
	 Yenilikçi	anlayışını	bünyesindeki	tüm	şirketlere	
yansıtan	Markafoni,	üyelerine	farklı	kampanyalardan	
almak	istedikleri	ürünleri	tek	bir	sepette	
birleştirme	imkanı	sağlayan	“Markafoni	Tek	
Sepet”	uygulamasını	hayata	geçirerek	tek	sepet	
uygulamasına	geçen	ilk	özel	alışveriş	kulübü	oldu.	
Ayrıca	halihazırdaki	7/24	telefon	ve	internetten	
müşteri	hizmetleri	uygulamalarını	barındıran	VIP	
servis	hizmetine	online	canlı	chat	uygulamasını	
da	ekledi	ve	bir	kez	daha	üyelerine	verdiği	önemi	
gösterdi.
	 Diğer	taraftan	Markafoni,	sık	sık	alışveriş	yapan	
üyeleri	için	Markafoni	Black	adında	özel	bir	
program	başlattı.	Markafoni	Black	üyeleri,	özel	
indirimler	ve	tüm	alışverişlerde	ücretsiz	kargo	
hizmetini	de	kapsayan	ayrıcalıklarla	alışveriş	
yapmanın	keyfini	çıkarıyor	ve	Markafoni	Black	
üyelerine	özel	çağrı	merkezinden	faydalanıyor.	
Markafoni	Black	üyelerine	özel	davet	ve	
organizasyonlar	düzenlenirken,	özel	stil	danışmanlığı	
hizmeti	de	veriliyor.

Promosyon                                                                                                   
Eylül	2011’de	360	derece	kitlesel	iletişim	
kampanyasını	hayata	geçiren	Markafoni,	kitlesel	
iletişim	kampanyası	gerçekleştiren	ilk	Türk	özel	
alışveriş	kulübü	oldu.	Markafoni,	iletişim	kampanyası	
kapsamında,	Markafoni’den	alışveriş	yapmak	ile	
aşık	olmak	arasında	merak,	heyecan,	kıskançlık,	
bekleyiş,	mutlu	son	gibi	ortak	noktaların	olduğu	
fikrine	dayanan,	“Markafonik	Aşk”	temalı	reklam	
filmini	çekti.	Bu	kampanyayla	televizyonun	yanı	
sıra	açıkhava,	basın	ve	internet	olmak	üzere	farklı	
kanallardan	da	hedef	kitleye	ulaştı.	Bu	kampanya	
sayesinde	Markafoni’nin	sadece	büyük	şehirlerde	
değil,	Anadolu’da	da	marka	bilinirliği	arttı.	İlk	iletişim	
kampanyasında	başarıyı	yakalayan	Markafoni,	
markalaşmaya	ve	iletişimin	sürekliliğine	önem	
vermeye	ve	“her	alışveriş	bir	aşk”	temalı	iletişim	
kampanyasını	sürdürmeye	devam	ediyor.		
	 Ayrıca,	Markafoni,	“Ünlü	Kampanyaları”	
kapsamında	stil	sahibi	ünlülerle	renkli	kampanyalar	
gerçekleştiriyor	ve	ünlü	isimlerin	model	olarak	
yer	aldığı	kampanyalarla	üyelerine	son	modayı	
yansıtan	ürünleri	çok	özel	indirimlerle	alma	fırsatı	
sunuyor.	Ünlü	Kampanyaları	kapsamında	bugüne	
kadar	Ece	Sükan,	Serenay	Sarıkaya,	Eda	Taşpınar,	
Hande	Ataizi,	Ivana	Sert,	Tuba	Ünsal,	Tülin	
Şahin,	Burcu	Esmersoy,	Ebru	Şallı,	Sinem	Kobal,	
Tuğçe	Kazaz,	Hale	Caneroğlu,	Nur	Fettahoğlu,	
Deniz	Akkaya,	Ahu	Yağtu,	Özge	Özpirinçci	ve	
Selma	Ergeç	gibi	isimlerle	iş	birliği	yapıtı.	“Ünlü	
Kampanyaları”nın	yanı	sıra	Markafoni,	Ece	Sükan	

gibi	başarılı	moda	danışmanlarıyla	iş	birliği	yaparak	
konsept	kampanyalar	düzenliyor	ve	gardıroplara	
stil	getiriyor.	Audrey	Hepburn’s	Little	Black	Dress,	
Woman	in	Red,	Golden	Glamour,	Kış	Çiçekleri,	
Neon	Pop,	Military	Etkisi,	Bazıları	Bordo	Sever	
gibi	lookbook	ve	konsept	kampanyalarıyla	da	stil	
önerilerine	ihtiyaç	duyan	modaseverlerin	gönlünü	
fethediyor.	
	 Facebook,	Twitter,	Pinterest,	YouTube,	
Dailymotion,	Vimeo	ve	izlesene.com	gibi	sosyal	
paylaşım	ve	video	sitelerinde	aktif	olarak	yer	alan	
Markafoni;	sosyal	medyada	ödüllü	özel	yarışmalar	
ve	“Her	Alışveriş	Bir	Aşk”	konseptine	uygun	
renkli	projeler	düzenleyerek	kullanıcılarla	sıcak	bir	
iletişim	kuruyor.	Bunun	yanı	sıra	Markafoni,	Mayıs	
2010’dan	beri	blog.markafoni.com’da	modanın	
nabzını	tutuyor.	Kısa	zamanda	önde	gelen	moda	
bloglarından	biri	olmayı	başaran	Markafoni	
Blog’da	moda	dünyasından	haberlerden,	
modanın	bilinen	isimleriyle	röportajlara	
kadar	geniş	ve	renkli	bir	içerik	sağlıyor.
	 Moda	ve	yaşam	tarzı	sunan	
Markafoni,	2010’dan	bu	yana	toplam	
dört	kez	İstanbul	Fashion	Week’in	
Online	Fashion	Sponsorluğunu	üstlendi.	
E-ticaret	ile	perakende	sektörünü	
canlandırmayı	misyon	edinen	Markafoni,	
2009	yılından	beri	de	Perakende	Günleri	
ile	Perakendeciler	Zirvesi’nin	ana	sponsoru	
konumunda	bulunuyor.
	 Son	olarak	Markafoni,	farklı	sektörlerden	
lider,	sevilen	markalarla	iş	birliği	yaparak	çeşitli	
kampanyalar	düzenliyor	ve	üyelerine	özel	indirim	
ve	fırsatlar	sunmaya	devam	ediyor.

Marka Değerleri                                                                                  
Türkiye’nin	lider	online	moda	ve	yaşam	tarzı	
sunan	markası	olmak	için	yola	çıkan	Markafoni,	
stil	sahibi	olmak	isteyen	herkese	hitap	ediyor	
ve	seçkin	moda	markalarını	avantajlı	fiyatlarla	
sunarak	modanın	ulaşılabilir	olmasını	sağlıyor.	
Türkiye’ye	ilk	özel	alışveriş	kulübü	modelini	
getiren	Markafoni,	ürün	çeşitliliği,	özel	avantajlar,	
renkli	kampanyalar,	güvenilirliği,	iade	süreçlerinin	
kolaylığı,	hizmet	kalitesi,	sponsorlukları	ve	marka	
değeriyle	benzerlerinden	ayrılıyor	ve	kurulduğu	
günden	bu	yana	özel	alışveriş	kulüpleri	arasındaki	
liderliğini	koruyor.	Tüm	müşterilerine	VIP	servis	
hizmeti	veren	Markafoni,	üyelerinin	kendini	özel	
hissetmesine	çok	önem	veriyor.	“Her	Alışveriş	Bir	
Aşk”	sloganını	tüm	iş	süreçlerine	de	entegre	eden	
Markafoni,	müşteri	memnuniyetini	sürdürülebilir	
kılmak	için	pazarın	ihtiyaçlarını	sürekli	analiz	ederek	

yenilikçi	uygulamaları	hayata	geçiriyor.	Sadece	
indirimli	bir	alışveriş	sitesi	olmayan,	üyelerine	
moda,	yaşam	tarzı	ve	akıllı	alışveriş	deneyimi	
sunan	Markafoni’nin	yapısında	bulunan	yenilikçi	
anlayış	ve	%100	müşteri	memnuniyeti	hedefi	ile	
e-ticaret	sektörünün	hizmet	çıtasını	sürekli	olarak	
yükseltiyor.

www.markafoni.com 

Pazar
2006	yılından	itibaren	e-ticaret	Türkiye’de	yükselişe	
geçti.	2008	yılına	gelindiğinde	Türkiye’de	başarılı	
e-ticaret	siteleri	vardı,	ancak	tek	bir	özel	alışveriş	
kulübü	yoktu.	2008	Eylül	ayında	kurulan	Markafoni,	
Türkiye’ye	özel	alışveriş	kulübü	modelini	getirdi.	
Markafoni	kurulduğu	günden	bu	yana	pazardaki	
liderliğini	koruyor.	
	 Türkiye	e-ticaret	pazarı,	büyüme	hızı	ve	dinamik	
yapısıyla	dikkat	çekiyor.	Türkiye’de	e-ticaretin	hızla	
büyümesini	tetikleyen	pek	çok	etken	bulunuyor.	
Bunların	başında	genç	nüfus	ve	internet	kullanıcı	
sayısı	geliyor.	IWS-Internet	World	Stats	verilerine	
göre,	Türkiye’de	36	milyon	internet	kullanıcısı	
bulunuyor.	Bu	rakam	Türkiye’yi,	Avrupa’daki	
en	büyük	beşinci	internet	toplumu	yapıyor.	
Türk	internet	kullanıcısı	ayda	ortalama	29.4	saatini	
internette	geçirerek,	Avrupa	ülkeleri	içinde	üçüncü	
sırada	yer	alıyor.	Bunun	yanı	sıra	54	milyon	kredi	
kartıyla	Türkiye’nin	kredi	kartı	penetrasyonu	 
%70	civarlarında	seyrediyor.	E-ticaret	sektörünün	
büyümesine	yardımcı	bir	diğer	etken	de	Türkiye’nin	
güçlü	bir	lojistik	altyapıya	sahip	olması.	Türkiye’deki	
lojistik	firmaları,	bir	gönderiyi	48	saatte	ülkenin	
en	uzak	noktasına	ulaştırma	olanağı	sunuyor.	
Bu	da,	e-ticaret	sektörü	için	büyük	avantaj	sağlıyor.	 
Tüm	bunlar	Türkiye’yi	e-ticaret	açısından	yerli	
oyuncular	için	olduğu	kadar	yabancı	yatırımcılar	için	
de	cazip	kılıyor.	Türkiye’deki	internet	pazarı	“Digital	
Bosphorus”	olarak	anılıyor.	Yabancı	yatırımcılar	bu	
pazarda	köşe	kapmak	için	başarılı	Türk	e-ticaret	
sitelerine	yatırım	yapma	eğilimini	sürdürüyor.	

Başarılar                                                                                              
Türkiye’nin	ilk	ve	lider	özel	alışveriş	kulübü	
Markafoni,	bugüne	kadar	pek	çok	ödüle	imza	
atarak	sektördeki	liderliğini	tescilledi.	Capital	
Dergisi’nin	yaptığı	“Türkiye’nin	En	Beğenilen	
Şirketleri	Araştırması”nda	2011	ve	2012	yıllarında	
“E-ticaret	Sektörünün	En	Beğenilen	Şirketi”	seçildi.	
Markalaşmaya	önem	veren	ve	bu	alana	düzenli	
olarak	yatırım	yapan	Markafoni,	bu	alanda	da	
pek	çok	ödül	aldı.	“Türkiye	2012	Süpermarkalar”	
listesine	seçilerek	bu	listede	yer	alan	beş	e-ticaret	
markasından	biri	ve	tek	özel	alışveriş	kulübü	oldu.	
Markafoni	Digital	Age’in	2009’dan	beri	Ipsos	KMG	

ile	gerçekleştirdiği	“Türkiye’nin	Dijital	Lovemark”ları	
araştırmasında	2011	ve	2012	yıllarında	özel	alışveriş	
kulübü	kategorisinde	“Lovemark”	seçilerek	en	
sevilen	üçüncü	online	alışveriş	sitesi	oldu.
	 Markafoni’nin	başarıları	yurt	içinde	olduğu	kadar	
yurt	dışında	da	dikkat	çekiyor.	Ünlü	teknoloji	ve	iş	
dergisi	Wired’da	Türkiye’deki	en	parlak	10	e-ticaret	
sitesi	listesinde	Markafoni,	en	parlak	üçüncü	girişim	
olarak	gösterildi.	Markafoni	iştirakleri	arasında	
bulunan	Türkiye’nin	en	büyük	online	ayakkabı	
mağazası	zizigo.com	ve	Türkiye’nin	online	moda	
merkezi	enmoda.com	da	bu	listede	yer	aldı.	
	 Tüm	bu	ödüllere	ek	olarak,	Markafoni	Webrazzi	
Ödülleri’nde	2011’de	“En	İyi	Web	Girişimi”,	
2011	ve	2012’de	“En	İyi	Özel	Alışveriş	Sitesi”	
kategorilerinde	ilk	sırada	yer	alırken,	2012	yılında	
Kadir	Has	Üniversitesi	tarafından	“En	Beğenilen	
Özel	Alışveriş	Sitesi”	seçildi.	
	 Marketing	Türkiye	okurları	tarafından	2011	ve	
2012	yıllarında	ilgili	ayların	“En	Beğenilen	Reklam	
Kampanyaları”	arasında	yer	aldı.	2012’de	Türkiye	
Çağrı	Merkezi	Ödülleri’nde	“En	Övgüye	Değer	
Marka”	ödülünü	aldı.	 
	 Ayrıca	Markafoni	Youth	Insight’ın	2012’de	yaptığı	
“Gençlik	ve	Medya	Tüketimi	Araştırması”nda	
üniversiteli	ve	liseli	gençlerin	en	beğendiği	ikinci	
alışveriş	sitesi	ve	birinci	özel	alışveriş	kulübü	olarak	
yer	aldı.	2013	yılında	ise	Avrupa’nın	en	prestijli	
teknoloji	ödüllerinden	biri	olan	The	Europas’ta	 
“En	İyi	Mena	(Orta	Doğu	ve	Kuzey	Afrika)	
Girişimi”	seçildi.

Tarihçe                                                                                                 
Türkiye’nin	ilk	ve	lider	özel	alışveriş	kulübü	
Markafoni,	Ahmet	Emre	Sarı,	Tolga	Tatari	ve	
Sina	Afra	tarafından	2008’in	Eylül	ayında	kuruldu.	
Giyim,	aksesuar,	kozmetik	ve	dekorasyon	başta	
olmak	üzere	pek	çok	kategorideki	seçkin	markaları	
üyelerine	özel	avantajlı	fiyatlarla	sunmak	üzere	dört	
kişilik	bir	ekiple	yola	çıkan	Markafoni’de	bugün	
yaklaşık	710	uzman	görev	yapıyor.	Markafoni	
bünyesinde,	farklı	iş	modellerine	sahip	toplam	beş	
e-ticaret	şirketi	bulunuyor.	2008	yılında	kurulan	
Türkiye’nin	ilk	ve	lider	özel	alışveriş	kulübü	
markafoni.com,	Markafoni	bünyesinde	kurulan	
ilk	e-ticaret	şirketiydi.	Ardından	ayakkabı	ve	

kozmetiğe	odaklanan	dikey	siteler		
kuruldu.	Nisan	2011’de	Türkiye’nin	
en	büyük	online	ayakkabı	mağazası	
zizigo.com,	Temmuz	2011’de	ise	
kozmetik	ve	parfüm	sitesi	misspera.
com	kuruldu.	2012	yılında	ise	
Markafoni,	Doğuş	Yayın	Grubu’na	
ait	olan	enmoda.com	adlı	özel	
alışveriş	sitesinin	%75’ini	satın	aldı.	
Bu	sitelere	ek	olarak	Markafoni	
bünyesinde	Türkiye’nin	lider	fiyat	
karşılaştırma	sitelerinden	ucuzu.com	
da	bulunuyor.	
			Temmuz	2011’de	Markafoni’nin	
hisselerinin	%70’e	yakınının	129	
ülkede	faaliyet	gösteren	Naspers’a	
bağlı	MIH-Allegro	tarafından	satın	
alınması,	Markafoni’nin	global	bir	
marka	olma	sürecinin	hızlanması	
açısından	önemli	bir	gelişme	oldu.		

 Yurt	dışına	açılan	ilk	Türk	internet	markası	
olan	Markafoni,	yurt	dışında	Polonya	ve	Ukrayna	
başta	olmak	üzere	toplam	sekiz	ülkede	faaliyet	
gösteriyor. 

Ürün                                                                                                     
Markafoni,	seçkin	moda	markalarının	giyim,	
aksesuar,	kozmetik	ve	dekorasyon	başta	olmak	
üzere	farklı	kategorilerdeki	ürünlerini	%90’a	varan	
indirimlerle	sunuyor.	Bin	200	moda	markasıyla	
iş	birliği	halinde	olan	Markafoni,	ayda	yaklaşık	
500	kampanya	düzenliyor	ve	800	bin	adet	ürünün	
satışını	gerçekleştiriyor.	Markafoni,	interneti	
ve	modayı	hayatının	bir	parçası	olarak	gören,	
mağaza	mağaza	gezerek	alışveriş	yapmaya	zaman	
bulamayan	eğitimli	profesyonellerden	oluşan	
hedef	kitlesine	bilgisayar	başından	keyifli	ve	kolay	
alışveriş	sunuyor.	Markafoni,	Türkiye’de	satış	
mağazası	olmayan	dünyanın	ünlü	moda	markalarını	
modaseverlerle	buluşturmasıyla	da	biliniyor.
	 Markafoni,	6	milyon	üyesine	daha	iyi	hizmet	
verebilmek	için	Türk	internet	dünyasının	en	
modern	ve	en	büyük	lojistik	merkezlerinden	biri	
olan	25	bin	m2’lik	lojistik	merkezinde	faaliyet	
gösteriyor.	Şu	an	Markafoni’nin	her	ile	gönderim	
yapan	lojistik	merkezinin	günlük	gönderim	
kapasitesi,	70	bin	paket	ve	ürün	stoklama	kapasitesi	
de	2	milyon	ürün.	Müşteri	memnuniyetine	önem	
veren	Markafoni,	üyelerine	7/24	hem	telefon	ile	
hem	de	online	olarak	müşteri	hizmetleri	ve	30	gün	
ücretsiz	iade	olanağı	sunuyor.	
 
En Son Gelişmeler
Markafoni,	Türkiye’nin	en	saygın	ve	büyük	medya	
gruplarından	Doğuş	Yayın	Grubu’na	ait	olan	
enmoda.com	adlı	özel	alışveriş	sitesinin	%75’ini	
satın	aldı	ve	Türkiye’de	moda	denince	ilk	akla	
gelen	e-ticaret	holdingi	olma	yolunda	önemli	bir	
adım	atmış	oldu.	Türkiye’nin	online	moda	merkezi	
enmoda.com,	Eylül	2012’de	yenilenen	konseptiyle	
faaliyete	geçti.	
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BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Markafoni
›	Markafoni’nin	ismi	“markaların		 	
	 senfonisi”nden	geliyor	ve	pek	çok	farklı
	 markanın	bir	araya	gelerek	uyum	içinde	bir
	 güzellik	yarattığını	anlatıyor.	

›	Markafoni	bünyesinde	Türkiye’nin	ilk	ve	lider
	 özel	alışveriş	kulübü	markafoni.com’un		
	 yanı	sıra	Türkiye’nin	en	büyük	online
	 ayakkabı	mağazası	zizigo.com,	kozmetik
	 ve	parfüm	sitesi	misspera.com,	Türkiye’nin
	 lider	fiyat	karşılaştırma	sitelerinden	
	 ucuzu.com	ve	Türkiye’nin	internetteki	moda		
	 merkezi	enmoda.com	olmak	üzere	toplam
	 beş	şirket	bulunuyor.

›	Yurt	dışına	açılan	ilk	Türk	internet	markası
	 olan	Markafoni,	yurt	dışında	Polonya	ve
	 Ukrayna	başta	olmak	üzere	toplam	sekiz
	 ülkede	faaliyet	gösteriyor.	

›	Aylık	22	milyon	ziyaret	alan	Markafoni’nin
	 toplam	tekil	ziyaretçi	sayısı	10	milyon.	

›	Markafoni	bin	200	moda	markasıyla	iş	birliği		
	 yapıyor.

›	Markafoni’de	ayda	500’ün	üzerinde
	 kampanya	düzenleniyor	ve	ayda	800	bin		
	 ürün	satılıyor.

›	25	bin	m2’lik	lojistik	merkezinin
	 gönderim	kapasitesi	70	bin	paket	ve	ürün
	 stoklama	kapasitesi	de	2	milyon	ürün.

›	10	bin	m2’lik	Markafoni	Plaza’da
	 “Studio	City”	başlığı	altında	14	fotoğraf
	 stüdyosu	bulunuyor.

›	Dört	kişiyle	yola	çıkan	Markafoni’de	şu	anda
	 yaklaşık	710	uzman	görev	yapıyor.


