
satış danışmanları, tüketicilere
“teknoloji danışmanlığı” yaparak
onlara satın almayı planladıkları
ürünler hakkında detaylı bilgi
vererek yardımcı oluyorlar.
 Teknosa standart mağaza
anlayışının dışına çıkarak yeni
mağaza konseptleri ile de
tüketicileriyle buluşuyor. Teknosa
mağazaları, eşsiz tasarımları ve
dünyaca ünlü seçkin markalara ait
ürün gamları ile dikkat çekiyor.
 Teknosa, mağazalarının yanı sıra,
internet sitesiyle de birçok yeniliğe
imza atıyor. “Size en yakın Teknosa
nerede?” başlıklı harita uygulaması
ile teknosa.com ziyaretçilerine
bulundukları lokasyona en
yakın Teknosa mağazaları harita
üzerinde iletişim bilgileri ile birlikte
gösteriliyor. Bunun yanı sıra
Teknosa mağazalarında yer alan
tüm ürünlere teknosa.com’da da
yer verilerek, bu ürünlerin hangi
Teknosa mağazalarında stokta yer
aldığı harita üzerinde gösteriliyor.
Teknosa.com’a özel kampanyaların
yanı sıra Turuncu Kart’a özel
kampanyalar ve tüm Teknosa’larda
geçerli kampanyalardan teknosa.
com ziyaretçilerinin de yararlanması
sağlanıyor. Tüm güncel kampanyalara 
ana sayfa ve kampanyalar 
sayfasında yer verilerek, teknosa.
com ziyaretçilerinin Teknosa
kampanyaları hakkında bilgi
alabilmeleri sağlanıyor. Ürün detay
sayfalarında ürün inceleme 
videolarına yer verilerek, ziyaretçilerin ürünler 
hakkında detaylı bilgi almaları amaçlanıyor. Teknosa.
com üyeliğinin yanı sıra Facebook kullanıcı bilgileri 
ile de teknosa.com’a giriş sağlanabiliyor. Ziyaretçiler
inceledikleri ve beğendikleri ürünleri sosyal
medyada paylaşabiliyorlar. Teknosa.com’dan 
alışveriş yapan kullanıcılar teknosa.com’a özel 
hediye çeki kampanyasından da yararlanabiliyor. 
Turkcell cüzdan ve BKMexpress alternatif 
ödeme sistemleri ile satın alma işlemlerini 
tamamlayabiliyorlar.
 Teknosa, tüketicileri için içeriği ve interaktif
uygulamaları ile teknoloji alanında en son
gelişmeler, yeni ürünler hakkında detaylı bilgiler,
ürün incelemeleri ve yeni çıkan oyunlar gibi
teknolojiyi yakından takip edenlerin ilgisini çekecek
zengin bir içeriğe sahip e-dergi SDN Teknosa
Magazin ile bir ilke daha imza attı. Aylık ziyaretçi
sayısı 95 bine ulaşan SDN Teknosa Magazin, aynı
zamanda “Gazete bayisi” Apple iPhone ve iPad
uygulamasında ilk Türkçe içerikli yayın olarak rafta
yer alıyor.

 Ayrıca Teknosa tarafından hayata geçirilen,
yeni teknoloji ürünlerine ait inceleme videoları,
merak edilen teknoloji konularına ait soru-cevap
videolarından oluşan toplam 11 farklı bölüm ile
yayında olan TeknoHaber bugüne kadar toplam
3.2 milyon izlenme sayısına ulaştı.

En Son Gelişmeler
Sabancı Holding’in en genç ve dinamik
şirketlerinden Teknosa, 17 Mayıs 2012 tarihinde
halka açıldı. İMKB’de işlem görmeye başlayan
Teknosa, çalışanlarına, iş ortaklarına, müşterilerine
ve Teknosa’nın geleceğine inananlara bir yatırım
fırsatı oluşturdu. Teknosa, halka arzıyla hem Sabancı
portföyünün şeffaflığını artırmayı hem de Teknosa
kurumsal yönetimine güç kazandırmayı hedefledi.
Geçtiğimiz aylarda ise Avrupa’nın teknoloji
perakende alanında en büyük satınalma grubu
Euronics ile iş birliği anlaşması imzaladı. Bu imza ile
hem Türkiye pazarında 12 yıldır sürdürülen liderliği
güçlenmiş hem de dünya perakende arenasında
önemli bir güç haline gelme yolunda kritik bir adım
atılmış oldu.

   Teknosa, “Kadın İçin Teknoloji
Projesi”yle bugüne kadar 44 ilde 12
bini aşkın kadına ücretsiz bilgisayar
eğitimi verdi. Önümüzdeki dönemde
de, Türkiye’nin farklı illerindeki kadınlara
ücretsiz bilgisayar kursu vererek onları
teknolojiyle tanıştırmayı hedefliyor.
Proje teknolojiyi kadınların hayatının
ayrılmaz bir parçası haline getirmeyi,
kişisel gelişimlerine, kültürel ve sosyal
yaşamlarına katkıda bulunmayı amaçlıyor.
2007’de başlatılan “Nadir Eserler
Projesi” kapsamında İstanbul Üniversitesi
Nadir Eserler Kütüphanesi’nde bulunan
yıpranmış eserlerin dijital ortama
aktarılması amaçlandı. Teknosa’nın
tedarik ettiği özel tarayıcılarla
kütüphanedeki kitap, fotoğraf, yazma,
harita, müzik notası, gazete, dergi, hat
ve levhadan oluşan binlerce nadir eser
taranıyor ve dijital ortamda arşivleniyor.
    2012 yılında ise Osmanlı
İmparatorluğu’nun en uzun süre tahtta
kalan ve en başarılı padişahı Kanuni
Sultan Süleyman’ın 446. vefat yıl dönümü
vesilesiyle, hem kendisini anmak hem de
o parlak döneme ait eserlerin gelecek
kuşaklara bırakılmasını sağlamak için
projeye yeni bir boyut kazandırıldı.
İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler
Kütüphanesi’nde Kanuni Sultan Süleyman
dönemine ait üç tek nüsha yazma eser
dijital ortama taşındı ve sanal galeriyle
Türk halkına tanıtıldı.
    Proje için oluşturulan web sitesinde,
Muhibbi divanından alınarak bestelenmiş
Naat’lar, Kanuni döneminin önemli
imgeleri ve kişileri (Piri Reis, Matrakçı

Nasuh, Mimar Sinan), döneme ait İstanbul’daki
eserlerin fotoğraf sergisi, günümüze ulaşmış Kanuni’ye 
ait olan elbise ve özel eşyalar da üç boyutlu sanal 
sergi sayesinde tarih tutkunları ile buluştu.

Promosyon
Teknosa “Herkes için teknoloji” felsefesiyle
en son teknoloji ürünlerini, en uygun fırsatlarla
tüketicilerine sunuyor. Uygun indirimlerin
yapıldığı Turuncu kampanyalar, Yıldızlı ürünler,
mağazalara özel indirimler, en uygun fiyat garantili
ürün uygulamaları, “Yeni Yıl”, “Sevgililer Günü”,
“Anneler ve Babalar Günü” gibi özel dönemlere
yönelik kampanyalarla tüketiciye, devamlı olarak
promosyon uygulamaları sunuyor.

Marka Değerleri
Teknosa, tüketici zihninde tüm teknoloji mağazaları
arasında açık ara en çok yer eden ve en çok
hatırlanan markadır. Marka bilinirliğinin yanı sıra
“müşteri odaklı”, “yenilikçi”, “yaygın”, “alanında
uzman” gibi pek çok olumlu marka değerini taşıyor.
Tüm bu olumlu değerlerin yanı sıra “liderlik” ve
“güvenilirlik” konusunda bağımsız pazar araştırma
şirketi IPSOS ile birlikte yapılan periyodik ölçümlere
göre ilk sırada yer aldığı görülüyor.
 
www.teknosa.com

Pazar
Türkiye pazarı teknolojiye ilginin yoğun olduğu
bir pazar. Bugün Türkiye’de 48 binin üzerinde
noktada teknoloji ürünleri satılıyor. Yerli ve yabancı
büyük oyuncuların yer aldığı organize perakende
sektöründe yaşanan rekabet, dünyanın hiçbir
yerinde Türkiye’de olduğu düzeyde değil.
 Türkiye’yi zincir teknoloji perakendeciliği kavramı
ile tanıştırdığı 2000 yılından bu yana Teknosa,
tüketiciyi merkezine alan bilimsel perakendecilik
anlayışı ile çalışmalarını şekillendiriyor ve “Herkes
için Teknoloji” felsefesi ile hareket ediyor.
77 ilde 289 mağazasıyla son teknolojiyi tüketicilerin
ayağına götüren Teknosa, Türkiye nüfusunun
%95’ine ulaşan bir marka konumunda bulunuyor.
 2011 yılında 85 milyon kişinin ziyaret ettiği
Teknosa, bu yıl 100 milyon ziyaretçiye ev sahipliği
yaptı.

Başarılar
Yaygınlığı, hizmet kalitesi, güvenilirliği, satış sonrası 
2000 yılında beş mağaza ile sektöre giriş yapan
Teknosa, 12 yıldır sürdürülebilir büyümesine devam
ediyor. Yaygınlığı, hizmet kalitesi, güvenilirliği, satış
sonrası hizmetleri ve ürün çeşitliliği sayesinde
Türkiye’nin en yaygın ve en çok tercih edilen lider
teknoloji perakendecisi konumuna ulaşan Teknosa,
elektronik market denildiğinde akla ilk gelen marka
olmaya da devam ediyor.
 Teknosa, 2005 yılında daha hızlı mağazalaşmaya
odaklanarak yılı 56 mağaza ile başlayıp 96 mağaza
ile bitirdi. 2007 yılının sonunda ise 200 mağazaya
ulaşan Teknosa, bugün itibarıyla 77 ilde 289
mağazasıyla teknolojiyi tüketicileriyle buluşturuyor.
Yine 2007 yılında Alman Electronic Partners’ın
beş mağazasını satın alarak gücünü daha da
artıran Teknosa, 2011 yılında da dünya teknoloji
perakendeciliğinin lider markalarından Best Buy’ın
Türkiye operasyonunu satın alarak bünyesine kattı
ve sektörün en önemli satın alma operasyonuna
adını yazdırmış oldu.
 Teknosa, 2007 yılında sektörde bir ilke
imza atarak ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Belgesi’ni aldı. Yine 2007 yılında ISO:9001 Kalite
Yönetim Sistemi Belgesi, 2009 yılında ISO:27001
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi ve en
son olarak da 2011 yılında ISO:10002 Müşteri
Memnuniyeti - Şikayet Yönetim Standardı’nı
alarak bu alandaki sertifikasyonu tamamlamış oldu.
Müşteri şikâyetlerini; tutarlı, sistematik ve sorumlu
bir şekilde çözme kabiliyetini artırmaya yönelik
olan ISO:10002’yi almaya layık görülen Teknosa,
sektöründe bu belgeyi almaya hak kazanan ilk
elektronik perakendeci olarak, müşterisine verdiği
önemin dünya standartlarında olduğunu belgeledi.
Teknosa, dünya perakendecilik sektörünün
“Oscar”ı olarak bilinen “Dünya Perakende
Ödülleri”ne 2012 yılında damgasını vurdu.
Geçtiğimiz yıllarda “Tasarım” ve “Kurumsal Sosyal
Sorumluluk” kategorilerindeki projeleri ile finalist
olmayı başaran Teknosa, 2012 yılında “Gelişen
Pazar” kategorisinde birinci olarak Türkiye’de bir
ilki gerçekleştirdi ve dünya perakende devlerini
geride bırakma başarısı gösterdi.
 Teknosa, sosyal medyadaki uygulamalarıyla da
sektöre öncülük ediyor. Sosyal medyayı sadece bir
dijital iletişim aracı değil “müşteri memnuniyetini ve
ilişkilerini yönetebileceği” bir platform olarak gören
Teknosa, tüm uygulamalarını bu düşünce üzerine
inşa ediyor. Facebook hayran sayısı 1.2 milyonu
aşkın, Twitter takipçi sayısı ise 80 bine yakın
Teknosa, tüketicileriyle birebir iletişime geçerek
onlardan gelen görüş ve öneriler ışığında her
geçen gün hizmet kalitesini daha da iyileştirmeyi
sürdürüyor.
 Sektöre yön veren öncü hizmet ve uygulamalar
ile sektörde ilklere imza atan Teknosa, 2012 yılına
içeriğini ve tasarımını yenilediği Teknosa.com
ile girdi. 2012 yılında %200’e yakın artış trendi
yakalayan teknosa.com, bugün e-ticarette organize
perakendeciler arasında ilk üç arasında yer almayı
başardı.
 CRM çalışmaları Teknosa’nın odağında tuttuğu
en öncelikli alanlardan biri. 2012 yılı başında
yenilenen Teknosa Turuncu Kart ile de üç milyonu
aşkın üyeye ulaşıldı. Turuncu Kart üyeleri, Teknosa
toplam cirosunun yarısını gerçekleştirmeye başladı.

Tarihçe
Teknoloji ürünlerini en uygun fiyat ve en iyi hizmet
kalitesi ile tüketicilere sunmayı amaçlayan teknoloji
perakende zinciri Teknosa, Hacı Ömer Sabancı
Holding A.Ş. bünyesinde 2000 yılında kuruldu.

Türkiye’de teknoloji ürünlerini tek çatı altında
toplayan yaygın ve geniş bir perakende zinciri
henüz mevcut değilken; Teknosa, beş mağazası ile
faaliyetlerine başladı ve hızla büyümeye odaklandı.
Bugün, Türkiye’nin 77 ilinde 289 mağazasıyla
hizmet veriyor.
 Teknosa, “Herkes için teknoloji” yaklaşımıyla
Türkiye’nin her yanına hizmet sunmak amacıyla,
2005 yılında www.teknosa.com internet mağazasını
ve tele satış mağazasını hayata geçirdi.
 Teknosa, Türkiye’nin dört bir yanındaki mağaza
sayısını ve hizmet kanallarını artırırken, ekibini de
genişletti. Teknoloji perakendeciliği sektörüne
nitelikli eleman yetiştirmek, teknolojiye ilgi duyan ve
bu alanda kariyer yapmak isteyen gençlere eğitim
vermek amacıyla, 2005 yılında Teknosa Akademi’yi
kurdu.
 Teknosa bünyesinde çalışan tüm personel,
Teknosa Akademi’deki çeşitli eğitim programlarıyla
niteliklerini artırabiliyor. Bugüne kadar 9 bine yakın
çalışana mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri verildi.
 163 kişilik ekiple faaliyete başlayan Teknosa,
bugün konusunda uzman 3 bin 700’ü aşkın
çalışanıyla hizmet kalitesini ve ürün çeşitliliğini
artırmaya devam ediyor.

Ürün
Tüketicilerin teknoloji ürünlerine dair aradıkları
herşeyi bulabildikleri Teknosa, yüzlerce uluslararası
markanın binlerce teknoloji ürününü tüketicileriyle
buluşturuyor. Teknosa, yaygın mağaza ağı ile
elektronik araçlardan iletişim araçlarına, kişisel
bakımdan beyaz eşya ürünlerine kadar her türlü
teknoloji ürününü müşterilerine sunuyor.
 Teknosa, müşterilerinin taleplerini 7 gün
24 saat, mağazalarında kurduğu Tekno Asist
hizmet noktaları ve 444 55 99 Tekno Asist
Merkezi ile karşılıyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki
mağazalarda kurulan Tekno Asist noktaları, ürünleri
ile ilgili problem yaşayan ve problemlerine çözüm
bulmak isteyen müşterilere yardımcı olarak, satış
öncesinde, satış sırasında ve satış sonrasında
müşterilere destek veriyor, keyifli ve güvenli
alışveriş yapmalarına olanak sağlıyor.
 444 55 99 numaralı çağrı merkezinde, ses tanıma
yöntemi kullanılarak hiçbir tuşlama yapmadan,
sadece konuşarak mağaza iletişim bilgilerine ulaşılan
sistem kullanılıyor. Ayrıca dijital harita sistemi ile de
müşterilerin teknosa.com’dan en yakın mağaza ve
iletişim bilgilerine ulaşım imkanı sağlanıyor. Teknosa 
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BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Teknosa
›	Teknosa Türkiye’nin 81 ilinin 77’sinde
	 289	mağazaya	sahip.

›	Teknosa’yı	yılda	100	milyonu	aşkın	kişi	ziyaret
	 ediyor.

›	Teknosa,	dünyada	perakendenin	oscarı	olarak
	 tanımlananan	“Dünya	Perakende	Ödülü”nü
	 kazanan	ilk	Türk	perakende	markası.

›	7	gün	24	saat	hizmet	veren	teknosa.com
	 günde	185	bin	kez	ziyaret	ediliyor.


