilikçi, dinamikkimliğiyle yurtdışındaki yatırımlarını sürdürenMigros, beşinci ülke olarak Makedonya Üsküp'te2005 yılında bir alışveriş merkezi vehipermarketle hizmet vermeye başlıyor.Migros, 2004 sonu itibarıyla net satış alanındakibüyümesini sürdürerektoplam       423 binmetrekareyi aştı.Yurtiçinde veyurtdışındaki müşterisayısı ise yılda  166milyonu geçti.Migros, 2005 yılıbaşında Kasasız Alışveriş'ibaşlattı.Yine bir ilk olanHediyeKart uygulamasınaöncülük etti ve böylecemüşterilerine dilediklerikişilere alışveriş armağanetme olanağı sundu.
Promosyon
Migros, stratejilerini perakendecilik standartlarınıüst seviyelere yükseltecek müşteri memnuniyetianlayışıyla, sürdürülebilir kalite, saygınlık vesektörel liderliği sağlamak üzere yapılandırıyor.Bu strateji, 2004 yılında da devam etti. Şirketbir yandan yurtiçinde seçici büyüme stratejisiizlerken, diğer yandan yurtdışında, özellikle Rusyaoperasyonlarında hızlı bir büyüme stratejisi uyguladı.

Türkiye'nin en geniş müşteriilişkileri yönetimi (CRM)veritabanına sahip olan Migros,hem genel, hem de müşteriihtiyaçlarına göre şekillendirilmişözel kampanyalar uyguluyor. 2004yılında Migros Club üye sayısı 4.1milyonu aştı. Migros Clubçerçevesinde müşterilere 2004yılında özel indirim kuponlu 500bin doğrudan posta gönderimiyapıldı.Migros, topluma karşı duyarlıve sorumluluğunun bilincindeolmaya her zaman öncelikveriyor. Bu nedenle kültür, spor,eğitim alanlarındaki çok sayıdaprojeyi, sosyal sorumlulukyaklaşımıyla destekliyor.
Marka De¤erleri
Migros,Türkiye'de perakendeanlamında pek çok ilke öncülüketti ve bu uygulamaları sektöre yerleştirdi. Öncükimliği ve sunduğu keyifli alışveriş tarzı iletüketicileriyle bütünleşen şirket olarak tanındı.En yaygın mağaza zinciri olarak da çok genişkitleleri alışverişte buluşturma misyonunu üstlendi.Migros'un ana değerlerini; müşterilerinemodern, güvenilir, ekonomik ve geleneksel Koçdeğerlerinden gelen yüksek kalitede hizmetsunmak oluşturuyor.

www.migros.com.tr

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Migros Türk'te yılda 1 milyar adede yakın ürünsatılıyor.
Migros ve Şok'lardaki kasalardan 09:00 - 22:00saatleri arası saniyede ortalama 9.6 kişi geçiyor.
Migros Türk'te bir yılda satılan meşrubatlarıntoplamı ile Türkiye'deki herkes iki litre meşrubatiçebilir ve bir yılda satılan tuvalet kağıtları iledünyanın çevresi 24 kez sarılabilir.
Migros Türk'ten her yıl satın alınan 130 bin tonmeyve-sebze ile küçük bir ülkenin yıllık meyve-sebze tüketimi karşılanabilir.
Migros'ta bir yılda satılan 17 bin ton deterjanla57 milyon kere çamaşır yıkanabilir.
Migros Türk kamyonları Marmara Bölgesimağazalarına hizmet vermek üzere bir yılda65 bin sefer yapıyor ve Ekvator'u 94 kezdönecek kadar yol kat ediyor.
Migros çalışanlarının gelişimine yönelik 56 değişikeğitim programı uyguluyor. 2004'te tümTürkiye'de yapılan bu eğitimlerden 9 bin 974 kişiyararlandı.
Müşteri gözüyle Migros, periyodik anketlerleirdelenerek değerlendirildi. Bu anketlerde 2004yılında 8 bin 418 müşterinin fikri alındı.

Migros
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