
Pazar
Türkiye, elektronik perakendeciliği pazarındaAvrupa’nın en hızlı büyüyen ülkelerinden birihaline geldi. Özellikle son yıllarda gerçekleştirilençok önemli atılımlar sayesinde pazar hacmindeartış kaydedildi. Türkiye’de teknoloji perakendeciliğisektörü, teknoloji ürünlerinin satışını yapan 48 bin satış noktasından oluşuyor.Toplamda 10 milyar US$’lık pazarın 2,5 milyar US$’lıkbölümü organize, 7,5 milyar US$’lık bölümü iseklasik mağazaların elinde bulunuyor.Türkiye’dekiteknoloji perakendeciliği sektöründe birincikonumda bulunan Teknosa, cirosu ve pazar payıile sektör liderliğini elinde tutuyor.
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. Ipsos-KMG tarafından yapılanbağımsız araştırmanın sonucuna göre,Teknosa,marka bilinirliliği konusunda en yakın rakibini üçkat gibi bir farkla geçerek liderliğini pekiştirdi.Şirket, 2009 yılı Capital 500 listesinde 56.,Interpromedya tarafından hazırlanan “İlk 500Bilişim Şirketi” araştırmasında da perakendekategorisinde birinci sırada yer aldı.Son finansal krizin etkilerinin yoğun şekildegörüldüğü 2009 yılında, ekonomide yaşanandaralmaya rağmen,Teknosa pazar payını %12’den%16’ya çıkarmayı başardı. Hem satış adetleri hemde ciro bazında kaydettiği artışlar Teknosa’ya yurtiçi ve yurt dışında birçok ödülü de getirdi. 2008yılında Perakende Güneşi Ödülleri’nde “TeknosaAkademi” ile “En Başarılı İnsan KaynaklarıUygulaması” ödülünü, 2009 yılında Asya-PasifikPerakendeciler Federasyonu FAPRA’nın verdiği“Yılın Zincir Mağazası” ödülünü, Alışveriş MerkeziYatırımcıları Derneği (AYD) ve GfK Türkiye’nindüzenlediği “En Beğenilen Perakende Markaları”ödüllerinde “En Beğenilen Elektronik PerakendeMarkası” ödülünü alırken, Alışveriş Merkezleri vePerakendeciler Derneği’nin (AMPD) “ZincirMağazalar” kategorisinde “Yılın Perakendecisi”,“Milli Takım Kampanyası” ile “Yılın PazarlamaKampanyası”, müşteri hizmetleri çalışmaları ile“Yılın Müşteri Memnuniyeti Projesi” ve “Kadıniçin Teknoloji” projesi ile “Yılın Sosyal SorumlulukProjesi” ödülleri olmak üzere toplam dörtkategoride ödüle layık görüldü. DigitalageDergisi’nin Digital Lovemark ’09 araştırmasınagöre de Türkiye’nin en sevilen çevrimiçi teknolojimarketi teknosa.com oldu. Ayrıca 2009 yılındadünyanın en prestijli yarışması olan DünyaPerakende Ödülleri’nde (World Retail Awards)Teknosa Planet konsepti ile “Tasarım”, 2010yılında da “Kadın İçin Teknoloji” projesi ile “SosyalSorumluluk” dallarında finale kaldı.Teknosa’nın teknoloji perakendeciliğinde imzaattığı ilklerden biri de Uluslararası StandardizasyonÖrgütü (ISO) tarafından oluşturulan kaliteyönetim standardı ISO 9001:2000 Kalite YönetimSistemi Belgesi’ne, müşteri odaklılık, liderlik,çalışanların katılımı, süreçlerle yönetim,yönetimde sistem yaklaşımı, sürekli iyileştirme,verilere dayalı karar mekanizması, tedarikçilerlegüçlü ilişkiler olmak üzere sekiz başlıkta

gerçekleştirdiği uygulamalarla layık görülmesioldu. Sektörün en kapsamlı ISO 9001:2000 Kalite Belgesi’ne layık görülenTeknosa, 2009 yılında da Bilgi Güvenliği YönetimSistemi konusunda sektörde ISO-27001sertifikasını alan ilk şirket oldu.Tüketicilerini tüm çalışmalarının merkezinekoyan, satış öncesi, sırası ve sonrasında onlarınmaksimum memnuniyetini sağlamayı,müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarını en iyişekilde karşılamayı amaç edinen Teknosa’nın2007 yılı sonunda başlattığı Teknosa Kartuygulaması, iki yıl gibi kısa bir sürede 1 milyon300 bini aşkın kullanıcıya ulaştı.Teknosa, kartuygulaması ile tüketicilerini tanıştıran ilk teknolojimarketi olarak farkını yine gösterdi.

Tarihçe
Teknoloji ürünlerini en uygun fiyat ve en iyihizmet kalitesi ile tüketicilere sunmayı amaçlayanteknoloji perakende zinciri olan Teknosa, HacıÖmer Sabancı Holding A.Ş. bünyesinde 2000yılında kuruldu.Türkiye’de teknoloji ürünlerinitek çatı altında toplayan yaygın ve geniş birperakende zinciri henüz mevcut değilken,Teknosa beş mağazası ile faaliyetlerine başladı.Şirket, hızla büyüyerek 2001’de 22, 2005’te 96mağaza sayısına ulaştı. Son beş yıldır süregelenhızlı büyüme trendi sonucunda bugün Türkiye’nin68 ilinde 250’den fazla mağazasıyla hizmet verenTeknosa, bu sayıyı her geçen gün artırıyor.Hızlı mağazalaşmanın yanı sıra Teknosa,“Herkes İçin Teknoloji” yaklaşımıyla Türkiye’nin
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her yanına hizmet sunmak amacıyla, 2005 yılındawww.teknosa.com internet mağazasını vetelefonla satış hizmetini de hayata geçirdi.Teknosa,Türkiye’nin dört bir yanındaki mağazasayısını ve hizmet kanallarını artırırken, ekibini degenişletti. 63 kişilik ekiple faaliyetine başlayanTeknosa bugün, konusunda uzman 3.500’ü aşkınçalışanıyla hizmet kalitesini ve ürün çeşitliliğiniartırmaya devam ediyor.Şirket, teknoloji perakendeciliği sektörünenitelikli eleman yetiştirmek, teknolojiye ilgi duyanve bu alanda kariyer yapmak isteyen gençlereeğitim vermek amacıyla, 2005 yılında TeknosaAkademi’yi kurdu. Milli Eğitim Bakanlığı sertifikalı,teknoloji perakendeciliği sektöründe Türkiye’ninilk eğitim kurumu Teknosa Akademi şimdiyekadar 7.500’ü aşkın mezun verdi.
Ürün
Tüketicilerin teknoloji ürünleri içerisindearadıkları her şeyi bulabildikleri Teknosa, yüzlerceuluslararası markanın binlerce teknoloji ürününütüketicilerine sunuyor.Teknosa standart mağaza anlayışının dışınaçıkarak yeni mağaza konseptleri ile tüketicileriylebuluşuyor. Dünya çapında ses getiren ve enprestijli uluslararası ödüllere layık görülen Planettasarımının ardından, beyaz eşyadan konsoloyunlarına birçok özel teşhir alanına sahip eXtrave eXXtra tasarımları Teknosa Mağazaları’nın yeniyüzü olarak hizmete açıldı.Teknosa, kurulduğu günden bu yanasektöründe daha birçok ilke imza atmayısürdürdü. 2007 yılında 444 55 99 çağrımerkezinde Türkiye’de ilk defa ses tanımasistemiyle, hiçbir tuşlama yapmadan, konuşarakmağaza iletişim bilgilerine ulaşılan sistem hayatageçirildi.Türkiye’de teknoloji perakendeciliğinde5599 SMS Bilgi Servisi’ni ilk hizmete sokan dayine Teknosa oldu.Türkiye’nin her yerine ücretsiz teslimat,ücretsiz montaj, 7/24 destek, her zaman servisgarantisi, her yerden destek garantisi, servisteçözüm garantisi, kullanıp vazgeçme garantisi,yardım masası gibi etiket fiyatına dahil satışsonrası hizmetleri ile sektöre hizmet anlayışıkonusunda da öncülük etmeyi sürdüren Teknosa,başarıyla yürüttüğü Teknosa Asist hizmetini dahada genişletti.Teknosa’nın müşteri memnuniyetini esas alanyeni uygulaması “TeknoGaranti” uygulaması ilemüşterilerine beş yıla kadar ek garanti hizmetisunulmaya başlandı. Evde servis hizmetindenanında değişim imkanına, sınırsız tamir hizmetindenprogram haklarının başkasına devrine kadaronlarca yeni hizmetten de yararlanılabiliyor.
En Son Geliflmeler
Teknosa, alanında kaydettiği başarıları sponsorlukve sosyal sorumluluk projeleriyle de pekiştiriyor.“Herkes İçin Teknoloji” felsefesiyle Türkiye’ninkalbinin attığı her yerde olmak için çalışmalarınısürdüren Teknosa, konser, sinema filmi sponsorluklarıdışında,Türkiye Futbol ve Basketbol Federasyonlarıile gerçekleştirdiği işbirliği sonucunda futbol vebasketbolda Milli Takımlar Teknoloji Tedarikçisi

olarak Türk sporuna da destek oluyor.Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarındanİstanbul Üniversitesi ile “Nadir EserlerKütüphanesi”ne Teknosa’nın sağladığı destek ileyeni bir boyut getirildi. “Tarih İçin Teknoloji”projesine hayat veren Teknosa, 100 bine yakınnadir eserin dijital ortama aktarılmasındaüniversiteye destek sağlıyor.2010 yılı Uluslarası Perakendecilik Ödülleri’ndefinale kalan Teknosa, “Kadın için Teknoloji” projesikapsamında Türkiye’nin çeşitli illerinde verilenücretsiz bilgisayar kursları ile kadınları teknolojiyletanıştırmayı hedefliyor. “Kadın İçin Teknoloji”Ücretsiz Bilgisayar Eğitimi Projesi, bugüne kadarİstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük ve teknolojikullanımının nispeten daha yüksek olduğu illerinyanı sıra Şanlıurfa,Van, Kars, Afyon,Trabzon,Diyarbakır, Siir t, Nevşehir, Denizli, Hatay, Erzincan,Samsun gibi olanakların daha kısıtlı olduğuillerimizde de başarı ile tamamlandı. 6 bindenfazla kadın bu eğitimler sayesinde bilgisayarkullanmayı öğrenerek kişisel gelişimleri içinönemli bir adım attı.Türkiye’nin lider elektronik perakendecisiolmanın verdiği sorumluluk bilinciyle hareketeden ve her alanda sektörüne öncülük edenTeknosa, 2009 yılında bir ilke daha imza atarak%100 geri dönüşümlü poşetleri tüketicileri ilebuluşturdu. Her ay yaklaşık 500 bin, yıllık ise6 milyon civarında Teknosa poşeti tüketicilereulaşıyor. Normal bir poşetin doğadaçözünebilmesi için en az 100 yıl gerekirkenTeknosa’da kullanılan poşetler ise doğayabırakılması halinde 12 - 24 ay içerisinde %100doğaya geri dönebiliyor.Türkiye’deki tüm Teknosamağazalarında kullanılmaya başlanan çevre dostupoşetler oksijen, ısı ve mekanik basınçla doğadaçözünebilirken atmosferde zararlı gazlarınazalmasına da yardımcı oluyor.

Elektronik atıkların toplanması ve geridönüşümü konusunda da gönüllü çalışmalaraimza atan Teknosa,Türkiye’nin en yaygın zincirmağazalarından biri olarak kurduğu elektronikatık toplama istasyonlarını tüketicilerinkullanımına sundu.Tüketiciler bu istasyonlarıküçük boyutlu elektronik atıklar içinkullanabilmekle birlikte büyük boyutlu atıklarhususunda da mağaza yöneticileri gerekliyönlendirmeyi yapıyor.Toplama istasyonlarınaelektronik atıkların yanı sıra kağıt, plastik ve pil degetirilebiliyor. Ambalaj atıkları konusunda Çevkoile yürütülen çalışmaların bir benzeri de atık pilleriçin TAP ile yürütülüyor.Toplanan atıklar Teknosaana deposunda ve/veya bölge depolarındamuhafaza edilerek uygunluk belgesi olankuruluşlara geri dönüşüm için teslim ediliyor.Çevre duyarlılığını yasal bir sorumluluğun çokötesinde değerlendiren Teknosa yönetimi, faaliyetgösterdiği sektörde çevre konusunda öncülüğünüdevam ettirmeyi hedefliyor.
Promosyon
Teknosa “Herkes İçin Teknoloji” felsefesiyle en yeni teknoloji ürünlerini, en uygun fırsatlarlatüketicilerine sunuyor. Cazip indirimlerin yapıldığı tüm Türkiye’deki mağazaları kapsayankampanyalar dışında, bölgesel ve mağazalara özel indirimler, en uygun fiyat garantili ürünuygulamaları;Yeni Yıl, Sevgililer Günü, Anneler ve Babalar Günü gibi özel dönemlere yönelikkampanyalarla tüketiciye, devamlı olarakpromosyon uygulamaları sunuyor.
Marka De¤erleri
Tüketiciler ; güvenirlik, hız ve kalite gibi değerleresahip olduğu için Teknosa’yı tercih ederken,çalışanlarının uzmanlığına da güveniyor.Aynı zamanda, tüketici gözünde müşteriodaklılık, yenilikçilik, liderlik değerleriyle birliktealgılanan Teknosa, aldığı ödüller ve yapılanaraştırmaların sonuçlarına göre, elektronik marketdenildiğinde akla ilk gelen marka olma başarısınısürdürüyor. Pazar araştırma şirketi Synovate ilebirlikte yapılan periyodik ölçümlere göre markabilinirliği Teknosa’yı rakiplerinden ayıran enönemli özellik olmaya devam ediyor.
www.teknosa.com

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Teknosa mağazalarının toplam alanı 90 bin m2
olup bu rakam yaklaşık13 futbol sahasıbüyüklüğünde.
Teknosa Türkiye’nin 81 ilinin 68’inde 250’ninüzerinde mağazaya sahip.
Teknosa mağazalarını yılda 66 milyon kişiziyaret ediyor.
7 gün 24 saat hizmet veren teknosa.cominternet mağazasını günde 150.000 bin kişiziyaret ediyor, dakikada bir kişi üye oluyor.
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