
Pazar
Türkiye’de teknoloji perakendeciliği sektörü,teknoloji ürünlerinin satışını yapan 35 bin satışnoktasından oluşuyor. 2006 yılında 7.5 milyarUS$, 2007 yılında ise 10 milyar US$’a ulaşarakciddi bir büyüme gösteren pazar, teknolojiürünlerinin yanı sıra beyaz eşya perakendeciliğinide içinde bulunduruyor. Pazarın 2.5 milyar US$’lıkbölümü beyaz eşya, 7.5 milyar US$’lık bölümü iseelektronik eşya pazarından oluşurken, toplam

cironun 1 milyar US$’ını organize elektronikperakende mağazaları, 9 milyar US$’ını ise klasikbayiler elinde tutuyor.Türkiye’deki teknolojiperakendeciliği sektöründe birinci, tüm perakendesektöründe beşinci büyük perakendeci konumundabulunan Teknosa, 500 milyon US$ olan cirosu ileorganize perakendeciliğin cirosunun yarısını sağlıyorve en yakın rakibinden 4.5 kat büyük olmasıylatanınıyor.
Baflar›lar
Teknosa, kurulduğu 2000 yılından bu yanaistikrarlı şekilde büyüyerek; yaygınlığı, hizmetkalitesi, güvenilirliği, hızı ve ürün çeşitliliğisayesinde Türkiye’nin en yaygın, bilinirliği enyüksek ve en başarılı teknoloji perakendecisikonumuna ulaştı. 2006 yılında AC Nielsenşirketinin yaptırdığı araştırmanın sonuçlarına göre,elektronik market denildiğinde akla ilk gelenmarka Teknosa.Teknosa, Capital 500 araştırmasına göreTürkiye’nin ilk 500 şirketi arasında 75. sıradabulunuyor. 2006 yılı net satış gelirlerine görebilişim sektörünün en büyük firmalarınındeğerlendirildiği “İlk 500 Bilişim Şirketi”araştırmasına göre en büyük 10 bilişim şirketiarasında yer alıyor.Teknosa, Uluslararası Standardizasyon Örgütü(International Standardization Organization-ISO)tarafından oluşturulan kalite yönetim standardıISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’nialarak teknoloji perakendeciliği sektöründe birilke imza attı. Müşteri odaklılık, liderlik, çalışanlarınkatılımı, süreçlerle yönetim, yönetimde sistemyaklaşımı, sürekli iyileştirme, verilere dayalı kararmekanizması, tedarikçilerle güçlü ilişkiler olmaküzere sekiz başlıkta gerçekleştirdiği uygulamalarla,sektörde en kapsamlı ISO 9001: 2000 KaliteBelgesi’ne layık görüldü.

Tüketiciyle Dost Altın Kalite Zirvesi’nde üç defaAltın Kalite Ödülü’ne layık görülen Teknosa, 2007yılında sekizinci TDAK Zirvesi Seçici Komitesi’ninonayı ve Bilinçli Tüketici Temsilcileri’nin oyları ile“Yılın Bilişim Ürünleri Mağazası” kategorisindeödül aldı.
Tarihçe
Teknoloji ürünlerini en uygun fiyat ve en iyihizmet kalitesi ile tüketicilere sunmayı amaçlayanbir teknoloji perakende zinciri olan Teknosa,Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. bünyesinde2000 yılında kuruldu.Türkiye’de teknoloji ürünlerinitek çatı altında toplayan yaygın ve geniş birperakende zinciri henüz mevcut değilken,Teknosabeş mağazası ile faaliyetlerine başladı ve hızlabüyüyerek 2001 yılında 22, 2005 yılında 96 mağazasayısına ulaştı.Teknosa, bugün Türkiye’nin 57ilinde 230’un üzerinde mağazasıyla hizmet veriyor.Teknosa, ilk bin metrekarelik mağazasını 2003yılında, 1.200 m2’ye yakın büyüklüğe sahip enbüyük mağazasını ise, 2005 yılında İstanbulBahçelievler Ömür Plaza’da hizmete sundu.Tüketicilerine farklı bir alışveriş deneyimi yaşatmakhedefiyle Etiler ve Kanyon gibi konseptmağazalarını hizmete açan Teknosa, “Herkes içinteknoloji” yaklaşımıyla Türkiye’nin her yanınahizmet sunmak amacıyla, 2005 yılındawww.teknosa.com internet mağazasını vetele satış mağazasını hayata geçirdi.Teknosa,Türkiye’nin dört bir yanındaki mazağasayısını ve hizmet kanallarını artırırken, ekibini degenişletti.Teknoloji perakendeciliği sektörünenitelikli eleman yetiştirmek, teknolojiye ilgi duyanve bu alanda kariyer yapmak isteyen gençlereeğitim vermek amacıyla, 2005 yılında TeknosaAkademi’yi kurdu.Teknosa bünyesinde çalışantüm personel Teknosa Akademi’deki çeşitli eğitimprogramlarıyla niteliklerini artırabiliyor.
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2007 yılının Ağustos ayında Kartal’daki yeni binasınataşınan Teknosa Akademi, burada 350 öğrencikapasitesine sahip 13 derslikle hizmet veriyor.163 kişilik ekiple faaliyete başlayan Teknosabugün, konusunda uzman 3 bini aşkın çalışanıylahizmet kalitesini ve ürün çeşitliliğini artırmayadevam ediyor.
Ürün
Tüketicilerin teknoloji ürünleri içerisinde aradıklarıher şeyi bulabildikleri Teknosa, yüzlerce uluslararasımarkanın binlerce teknoloji ürününü tüketicileriylebuluşturuyor.Teknosa, yaygın mağaza ağı ileelektronik araçlardan iletişim araçlarına, kişiselbakımdan beyaz eşya ürünlerine kadar her türlüteknoloji ürününü müşterilerine sunuyor.Teknosa Asist sistemiyle Teknosa, müşterilerinintaleplerini, 7 gün 24 saat, mağazalarında kurduğuTeknosa Asist hizmet noktaları, 444 55 99 TeknosaAsist ve 5599 SMS Bilgi Servisi ile karşılıyor.Türkiye’nin dört bir yanındaki mağazalardakurulan Teknosa Asist noktaları, ürünlerini iadeetmek isteyen müşterilere yardımcı olarak, satışsırasında müşterilere destek vererek, keyifli vegüvenli alışverişyapmalarına olanaksağlıyor.444 55 99 çağrımerkezindeTürkiye’de ilk defases tanımasistemiyle, hiçbir tuşlama yapmadan, konuşarakmağaza iletişim bilgilerine ulaşılan sistemkullanılmaya başlandı.Türkiye’de teknolojiperakendeciliğinde ilk defa 5599 SMS BilgiServisi,Teknosa mağaza iletişim ve kampanyabilgilerini tüketicilerine sunuyor ve 5599 SMS BilgiServisi’ne yardım mesajı atıldığında 24 saatiçerisinde geri dönüş yapan çağrı merkezi hizmetibulunuyor.Teknosa satış danışmanları, tüketicilere“teknoloji danışmanlığı” yaparak onlara satın almayıplanladıkları ürünler hakkında detaylı bilgi vererekmüşterilere yardımcı oluyorlar.Teknosa standart mağaza anlayışının dışınaçıkarak yeni mağaza konseptleri ile de tüketicileriylebuluşuyor.Teknosa’nın Etiler ve Kanyon mağazaları,eşsiz tasarımları ve dünyaca ünlü seçkin markalaraait ürün gamları ile geleceğin teknoloji mağazalarıolarak dikkat çekiyor.Teknosa; teknolojik gelişmelerle beraberboyutları küçülen cep telefonu, MP3 çalar, dijitalfotoğraf makinesi gibi teknoloji ürünlerini aynıçatı altında buluşturan Teknosa Cep Mağazalarıile sektöre yeni ve farklı bir mağaza konseptikazandırdı.Teknosa Cep Mağazaları, küçükboyutları ve artan fonksiyonları sayesinde tüketicilertarafından büyük ilgi gören cep telefonu, cepbilgisayarı, dect telefon, MP3 çalar, dijital fotoğrafmakinesi, video kamera, aksesuar ve mobil

hizmetler gibi teknoloji ürünlerinin satışını yapıyor.Teknosa Cep Mağazaları, tüketicilere keyiflealışveriş yapabilecekleri, ürünleri deneyebileceklerive ürünler hakkında detaylı bilgilere ulaşabilecekleribir ortam sunuyor.Teknosa müşterileri ürün rehberleri hizmetiylefarklı ürün kategorileri hakkındaki en son yenilikleritakip ederek, detaylı bilgileri de öğrenebiliyorlar.Teknosa üç ayda bir yayınladığı ürün rehberlerininyanı sıra, İnternet mağazasındaki “TeknoDanışman”ve “TeknoSözlük” fonksiyonları ile de tüketicilerini,teknoloji ürünleri konusunda bilgilendiriyor. Heray yaklaşık 3 milyon tiraja ulaşan insertler ise,Türkiye’de yine bir ilki temsil ediyorlar.Teknosa’nın teknoloji perakendeciliği alanındakariyer yapmak isteyen gençleri eğitmek ve hızlabüyüyen sektöre nitelikli işgücü yaratmak amacıylakurduğu Teknosa Akademi’de katılımcılara; yönetim,mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri de sunuluyor.Her ay 100 mezun veren Teknosa Akademi,kuruluşundan bu yana 3 bine yakın mezun verdi.
En Son Geliflmeler
Teknosa, farklı alışveriş deneyimi sunan yenimağaza formatları yatırımlarına devam ediyor.Teknosa, sıra dışı tasarımı ve konsepti ilegeleceğin teknoloji alışverişini bugünden vaateden büyük metrekareli Teknosa Planetmağazalarının ilkini Profilo Alışveriş Merkezi’ndehizmete açtı.Teknosa Planet, alışılmışın dışındaetkileyici, dinamik ve farklı tasarımı ile dikkatçekiyor. Dairesel tasarlanan mağaza ile ürünstandları, yürüdükçe değişen renkli yollar ve LCDdokunmatik ekranlar, tüketicilere geleceğinmağazasında alışveriş yaptıkları hissini uyandırıyor.Teknosa,Türkiye Futbol Federasyonu ilegerçekleştirdiği iş birliği sonucunda Milli TakımlarTeknoloji Tedarikçisi olarak Milli Takım’a ve Türkfutboluna destek oluyor ve teknolojik altyapısağlıyor. Lider konumunu,Türkiye’nin lider takımıylaözdeşleştiren Teknosa, Milli Takım’ın uluslararasıalandaki başarılarına katkıda bulunmayı hedefliyor.Ülkenin en köklü eğitim kurumlarından İstanbulÜniversitesi ve Teknosa, Nadir EserlerKütüphanesi’ne yeni bir boyut getirdi. “Tarih içinTeknoloji” felsefesi ile Zamana Direnen Eserlersosyal sorumluluk projesine hayat veren Teknosa,100 bine yakın eserin dijital ortama aktarılmasıiçin üniversiteye tüm desteğini sağlıyor.Nadir EserlerKütüphanesi’nde55 binden fazlacilt Türkçe,Arapça, Farsça,Latince ve diğerdillerde basmave yazma kitap, dergi, gazete, harita, plan, nota venadir eserin yanı sıra II. Abdülhamid koleksiyonuolarak anılan yaklaşık 36 bin fotoğraftan oluşuyor.Teknosa müşterilerini yakından tanımak,ihtiyaçlarını daha iyi anlamak ve onlara daha iyihizmet verebilmek amacıyla “Müşteri SadakatProgramı”nı geliştirdi.Teknosa Kart’a ücretsizsahip olan müşteriler özel avantajlardan,kampanyalardan ve indirimlerden yararlanabiliyorlar.Teknosa “Kadın için Teknoloji” projesiyle ise,Türkiye’nin çeşitli illerinde kadınlara ücretsizbilgisayar kursu vererek kadınları teknolojiyletanıştırmayı hedefliyor. Şanlıurfa,Trabzon,Van,İzmir ve İstanbul illerinde gerçekleşen ÜcretsizBilgisayar Eğitimi’ne 1.500 kadın katılarakbilgisayar kullanmayı öğrendiği projede Teknosa,“Kadın için Teknoloji” felsefesiyle, teknolojiyikadınların hayatının ayrılmaz bir parçası halinegetirmeyi, kişisel gelişimlerine, kültürel ve sosyalyaşamlarına katkıda bulunmayı hedefliyor. Teknosa,kadınların internet ve bilgisayarın hayatlarınagetireceği kolaylıklardan faydalanmalarını amaçlıyor.
Promosyon
Teknosa “Herkes için teknoloji” felsefesiyle enyeni teknoloji ürünlerini, en uygun fırsatlarlatüketicilerine sunuyor. Uygun indirimlerin yapıldığıYıldızlı Ürünler, mağazalara özel indirimler,

en uygun fiyat garantili ürün uygulamaları; yeni yıl,sevgililer günü, anneler ve babalar günü gibi özeldönemlere yönelik kampanyalarla tüketiciye,devamlı olarak promosyon uygulamaları sunuyor.
Marka De¤erleri
Tüketiciler ; güvenirlik, hız ve kalite gibi değerleresahip olduğu için Teknosa’yı tercih ederken,çalışanlarının uzmanlığına da güveniyorlar.Aynı zamanda, tüketici gözünde müşteri odaklılık,yenilikçilik, liderlik değerleriyle birlikte algılananTeknosa, 2006 yılında AC Nielsen şirketininaraştırma sonuçlarına göre, elektronik marketdenildiğinde akla ilk gelen marka unvanını aldı.2007 yılında gerçekleştirilen pazarlama faaliyetlerisonucunda markanın toplam bilinirliği %93seviyelerine ulaşırken,Teknosa %45 gibi biroranla tüm teknoloji mağazaları arasında ilkhatırlanan marka oldu. Pazar araştırma şirketiSynovate ile birlikte yapılan periyodik ölçümleregöre, liderlik ve güvenilirlik Teknosa’yı rakiplerindenayıran en önemli özellik olmaya devam ediyor.Aynı araştırma,Teknosa’nın Milli Takımlar TeknolojiTedarikçisi olduğunun tüketicinin zihnine yerleştiğinide gösterdi.
www.teknosa.com

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Teknosa mağazalarının toplam alanı 80 bin m2
olup, bu rakam 11 futbol sahası büyüklüğünde.
Teknosa Türkiye’nin 81 ilinin 57’sinde 230’unüzerinde mağazaya sahip.
Eyfel Kulesi’ni yılda 6.4 milyon kişi,Teknosa’yıise yılda 53 milyon kişi ziyaret ediyor.
Teknosa, kendi sektöründeki en yakınrakibinden 4.5 kat büyük.
Teknosa mağazalarını dakikada ortalama278 kişi ziyaret ediyor.
Saniyede üç ürün Teknosa mağazalarında yenisahipleriyle buluşuyor.
7 gün 24 saat hizmet veren teknosa.cominternet mağazasını günde 30 bin kişi ziyaretediyor ve her iki dakikada bir kişi üye oluyor.
Her ay iki defa basılan Teknosa insert’üTürkiye’nin dört bir yanındaki 9 milyon kişiyeulaşıyor.
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