
Pazar
E-ticaret alanında en hızlı büyüyen ülkelerden biri 
olan Türkiye, 2014 sonu itibarıyla 50 milyar TL’lik 
e-ticaret hacmine ulaştı. Bugün Türkiye de e-ticaret, 
perakende pastasından yaklaşık %1,3 oranında 
bir pay alıyor. Bu oran gelişmekte olan ülkelerde 
ortalama %3,5, gelişmiş ülkelerde ortalama %5,5 
civarlarına ulaşmış durumda. Türkiye’de e-ticaretin 
hızla büyümesini tetikleyen pek çok etken var. 
Bunların başında genç nüfus ve internet kullanıcı 
sayısı geliyor.
 Global Digital Statistics 2014 raporuna göre 
Türkiye’de 35 milyonun üzerinde internet kullanıcısı 
var. Kullanıcıların her biri günde ortalama 4,9 saatini 
bilgisayar, 1,9 saatini mobil cihazlar aracılığıyla 
internette geçiriyor. Bunun yanı sıra Türkiye’de 
kişi başına 2,12 kredi ya da banka kartı düşüyor. 
Türkiye, toplamda 162 milyonu geçen kart sayısıyla, 
İngiltere’den sonra sistemde en fazla karta sahip 
ülke konumunda. TÜİK Hane Halklarının Tüketimi 
verilerine göre Türkiye’de tüketimin %24’ü kredi 
kartı olmak üzere %38’ini kartlı sistemleri kullanarak 
gerçekleştiriliyor.
 E-ticaret sektörünün büyümesine yardımcı bir 
diğer etken de Türkiye’nin güçlü lojistik altyapıya 
sahip olması. Türkiye’deki lojistik firmalarının 
gönderinizi 48 saatte ülkenin en uzak noktasına 
ulaştırma imkanı sunması, 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 yatırımcıların 
Türk e-ticaret sitelerine yatırım yapma iştahları 
kabarıyor.  

Başarılar
Türkiye’nin ilk ve lider özel alışveriş kulübü 
Markafoni, bugüne kadar pek çok ödüle imza 

atarak sektördeki liderliğini tescilledi. Markafoni, 
Capital Dergisi’nin yaptığı Türkiye’nin En Beğenilen 
Şirketleri Araştırması’nda 2011 ve 2012 yıllarında 
“E-ticaret Sektörünün En Beğenilen Şirketi” seçildi. 
2013 yılında ise “E-ticaret Sektörünün En Beğenilen 
İkinci Şirketi” oldu.
 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.  
Digital Age’in 2009’dan beri Ipsos KMG ile 
gerçekleştirdiği, Türkiye’nin Dijital Lovemark’ları 
araştırmasında 2011, 2012 ve 2013 yıllarında özel 
alışveriş kulübü kategorisinde “lovemark” seçildi. 
Yine Ipsos KMG ile gerçekleştirilen Türkiye’nin 
Lovemark’ları araştırmasında 2011, 2012 ve 2013 
yıllarında Markafoni, en sevilen üçüncü online 
alışveriş sitesi oldu. 2014 yılında da “Türkiye 2014 
Süpermarkalar” listesine seçilen tek özel alışveriş 
kulübü olan markafoni.com, sektöre liderlik etmeyi 
sürdürüyor. 
 Markafoni’nin başarıları yurtiçinde olduğu kadar 
yurtdışında da dikkat çekti. Ünlü teknoloji ve iş 
dergisi Wired’da Türkiye’deki en parlak 10 e-ticaret 
sitesi listesinde, 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 
2011’de “En İyi Web Girişimi”, 2011 ve 2012‘de 
“En İyi Özel Alışveriş Sitesi”, 2013’te yılın “En İyi 
Moda Odaklı 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 yıllarındaki 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 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika Girişimi”, Ekonomist 
Dergisi’nin Brandwatch ile birlikte hazırladığı 
“Sosyal Marka 100 Araştırması”nda birinci seçildi. 
Yine 2013 yılında Effie Türkiye Reklam Etkinliği 
Yarışması’nda Perakende Kategorisinde Effie Bronz 
Ödülü kazanan Markafoni, aynı yıl MasterCard 
ve Turkishtime dergisi tarafından hazırlanan 
“Türkiye’nin En Beğenilen Online Alışveriş Siteleri” 
araştırmasında “Kıyafette En Çok Tercih Edilen 
Site” oldu.

Tarihçe
Haydi gelin, hep birlikte zamanda yolculuğa 
çıkalım. Yolumuz uzak değil, 2008 yılına kadar 
uzanalım. Neler olmuştu o yıl? Barack Obama, 
ABD Başkanı seçildi, Kosova bağımsızlığını ilan etti, 
Nobel Edebiyat Ödülü’nü Fransız yazar Jean-Marie 
Gustave Le Clezio kazandı ama bir şey daha oldu; 
Markafoni (www.markafoni.com) kuruldu. Mart 
ayında hayatımıza giren Markafoni, Türkiye’ye 

özel alışveriş kulübü modelini getirdi. İnterneti 
ve modayı tek çatı altında birleştirerek bizleri 
isteğidimiz kıyafetleri en uygun fiyata bulmak için 
mağaza mağaza gezme zahmetinden kurtardı. 
 Pek çoğumuz Markafoni’yle tanıştığımız o 
günleri hatırlayacaktır, hani üye olabilmek için bir 
arkadaşınızın size davetiye göndermesi gerektiği 
o dönemleri... Örneğin, Ekşi Sözlük’te Markafoni 
ile ilgili girilen ilk entry şöyle: “Ayrıcalıklı alışveriş 
sitesi imiş ancak bir üyenin referansı ile siteye 
üye olabiliyor ve %70’lerde olan indirimlerle ünlü 
markalara ait ürünleri satın alabiliyorsunuz. Referans 
istiyorum hala siteyi göremedim.” 
 2008 yılında kurulan, Türkiye’nin ilk ve lider özel 
alışveriş kulübü Markafoni, tabir yerindeyse ışık 
hızıyla büyüdü. Bugün Markafoni’de yaklaşık 400 kişi 
çalışıyor. 
 Şirket tarihçesindeki en önemli mihenk taşı da 
Naspers’ın Temmuz 2011’de devreye girerek, 
Markafoni’nin hisselerinin %70’e yakını satın almasıdır.
130’un üzerinde ülkede faaliyet gösteren 
ve yaklaşık 100 yıllık bir geçmişe sahip olan 
Naspers, 2014 yılı başlarında Markafoni’nin kalan 
hisselerini de satın alarak, şirketin tamamına sahip 
oldu. Böylece Markafoni yerel bir markayken 
global bir oyuncuya dönüştü. Naspers’a satışın 
tamamlanmasıyla birlikte markafoni.com, dünyaca 
ünlü parfüm ve kozmetik markalarını aynı çatı 
altında toplayan misspera.com ve Türkiye’nin 
en büyük online ayakkabı mağazası zizigo.com 
Markafoni Grubu altında birleşti.

Ürün
Markafoni’de giyimden aksesuara, kozmetikten 
dekorasyona farklı ürün ve markaları avantajlı 
fiyatlarla, kimi zaman %90’a varan indirimlerle 
bulmanın mümkün olduğunu herkes biliyor ama 
Markafoni isminin “markaların senfonisi”nden 
geldiğini biliyor muydunuz?
 3 bin 900 moda markasıyla işbirliği halinde 
olan Markafoni, ayda 610’un üzerinde kampanya 
düzenliyor. 7 milyon 200 bin üyesi var (Markafoni 
Grubu bünyesindeki diğer şirketlerin de üye sayısı 
toplamda 2 milyona yaklaşıyor), Türkiye’nin dört 
bir yanına ayda 500 binden fazla ürün satıyor. 
 Tüm bunlar için sağlam bir lojistik altyapı 
gerekiyor. Markafoni de Aralık 2010’da Türk 
internet dünyasının en modern ve en büyük 
lojistik merkezlerinden birini, 25 bin m2‘lik lojistik 
merkezini hayata geçirdi. Lojistik merkezinin 
günlük gönderim kapasitesi 70 bin paket, ürün 
stoklama kapasitesi de 2 milyon adet ürün! Müşteri 
memnuniyetine önem veren Markafoni bu nedenle 
de 08.00 - 00.30 saatleri arasında hem telefon ile 
hem de online olarak müşterilerin hizmetinde.

En Son Gelişmeler
Markafoni Grubu’nda müşteri deneyimini 
zenginleştirmek en önemli önceliklerden biri. 
Markafoni Grubu, bünyesinde yer alan tüm online 
alışveriş platformlarında sektördeki hızlı değişimi 
yakalıyor hatta bir adım önde olmaya ve trendi 
belirlemeye çalışıyor.
 Markafoni’nin 2014 yılı büyüme stratejisindeki 
anahtar nokta, mobil kanallar oldu. Bu karar 
doğrultusunda, kurumiçi, uzman bir geliştirme 
takımı oluşturuldu. iOS ve Android uygulamaları 

yenilendi. iPhone, iPad ve Android uygulamalarının 
ardından Markafoni mobil web sitesi de yenilendi, 
Zizigo’nun mobil uygulaması faaliyete geçti. 
 Bunların sonucunda mobil Markafoni uygulamasının 
dönüşüm oranı ve buradan elde edilen kazanç iki 
katına çıktı. markafoni.com’da site trafiğinin yaklaşık 
%45’i, satışların %35’i mobil tarafta gerçekleşiyor.
 Markafoni 2015’te kampanya ürünlerinin 
yanı sıra sunulacak sezon ürünlerinin satışıyla 
büyümesine yön vermeyi hedefliyor. İzin veren 
müşterilerin bir daha kredi kartı bilgisini girmek 
zorunda kalmayacağı tek tuşla ödeme sistemi 
devreye alınacak. Ödeme ve sevkiyat operasyonları 
hızla geliştirilerek, müşterilere sunulan deneyim 
zenginleştirilecek. Bunların yanı sıra, Markafoni 
geleneksel perakende sektörünün oyuncularının 
da internet ortamındaki değişimin farkında 
olmasından yola çıkarak 2015 başında Microsoft ile 
bir işbirliğine imza attı. Microsoft’un bulut bilişim 
teknolojisi ve e-ticaret çözümleriyle Markafoni’nin 
altyapısını güçlendirerek Bulut AVM Türkiye 
e-ticaret sektörüne sunuldu. 
 Markafoni, moda markalarının e-ticaret 
yatırımlarını bilinçli yapmalarının ve bu alanda 
doğru adımları atmalarının, pazarın sağlıklı büyümesi 
açısından önemli olduğu inancıyla, Bulut AVM 
kapsamında Türk moda şirketlerine e-ticarete 
doğru bir planla başlamalarını sağlayacak 
danışmanlığı ve çözümleri sunuyor. 
 Diğer yandan Naspers bünyesine dahil 
olmasının ardından uluslararası ağını ve tecrübesini 
zenginleştiren Markafoni, Türk markalarının yurtdışı 
pazarlarına açılmaları konusunda köprü görevini 
üstlenmeye de devam ediyor. 

Promosyon
Hemen her sektör ve iş kolunda olduğu gibi 
Markafoni için de iletişim işin ABC’si. Eylül 2011’de, 

“Her alışveriş bir aşk” isimli, 360 derece bir kitlesel 
iletişim kampanyası (ki böylesi bir kampanyaya imza 
atan ilk özel alışveriş kulübü oldu) çıkageldi. Bu 
kampanya, devamında kitle yayın araçları ve sosyal 
medya karmasının kullanıldığı iletişim çalışmalarıyla 
pekiştirildi. 
 Markafoni’nin bir de hafızalara kazınan “Ünlü 
Kampanyaları” var. Bu kampanyalarda stil sahibi 
ünlüler kamera karşısına geçip kıyafetlerle poz 
veriyorlar. Bugüne kadar Ece Sükan’dan Serenay 
Sarıkaya’ya, Eda Taşpınar’dan Tuba Ünsal’a, Burcu 
Esmersoy’dan Ebru Şallı’ya, Sinem Kobal’dan Deniz 
Akkaya’ya, Ahu Yağtu’dan Nefise Karatay ve Öykü 
Serter’e kadar pek çok isimle işbirliği yapıldı. 
 Lakin “görev” bununla tamamlanmış olmuyor. 
Şahane kıyafetleri uygun fiyatlarla tüketicilere 
ulaştırmak tamam da “Stillerini oluşturmalarına da 
yardımcı olmak gerek” diye düşenen Markafoni, 
bunun için de konsept kampanyalar düzenliyor, 
Audrey Hepburn’s Little Black Dress, Woman in 
Red, Golden Glamour, Kış Çiçekleri, Neon Pop, 
Military Etkisi, Bazıları Bordo Sever, Buse Terim 
Sevgililer Günü Kombinleri gibi lookbook ve 
konsept kampanyalarıyla da stil önerilerine ihtiyaç 
duyan modaseverlerin gönlünü fethediyor. 
 Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, 
YouTube, gibi sosyal paylaşım ve video sitelerinde 
aktif olarak yer alan Markafoni, sosyal medyada 
ödüllü özel yarışmalar ve renkli projeler 
düzenleyerek kullanıcılarla sıcak bir iletişim kuruyor. 
YouTube’daki trend videoları yayınlandıkları 
sezonun en gözde trendlerini yansıtırken, büyük ilgi 
gören “Nasıl Giyilir” videoları ise takipçilerine hangi 
parçaları nasıl kombinleyebilecekleri konusunda 
yaratıcı fikirler veriyor. 
 Bunun yanı sıra Markafoni, Mayıs 2010’dan beri 
blog.markafoni.com’da modanın nabzını tutuyor. 
Kısa zamanda önde gelen moda blog’larından biri 

olmayı başaran Markafoni Blog’da 
moda dünyasından haberlerden, 
modanın bilinen isimleriyle 
röportajlara kadar geniş ve renkli bir 
içerik sağlanıyor. 
   Markafoni, alanında lider 
markalarla yaptığı işbirliği 
çalışmalarıyla da sektöre yön veriyor. 
Türk Telekom, Turkcell, Coca 
Cola, P&G ve Unilever’in yanı sıra 
önde gelen bankalarla yürütülen 
çalışmalar, müşterilere sunulan 
hizmetin kalitesini geliştiriyor. 
   Moda ve yaşam tarzı sunan 
Markafoni 2010’dan bu yana toplam 
dört kez, İstanbul Fashion Week’in 
Online Fashion Sponsorluğu’nu 
üstlendi. E-ticaret ile perakende 
sektörünü canlandırmayı misyon 
edinen Markafoni, Perakende 
Zirvesi’nin yanı sıra 2009 - 2013 yılları 
arasında Perakende Günleri’nin ana 
sponsoru oldu. Markafoni Grubu, 
2014 yılında alışveriş dünyasının 

en özel etkinliklerinden biri olan Vogue Fashion’s 
Night Out’a da damgasını vurdu. Nişantaşı ve 
Bağdat Caddesi’nde düzenlenen Markafoni Grubu 
etkinliklerinde, alışveriş tutkunları hem eğlendi hem 
de yaratıcılıklarını sergiledi. Markafoni Grubu, dijital 
dünyanın nabzını tutan Webrazzi Summit 2014’ün 
de ana sponsorluğunu üstlendi.
 Markafoni Grubu bunların haricinde, farklı 
sektörlerden lider, sevilen markalarla işbirliği 
yaparak çeşitli kampanyalar düzenliyor ve üyelerine 
özel indirimlerle fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Marka Değerleri
Moda Markafoni’nin özünü oluşturuyor. Moda 
dünyasının nabzını tutan, yeni trendlerin 
belirlenmesine katkıda bulunan Markafoni, 
kurulduğu günden bu yana özel alışveriş kulüpleri 
arasındaki liderliğini koruyor. Ürün çeşitliliği, 
özel avantajlar, renkli kampanyalar, güvenilirlik, 
iade süreçlerinin kolaylığı ve hizmet kalitesiyle 
benzerlerinden ayrılıyor. Tüm müşterilerine 
VIP servis hizmeti veren Markafoni, üyelerinin 
kendilerini özel hissetmesine çok önem veriyor. 
 Ayrıca müşteri memnuniyetini sürdürülebilir 
kılmak için pazarın ihtiyaçlarını sürekli analiz ederek, 
yenilikçi uygulamaları hayata geçiriyor. Markasının 
DNA’sında bulunan inovatif anlayış ve %100 
müşteri memnuniyeti hedefi ile e-ticaret sektörünün 
hizmet çıtasını sürekli olarak yükseltiyor. Müşteriler 
mağazalardaki ürünlere artık markafoni.com’dan da 
ulaşabiliyorlar.

www.markafoni.com 
 

SUPERBRANDS SUPERBRANDS

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

markafoni.com

›		7 milyon 200 bin üyesi var, bunların %55’ini 
 kadınlar oluşturuyor. 

›		Satın alımların %75’ini kadınlar gerçekleştiriyor. 

›		Aylık 21 milyon 600 bin ziyaret alan Markafoni’nin 
  toplam tekil ziyaretçi sayısı 6 milyon 300 bin. 

›		Markafoni 3 bin 900 moda markasıyla işbirliğinde.

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

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

›		Dört kişiyle yola çıkan Markafoni’de şu anda 
  toplam yaklaşık 400 uzman görev yapıyor.

›		Markafoni Grubu 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
 olmak üzere toplam üç şirket bulunuyor.


