
Pazar
Türkiye'de tüketici elektroniği sektörü sonyıllarda oldukça hızlı bir gelişim sergiliyor.Burada küreselleşmenin, bu bağlamda dünyadakigelişmeler ve değişimlerden yerel pazarlarınetkilenmesinin ve tüketicilerin bu trendlerdenetkilenerek dünya standartlarında hizmet veservis talep etmelerinin büyük bir etkisi var.Ayrıca yaygınlık, gittikçe yükselen hizmet kalitesi,ödeme kolaylıkları, düzenlenen etkin kampanyalarve fiyatların daha makul seviyelere gerilemişolması önemli rol oynuyor.Türkiye'de teknolojik ürünlere duyulan ilgi deson yıllarda hızla artıyor. Bu gelişimin başlıcanedenleri, tüketicilerin teknolojiyi takip etmeleri

ve beklentilerini arttırmalarına paralel olarakuluslararası markaların Türkiye'ye olan ilgisininartmış olmasından kaynaklanıyor. Ayrıcateknolojik ilerlemelerin çeşitliliği sağlaması vefiyatların daha makul seviyelere gerilemesi detalepleri hızlandırıyor.Değişen tüketici taleplerini ve uluslararasıstandartta hizmet beklentilerini cevap vermeküzere kurulmuş Türkiye'nin ilk teknolojiperakendecisi Teknosa'nın kısa sürede yakaladığıbüyük başarının arkasında bu gerçeğigözlemlemesi ve tüketici beklentileri yönündehareket etmesi bulunuyor.Son yıllarda kadın tüketicilerin taleplerinde birartış görülse de henüz sınırlı bir seviyede kalıyor

ve teknoloji tüketimini ağırlıklı olarak 20-40 yaşarası erkeklerin gerçekleştirdiği gözlemleniyor.Tüketicilerin ürün seçiminde öncelikler,marka ve markaya duyulan güven, fiyat ve ödemealternatifleri ile fonksiyonellik ve tasarımözellikleri olarak sıralanıyor. Güvence ve kalitebeklentisi doğrultusunda uluslararası alandabaşarısını ispat etmiş markaları tercih etseler dealışveriş tercihinde ürünün satın alındığı yer,marka tercihinin önüne geçiyor.Teknosa gibigüvenli alışveriş olanağı sağlayan, satış sonrasıhizmet veren kuruluşlar satın alma tercihinibelirlemede önemli bir faktör haline gelmişdurumda.Türkiye'de 2004 yılı verilerine göre tüketicielektroniği pazarı, 5 milyar US$ civarında birseviyeye ulaştı. Sürekli ve değişken dinamiklerlebeslenen elektronik pazarının 2010 yılına kadar10 milyar US$'a ulaşması bekleniyor.
Baflar›lar
100'den fazla küresel ve yerel markanınbinlerce çeşit ürününü, on dokuz ildeki 80'eyakın mağazası aracılığı ile sunan Teknosa, toplam15 bin metrekareden fazla satış alanı ile,Türkiye'nin ilk ve en yaygın teknolojiperakendecisi.Teknosa, aylık 2.5 milyondan   fazlaziyaretçinin uğradığı mağazalarının sayısını,2005 yılı sonuna kadar 90'dan fazlaya,Türkiyegenelinde hizmet verdiği illerin sayısını ise 30'açıkarmayı öngörüyor. Ayrıca, internetten satış vetelefonla satış sistemleri ile Türkiye'nin hernoktasına hizmet veriyor.Teknosa 2000 yılından bu yana gösterdiğigelişimlerle 2001 yılı sonunda 25 milyon US$olan cirosunu, 2004 yılında 250 milyon US$'ayakın bir rakama çıkardı. Kuruluşundan çok kısabir süre sonra elde ettiği bu sonuçla Teknosa,Türkiye'nin en büyük teknoloji perakendecisikonumuna ulaştı.Teknosa, perakendecilikteki başarısınısosyal sorumluluk alanında yaptığı çalışmalarla dapekiştiriyor. Geleceğin teknolojide olduğu veteknolojiyi kullanabilmenin giderek daha çokönem kazandığı gerçeğinden hareketle, Teknosaçocukların ve gençlerin teknolojiye karşıduyduğu ilgiyi artırmak ve yaşam tarzı  halinegetirmek amacıyla projeler  gerçekleştiriyor.
Tarihçe
Teknosa, değişen tüketici taleplerine veuluslararası standartta hizmet beklentilerinecevap vermek üzere Ekim 2000'de Hacı Ömer Sabancı Holding bünyesinde kuruldu.Türkiye'nin ilk teknoloji perakendecisi olanTeknosa, 2003 yılı başında, 1.000 metrekarelikalanı ile Türkiye'nin en büyük teknolojimağazasını açarak, bir buçuk yıl içinde büyükformatlı mağaza sayısını üçe çıkardı.Teknosa Bayi Grubu 2001 yılından itibarenMitsubishi, Sharp ve Midea gibi dünya klimapazarında önemli yer teşkil eden markalarınürünleri ile Sharp marka buzdolabı veyazarkasaları yurt çapına yayılan 500'den fazlayetkili satış ve servis noktası aracılığı ile sunuyor.2003 yılından itibaren de kendi kontrolündeyeni klima markalarının üretimine başladı.TeknosaBayi Grubu, bayrağı on beş yıldır tüketiciye bualanda hizmet veren Temsa şirketinden devraldı.
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Ürün
Teknosa, teknoloji perakendecisi olarak tüketicielektroniği kapsamında; elektronik, bilişim, iletişim,kişisel bakım ve optik alanlarında bir satış vepazarlama platformu. Bu bağlamda Teknosa, 2005yılı itibarıyla Sony, HP, Nokia, Philips, Microsoft,Sharp, Samsung, Panasonic, Ericsson gibi çoğuuluslararası 275 markanın, 3 binden fazla ürünçeşidinin satışını üstlenmiş bulunuyor. Aynı zamandadünyanın sayılı mağazalar zincirinden biri olanRadio-Shack'in Türkiye temsilcisi olan Teknosa ürüngamını; garanti, ödeme kolaylıkları, kalite, çeşitlilik,satış sonrası destek gibi çalışma ilkeleriyle artırarakmüşteri memnuniyetini hedefliyor.Teknosa, 7 gün 24 saat hizmet vermek amacıyla2004 yılında kurulan telefonla satış (444 00 78) veinternetten satış (www.teknosa.com) kanalları ileteknolojiyi tüketicileri ile istedikleri zamanistedikleri yerde buluşturuyor. Söz konusu kanallar

aracılığı ile Türkiye'nin heryerinden, mağazalarında bulunantüm ürünlerinin pazarlamasınıgerçekleştirebiliyor. İnternettensatış sistemi ile bir yıl gibi kısabir sürede oldukça büyük bir yolkat eden Teknosa, bu alanda engüvenilir ve geniş ürün yelpazesinesahip on line satış kanalı olmayolunda hızla ilerliyor.
En Son Geliflmeler
Teknosa gerek ürün gamı,gerekse yaygınlık ve müşterimemnuniyeti odaklı geliştirdiğihizmetleri ile sürekli olarakkendisini yeniliyor.Türkiye'yeteknoloji alanında gelen birçokyenilik öncelikle Teknosakanalıyla tüketicilerle buluşuyor.Teknosa son olarak geliştirdiğiçalışma ile teknolojiperakendeciliğindeki müşterimemnuniyeti çıtasını dahayukarıya çıkarıyor veTeknosa'dan satın alınanürünlerde, tüketicilere yasalarıntanıdığı haklara nazaran dahageniş haklardan faydalanmalarısağlanıyor.Yapılan alışverişlerdeherhangi bir memnuniyetsizlikolması halinde müşterilerürünleri iade edip ödedikleritutar karşılığında istediklerizaman değerlendirebilecekleriTeknosa çekleri alabiliyorlar.Ayrıca satın alınan ürünlerde 30 gün içinde arızaçıkması halinde değişim anında yapılarak müşterimemnuniyeti sağlanıyor.Teknosa, Ekim ayı itibarıyla açılacak olanTeknosa Eğitim Üssü ile gerek çalışanlarınagerekse teknoloji perakendeciliğini meslekedinmek isteyenlere eğitim vermeye başlayacak.Teknosa'nın sosyal sorumluluk ilkesi kapsamındagerçekleştireceği bu eğitim ile; perakendesektöründeki yeniliklerle ilgili farkındalıkyaratılması, kariyer planlaması, yedeklemeprogramı için alt yapı hazırlanması ve kişilerinyetkinliklerinin geliştirilmesiamaçlanıyor.Teknosa EğitimÜssü'nde ayrıca yönetsel,mesleki ve kişisel gelişimeğitimleri sunulacak.

Promosyon
Teknolojinin ve perakendesektörünün getirdiği birgerçek olan hız ve süreklideğişim,Teknosa'nınpazarlama stratejisini vedolayısı ile kampanya vetanıtım faaliyetlerininbelirleyici unsuru oluyor.Teknosa çalışmalarında;yaşam tarzına ve dönemsel/mevsimsel gelişmelere göre ortaya çıkan tüketicibeklentilerine hitap ediyor.Teknosa sürekli olarakdüzenlediği kampanyalar iletüketicilere ürünlerindeözel fiyat, hediye ve avantajlarsağlıyor. Her ay düzenli olarakhazırladığı kataloğu ulusalgazeteler aracılığı ile 1 milyon500 bin adedin üzerindedağıtılıyor.Teknosa kataloğu,tüketiciler için teknolojikonusunda en beğenilenreferans dökümanı oluyor.Ayrıca gerek kampanyalargerekse yeni ürünlerinduyurumu periyodik olarak

gazete ve dergi ilanları ile yapılıyor.Teknosa, heray hazırlanan katalog çalışmasına paralel olarak;kampanya ve          özel  ürün duyurumlarınımağazalarda        yaptığı görsel düzenlemeçalışmaları ile gerçekleştiriyor.Yeni mağaza açılışlarında ise Teknosa lokaldemografik ve sosyo-ekonomik verileri gözönünde bulundurarak marka bilinirliği vetanıtımına ilişkin kampanyalar düzenliyor.Teknosa'nın bilinirliğinin artırılması ve tercihedilmesine yönelik olarak düzenlenenkampanyaların duyurumu ilan ve outdoorçalışmaları aracılığı ile gerçekleştiriliyor.
Marka De¤erleri
Müşteri yararı odaklı yaklaşım Teknosa'nın     tümçalışmalarının temelini oluşturuyor. Bubağlamda, elektronik alışverişini tüketici için dahakolay hale getirerek bu alanda uzman güvenilir,yaygın bir alışveriş ortamı sunuyor.Tüketicilerebirçok yerel ve küresel markanın ürünlerini,karşılaştırma, seçme ve birçok ödemealternatifinden yararlanarak satın alma olanağısağlıyor. Ayrıca geliştirdiği telefonla ve internettensatış yöntemleri ile tüketicilerin istedikleri heryere teslimat yapıyor.Teknosa kolay ulaşılabilirliği, yaygınlığı, hizmetve servis hızı, ürün çeşitliliği ve yenilikleri sunmasıile teknoloji perakendeciliğinde Türkiye'nin enbüyük ve öncü markası olma ilkesini korumakiçin çalışıyor.
www.teknosa.com 

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Teknosa toplam 15 bin 531 m2’lik bir satışalanına sahip.
Teknosa mağazalarını dakikada ortalama     114kişi ziyaret ediyor.
Teknosa, 2004 yılında 2 bin 148 kişiye toplam34 bin 279 saat eğitim verdi. Bir üniversitedeyılda ortalam 800 saatlik eğitim veriliyor.
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