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S O Y S A L  D E R G İ ’YE ÜCRETSİZ ABONE OLUN

“Bu e-dergide yayınlanan yazıların her türlü yayın hakkı saklıdır. 
Soysal Dergi’de yer alan yazılar, herhangi bir şekilde dijital veya 
matbu olarak çoğaltılamaz. Soysal Dergi’de yer alan yazılar  
hiçbir şekilde ticari olarak kullanılamaz. 
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Değerli dostlar, 

21. yılımızda Perakende Günleri 2022’nin ana teması “Dijital Dönüşüm” oldu. Oturumlar, fuar, ödül ve 

etkinliklerde, sektörümüzü daha da ileriye götürecek dijital yenilikler, teknolojik uygulamalar gündem oldu. 

İki gün deyim yerindeyse, teknoloji rüzgarı esti.

Perakendenin ve teknolojinin tüm bileşenleri oradaydı: 

Ödeme sistemleri, yapay zeka, crm, e-ticaret, e-ihracat, pazar yerleri, dijital dönüşüm, yazılım, kurye, lojistik, 

telekom, tüm teknoloji firmaları; gıda dışı perakende, hazır giyimciler, elektronik, beyaz eşya, kişisel bakım, 

yeme içme sektörü, fast food, kafeler, mobilyacılar, AVM yatırımcıları, modacılar, şefler, üreticiler, 

ev dışı tüketim, fmcg, güvenlik, tesis yönetimi, mağaza tasarımı firmaları, kısacası herkes oradaydı.

Bu rüzgarı estiren 9200 karar verici, eşi benzeri görülmemiş bir etkinliğe imza attılar. Haliç Kongre 

Merkezi hiç bu kadar dopdolu olmamıştı. İki gün süren bilgi ve işbirliği maratonu, PG’ye ve sektöre 

yakışır bir etkinlikle, Süperstar Ajda Pekkan konseri ile final yaptı.  

Perakende Günleri, benzersiz içeriği, fuarı, ödülleri ve etkinlikleri ile her yıl yarattığı coşku ve enerji 

ile sektöre yine güç verdi. Çünkü BURASI PERAKENDE GÜNLERİ. 

Fuarda yerini alan, sponsor olan, katılan herkese çok teşekkür ediyoruz.

31 Mayıs - 1 Haziran 2023’te Perakende Günleri’nin 22. yılında görüşmek dileğiyle… 

Suat Soysal



KATILIMCI

FİRMA 

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ 

PERAKENDECİ

9200

4850

Teknoloji ve Diğer Hizmet verenler

AVM / Yatırımcı

PerakendeciTepe Yönetim 
(Yönetim Kurulu Başkanı / Üyesi, CEO, Genel Müdür)
C-Level Yöneticiler
Diğer Yöneticiler

Sektörlere Göre
Katılımcılar

%45
%43

%12

Unvanlara Göre
Katılımcılar

Perakende Günleri, Perakende ile ilgili tüm sektörlerin
bir araya geldiği tek ve en büyük buluşmadır:

PG23 KATILIMCI BEKLENTİ SAYISI 9500+

PERAKENDE GÜNLERİ: TÜM SEKTÖR, 
TÜM KARAR VERİCİLER

%68

%21

%11

8096

6256



1-2 HAZİRAN

PG22’ DE FUARA KATILAN FİRMALAR1-2 HAZİRAN

PERAKENDE GÜNLERİ 
FUARI
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ODİTORYUM: VİZYON OTURUMLARI



DAVID ROTH 
WPP CEO THE STORE WPP, 
CHAIRMAN BAV GROUP

MIKKO HYPPONEN
ESKİ ÜNLÜ HACKER 
GLOBAL SİBER GÜVENLİK UZMANI

DR. JAIME GONZALO
HUAWEI TECHNOLOGIES 
VP, MOBILE SERVICES, EUROPE 

VALA AFSHAR
CHIEF DIGITAL EVANGELIST 
SALESFORCE

VAHAP KÜÇÜK
LC WAIKIKI
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

WPP TÜRKİYE, STRATEJİ VE  
İŞ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ

ASLIHAN ANARAT ÇÖTELİOĞLU 

INTERNATIONAL BUSINESS & 
EXPANSION DIRECTOR PARFOIS

IMAD CHIKHAOUI GEORGE HOMER
GH&ASSOCIATES - 
MÜŞTERİ DAVRANIŞI, 
DENEYİM, KONSEPT VE 
GÖRSELLİK UZMANI

DİLEK ÇAPANOĞLU
AQUA FLORYA 
CO-CEO / YK ÜYESİ

RAMY FARES
MICROSOFT CORPORATION 
HEAD OF RETAIL, CPG & TRAVEL
INDUSTRY DIRECTOR - 
MIDDLE EAST AND AFRICA REGION



ÇAĞRI ORÇAN
AKINON KURUCU ORTAK - CSO

YENAL GÖKYILDIRIM
MEDIAMARKTSATURN 
GRUP COO'SU VE 
MEDIAMARKT TÜRKİYE CEO'SU

ELMAS ARTKIN
ÖZEL AÇI LİSESİ MÜDÜRÜ

LEVENT GÜLER
TEPE SAVUNMA VE GÜVENLİK  
SİSTEMLERİ YK BAŞKANI

ZMD YÖNETİM KURULU BAŞKANI
SERHAN TINASTEPEAHMET ATIŞ

ATIŞ YAPI CEO

EMRE KUZLU
I-AM İSTANBUL 
KURUCU ORTAK- DİREKTÖR

ESAS GAYRİMENKUL VARLIK 
YÖNETİMİ LİDERİ

NEVZAT YAVAN AKAN ABDULA
FUTUREBRIGHT KURUCU ORTAK



E-TİCARETTE DÜNYAYA ETKİN 
VE VERİMLİ ULAŞMAK

FULFILLMENT BY AMAZON
(FBA) SCIENCE LEADER AT 
AMAZON; PROFESSOR OF 
MANAGEMENT SCIENCE AT UTD

AHMET MUSUL
EKOL
YK BAŞKANI

ÖZALP ÖZER

RUSYA & UKRAYNA
PERAKENDECİLER NELERE 
DİKKAT ETMELİ

COLIN’S UKRAYNA 
MALİ İŞLER VE
DESTEK OPERASYONLARI
DİREKTÖRÜ

ABDULLAH DABANLI
COLIN’S GLOBAL 
PAZARLAMA,
İK DİREKTÖRÜ
(ESKİ RUSYA GENEL MÜDÜRÜ)

ÖNDER ÖN

PERAKENDEDE 
STRATEJİK FİYAT YÖNETİMİ

KUTAY 
KARTALLIOĞLU

MERT 
KARAİBRAHİMOĞLU

ELİF ERTAN

CARREFOURSA
CEO

SAP
GM
YARDIMCISI

PENTİ 
CEO

CANLI YAYINDAN SATIŞ DÖNEMİ
YENİ NESİL ALIŞVERİŞİN AMİRAL 
GEMİLERİ:CANLI YAYIN SATIŞ 
PLATFORMLARI

KURT ONUR
CLIKCKMELIVE CEO

STRATEJİ TAMAM, YA UYGULAMA?
OMNICHANNEL İÇİN 
LOJİSTİKTE AKILLI ÇÖZÜMLER

METE YURDDAŞ

NURİYE ALTUNKAYA

UMUR ÖZKAL

WATSONS TÜRKİYE 
GENEL MÜDÜR

ARVATO SUPPLY 
CHAIN SOLUTIONS 
TÜRKİYE İŞ 
GELİŞTİRME 
DİREKTÖRÜARVATO SUPPLY

CHAIN SOLUTIONS 
TÜRKİYE GM

DÜNYA VE EKONOMİ NE 
YANA BİZ NE YANA?İŞ DÜNYASININ 
ATMASI GEREKEN ADIMLAR

PROF. DR. EMRE ALKİN

O İŞ BİZDE!
TEK ÇATI ALTINDA E-TİCARET 
ÇÖZÜMLERİ

OZAN MERT 
KARAAĞAÇ 
fiCommerce
GENEL MÜDÜR 

OZAN ACAR
TRENDYOL
İCRA KURULU 
ÜYESİ

SANEM KEFELİ 
TEZVEREN 
fiCommerce
İŞ GELİŞTİRME 
DİREKTÖRÜ

ODİTORYUM - 2 OTURUMLARI



SAHNELER: UZMANLIK OTURUMLARI 



ORKUN OLGAR
SPX
CEO

YANKI YALÇIN
SAMSUNG
CSO

TREND GÜNDEM: 
“CANLI YAYINDAN SATIŞ”

ARDA GENÇ
EREN 
PERAKENDE
CDO

ARTAN REKABET ORTAMINDA 
MÜŞTERİ SÜREKLİLİĞİ

MUİN ÖZTOP ALPAY AKDEMİR
MASTERCARD
ADVISORS TÜRKİYE 
VE BDT İŞ GELİŞTİRME 
BAŞKANI

MASTERCARD EEMEA 
PERAKENDE SEGMENTİ 
BAŞKANI

‘‘BEST PRACTICES’’
DİJİTALLEŞME VE YENİ DÖNEM 
UYGULAMALARI

BERRİN BEKSAÇ 
ÖZDUMAN
SEPHORA
TÜRKİYE 
GENEL MÜDÜR

SİNEM SANDIKÇI 
GÖKÇEN
L’ORÉAL 
GENEL MÜDÜR

ELİF BERKER
YVES ROCHER
CEO 

TÜRK MARKALARI TEKNOLOJİYLE 
DÜNYAYA AÇILIYOR

BURCU YAŞAR TOPUZ
TRENDYOL GROUP ULUSLARARASI 
TİCARET DİREKTÖRÜ 

DİJİTAL TİCARET GÜNDEMİ 
TİCARET NEREYE EVRİLİYOR?

KOTON YÖNETİM KURULU ÜYESİ
GÜLDEN YILMAZ

METAVERSE VAR MI Kİ?

LEVENT ERDEN
NEXT AKADEMİ KURUCUSU 
VE AKADEMİSYEN 

YENİ NESİL PAZARYERİ ÖNERİSİ:
GELENEKSEL PERAKENDECİLİK 
İÇİN BİR FIRSAT MI?

ASLI KURBAY 
BCG
YÖNETİCİ 
ORTAĞI

SİTARE SEZGİN 
TEKNOSA
GENEL MÜDÜR

ERDENER ORTAN
BCG KIDEMLİ 
PROJE YÖNETİCİSİ

BOYNER VE LOGO’DAN 
PERAKENDEDE MOBİL ÖDEME 
DENEYİMİ

EREN 
ÇAMURDAN

DİDEM TÜZÜN 
DÜLGER 

BOYNER
BÜYÜK 
MAĞAZACILIK 
CEO

LOGO GRUP
KURUMSAL 
MARKA VE 
İLETİŞİM  
DİREKTÖRÜ

CENGİZ GÜRER
BOYNER GRUP 
IT VE DİJİTALDEN 
SORUMLU 
BAŞKAN 
YARDIMCISI VE 
OMNI-CHANNEL 
GM ARSLAN 

ARSLAN
LOGO
PERAKENDE 
ÇÖZÜMLERİ 
GM

AKINON E-TİCARET SAHNESİ AKINON E-TİCARET SAHNESİ

AKINON E-TİCARET SAHNESİ



HIZLI DEĞİL İŞ HIZINDA ÇALIŞMAK
VERİ KULLANILMIYORSA 
BİR FAYDASI YOK

DR.BÜLENT DAL
OBASE CEO

İPEKYOL IT & E-TİCARET
DİREKTÖRÜ

ŞEVKET SÜREYYA 
ÇELİKKANAT 

YENİ MÜŞTERİ KAZANALIM
PEKİ NASIL ELDE TUTALIM?

RELATED DIGITAL CEO
MUSTAFA FUAT VARDAR

TAZI AI İLE YAPAY ZEKANIN 
EZBERLERİNİ BOZMAK

CENK KIRAL
TAZI AI ÜLKE MÜDÜRÜ

E-ÖDEME ZEKASI

PAYTEN TÜRKİYE 
ÜLKE LİDERİ VE 
PARATİKA CEO

BURAK KUTLU AYŞEN KAHRAMAN
TİKTAK YENİ NESİL 
ULAŞIM ÇÖZÜMLERİ VE 
ARAÇ KİRALAMA 
MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ

MURAT SICAKKANLI 
PAYNEOS
GENEL MÜDÜRÜ

CİHAN ADAR
GREYDER
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
DİREKTÖRÜ

TÜRKİYE PERAKENDESİNİN 
YURT DIŞI AÇILIMINDA YAZILIM 
DENEYİMİ

SEDAT TAŞÇI
NEBİM GENEL 
KOORDİNATÖR

NECATİ DENİZ ERDA
ECCO ORTADOĞU VE 
AFRİKA BÖLGE 
DİREKTÖRÜ

MÜŞTERİNİN AYAK İZİNİ 
ANLAMLANDIRMAK

SAMET KANCA
NETCAD TEKNİK 
İŞ GELİŞTİRME 
LİDERİ

ÖZLEM 
KARADAĞLAR
UDENTIFY 
MÜŞTERİ BAŞARISI 
MÜDÜRÜ

ONUR TURAN
UDENTIFY 
KURUCU ORTAK

PERAKENDE MAĞAZALARI 
BANKACILIK İŞLEMLERİNİN 
YENİ ADRESİ

ERKUT ERDEMİR BİLAL GENÇ
A101 CTOPOS A.Ş. YAZILIM 

HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

REYONDA AL, REYONDA ÖDE!
SATICININ CEP TELEFONU İLE
ÖDEME HIZLANIYOR, KOLAYLAŞIYOR



DİJİTAL İK

HALDUN PAK
RASYOTEK GRUP
ŞİRKETLERİ ,YK BAŞKANI / 
CEO PLATFORMU 
YK BAŞKANI   / ZMD YK ÜYESİ

KARACA LİSANS VE 
MARKA YÖNETİMİ 
BAŞKAN YARDIMCISI /
ZMD YK ÜYESİ

DR. ERKMEN ONBULAK

ÇEVRE DOSTU MAĞAZALAR  VE 
TASARRUF PAYLAŞIMLI FİNASMAN 
MODELLERİ

MELİH BALLIKAYA 
 FLORAWISE CEO CARREFOURSA

İCRA KURULU ÜYESİ 
VE GM YARDIMCISI

BULUT BATUM

AVM’LERİN GELECEĞİ, 
GELECEĞİN AVM’LERİ

BURÇİN BENDEGÜL
ŞEHİR YAPI GM

H. BARIŞ ÖZCAN
KDM AVM GM
YARDIMCISI

DENİZ BOZAN
TEPE EMLAK
YATIRIM GM

EMRE ŞEN
ENS DANIŞMANLIK GM

E-TİCARETİN KRİZ KALKANLARI

ALİ TAYLAN BİLİK
ARTI İLETİŞİM
YÖNETİMİ- THINKNEURO 
YÖNETİCİ ORTAK   

ARTI İLETIŞİM
YÖNETİMİ - THINKNEURO 
YÖNETİCİ ORTAK   

ESRA ŞENGÜLEN ÜNSÜR



1-2 HAZİRAN 1-2 HAZİRAN

AYD ÖZEL ÖĞLE YEMEĞİ



1-2 HAZİRAN 1-2 HAZİRAN

E-İHRACAT TEMALI BMD ÖZEL ÖĞLE YEMEĞİ



SÜPERSTAR’LA MUHTEŞEM KONSER



GÜLDEN YILMAZ
KOTON YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YILMAZ YILMAZ
KOTON YÖNETİM KURULU BAŞKANI

GALİP AYKAÇ
BİM CEO

AYHAN ÇARIKÇILAR
ALLPOINTS RESTAURANT GROUP 
KURUCU ORTAK

NURİ AKA
MALİK KUBİLAY
MAZHAR VARDAR
AVM SEKTÖRÜNÜN DUAYENLERİ

NAZIM SALUR - GETİR KURUCU ORTAK

TUNCAY TÜTEK - GETİR KURUCU ORTAK

SERKAN BORANÇILI - GETİR KURUCU ORTAK

DAMAT TWEEN
KARGOMsende

LC WAIKIKI
MİGROS

PAŞABAHÇE
YATAŞ

DAMAT TWEEN

GETİR
NAZIM SALUR - TUNCAY TÜTEK - SERKAN BORANÇILI 

GIDA PERAKENDESİ
GALİP AYKAÇ

NON-FOOD PERAKENDE
GÜLDEN YILMAZ
YILMAZ YILMAZ

YEME İÇME SEKTÖRÜ
AYHAN ÇARIKÇILAR

AVM
NURİ AKA - MALİK KUBİLAY - MAZHAR VARDAR

E-TİCARET

NAZIM SALUR - TUNCAY TÜTEK - SERKAN BORANÇILI NAZIM SALUR - TUNCAY TÜTEK - SERKAN BORANÇILI NAZIM SALUR - TUNCAY TÜTEK - SERKAN BORANÇILI NAZIM SALUR - TUNCAY TÜTEK - SERKAN BORANÇILI 

GIDA PERAKENDESİ

NAZIM SALUR - TUNCAY TÜTEK - SERKAN BORANÇILI NAZIM SALUR - TUNCAY TÜTEK - SERKAN BORANÇILI 

NURİ AKA - MALİK KUBİLAY - MAZHAR VARDAR

NON-FOOD PERAKENDE

GIDA PERAKENDESİ

NAZIM SALUR - TUNCAY TÜTEK - SERKAN BORANÇILI 

NURİ AKA - MALİK KUBİLAY - MAZHAR VARDARNURİ AKA - MALİK KUBİLAY - MAZHAR VARDAR

NAZIM SALUR - TUNCAY TÜTEK - SERKAN BORANÇILI NAZIM SALUR - TUNCAY TÜTEK - SERKAN BORANÇILI NAZIM SALUR - TUNCAY TÜTEK - SERKAN BORANÇILI NAZIM SALUR - TUNCAY TÜTEK - SERKAN BORANÇILI 

GIDA PERAKENDESİ

NURİ AKA - MALİK KUBİLAY - MAZHAR VARDAR

NAZIM SALUR - TUNCAY TÜTEK - SERKAN BORANÇILI NAZIM SALUR - TUNCAY TÜTEK - SERKAN BORANÇILI 

GÜLDEN YILMAZ

NURİ AKA - MALİK KUBİLAY - MAZHAR VARDARNURİ AKA - MALİK KUBİLAY - MAZHAR VARDARNURİ AKA - MALİK KUBİLAY - MAZHAR VARDAR

NAZIM SALUR - TUNCAY TÜTEK - SERKAN BORANÇILI NAZIM SALUR - TUNCAY TÜTEK - SERKAN BORANÇILI NAZIM SALUR - TUNCAY TÜTEK - SERKAN BORANÇILI NAZIM SALUR - TUNCAY TÜTEK - SERKAN BORANÇILI NAZIM SALUR - TUNCAY TÜTEK - SERKAN BORANÇILI 

NURİ AKA - MALİK KUBİLAY - MAZHAR VARDARNURİ AKA - MALİK KUBİLAY - MAZHAR VARDARNURİ AKA - MALİK KUBİLAY - MAZHAR VARDARNURİ AKA - MALİK KUBİLAY - MAZHAR VARDARNURİ AKA - MALİK KUBİLAY - MAZHAR VARDARNURİ AKA - MALİK KUBİLAY - MAZHAR VARDAR

NAZIM SALUR - TUNCAY TÜTEK - SERKAN BORANÇILI NAZIM SALUR - TUNCAY TÜTEK - SERKAN BORANÇILI NAZIM SALUR - TUNCAY TÜTEK - SERKAN BORANÇILI 

NURİ AKA - MALİK KUBİLAY - MAZHAR VARDAR

NAZIM SALUR - TUNCAY TÜTEK - SERKAN BORANÇILI 

NURİ AKA - MALİK KUBİLAY - MAZHAR VARDARNURİ AKA - MALİK KUBİLAY - MAZHAR VARDARNURİ AKA - MALİK KUBİLAY - MAZHAR VARDARNURİ AKA - MALİK KUBİLAY - MAZHAR VARDAR

PERAKENDE GÜNEŞİ ÖDÜLLERİ

DAMAT TWEEN
KARGOMSENDE
LC WAIKIKI
MİGROS
PAŞABAHÇE
YATAŞ



DİJİTAL DÖNÜŞÜM BAŞARI ÖDÜLLERİ

ÖDÜL ALAN FİRMALARIN PROJE ÖZETLERİ

DİJİTAL DÖNÜŞÜM BAŞARI ÖDÜLLERİ



GoArt Metaverse platformunda yer alacak Damat Tween 

mağazasında yaratıcı konsept çalışmaları neticesinde markanın 

tanıtım alanlarına hizmet edecek noktalar, NFT kıyafetlerin 

avatar mankenlerin üzerinde sergilendiği podyumda define 

alanı, dijital ekranlara sahip billboard alanları yer alacaktır. Aynı 

zamanda projenin ilerleyen aşamalarında Damat Mağazasını 

GoArt Metaverse alanında ziyaret eden kullanıcı mağazanın 

içerisinde yaratacağımız zaman kapısı aracılığıyla GoArt 

Metaverse Past alana geçiş yaparak Çatalhöyük kentinin 
binlerce yıl önceki durumunu, görünümünü inceleyerek 
Neolitik çağın simge kentini keşfedebilecektir.  

Damat Tween markası için ürettiğimi NFT ürünler, mar-

kanın hali hazırda gerçek yaşamda sunduğu tasarımların 

dijital ikizleri olarak 3 boyutlu olarak üretilmektedir. 

Bunun yanında mağaza içerisinde defile alanında sergile-

nen az miktarda fütüristik tasarımlı kıyafetler de yer 

almaktadır. 3 boyutlu NFT kıyafetlerin üretim süreci iki 

aşamalı sürdürülmektedir. Birincisi kıyafetin 3D olarak 

modellenmesi ikincisi modellenen kıyafetin avatar üzerine 

giydirilerek realistik hareketler tanıtılarak anime edilmesidir. 

Bu yöntemle Damat Tween Metaverse mağazasından 

NFT olarak kıyafet alan bir kullanıcı, kendi avatarı üzerine 

bu kıyafeti giydirebilecek ve bu kıyafetle realistik aktivi-

telerde bulunabilecektir. NFT mantığı gereği her bir 

NFT’nin uniq olması gerekmektedir. Fakat Damat mar-

kasının tercihleri doğrultusunda aynı kodlu NFT 

ürünlerinden çok sayıda da üretilebilmektedir. 

Ardından tüm bunların GoArt Metaverse uygulamasına ente-

gre edilmesi için Unity optimizasyonu sağlanarak mobil uygu-

lamaya hazır hale getirildi. Bunun dışında bir diğer oyun 

motoru olan Unreal Engine içerisinde markanın yüksek kaliteli 

marketing içeriği isteği nedeniyle sahneler oluşturularak 

render görüntüleri elde edildi.   

Mağazaya ek olarak
neler yapılacak? 

NFT koleksiyonların tam olarak 
kapsamı nedir? Nasıl oluşturuluyor, 
ne zaman müşterilere sunulacak? 
Stoklu mu yoksa tek ürün 
olarak mı satılacak?

DAMAT 
DAMAT TWEEN GOART METAVERSE MAĞAZA PROJESİ

Metaverse’teki mağaza açılışı ile birlikte bu platforma 

özel kapsül bir koleksiyon çıkararak NFT ürünlerin satışını 

ve 2022-2023 sezon defilesini metaverse’te 

gerçekleştirmek.
Damat Tween GoArt Metaverse mağazası tasarlanırken 

birkaç farklı teknolojik yöntem kullanıldı. Mağazanın 3D 

üretimi için dünyaca ünlü tasarım yazılımları olan Blend-

er, 3D Max kullanılırken, mağaza içerisindeki NFT 

kıyafetlerin üretimi, üretilen kıyafetlerin podyum alanın-

da mankenler üzerinde sergilenmesi için realistik ve etki-

leyici görsel kalite sunması nedeniyle Marvelius Designer 

kullanıldı. Marvelius Designer aracılığıyla üretilen 

kıyafetlerin karakterler tarafından sergilenmesi ve 

mağaza içerisindeki kullanıcı görüntüleri için Maya, 

Blender gibi animasyon programları kullanıldı. 
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Damat Tween Metaverse 
çalışmalarımız ne zaman başladı?

2022 planları neler? Mağaza hazırlanırken hangi
teknolojiler ve alt yapı sistemleri
kullanıldı?

İlk metaverse mağazamız 
ne zaman açılacak?



Eğitim kurgusu, rutinde yapılan eğitimlerin akışını daha 

gerçekçi platformdaki akışa göre revize ederek yapıldı. 

Örneğin normalde zoom üzerinden verilen eğitimde bu 

sefer oturduğu yerden sahneye çıkarak herkesi selam-

layan bir eğitmen açılışı gibi kurgular eklendi. Katılımcılar 

ise avatarları ile bu eğitime katılarak avatarlarına bir 

takım etkileşimler tetiklediler. Örneğin ayakta alkışlamak, 

kalp emojileri göndermek, kahkaha emojileri göndermek 

gibi. Katılımcılar tüm bunları cep telefonu, Ipad ve 

bilgisayar gibi cihazların herhangi birinden yapabildi ve 

internet tarayıcısı ara yüzü yeterli oldu etkinliğe girişleri 

için. Bu eğitim GoArt meta evreninde bir kongre 

salonunda gerçekleşti.

Kampanya filmi, Türk moda dünyası için bir ilk oldu. İlk 

kez hem çalıştığı global modelleri hem de kıyafetleri reel 

ortamdan avatar evrenine taşıyan marka olarak yerini 

aldı. Koray Birand’ın yönettiği bu filmin ortaya çıkması 

ise altı ay sürdü. Filmin geçtiği dünyaların yaratılması, 

stüdyo ile post prodüksiyon aşaması, filmin Unreal Epic 

Games’in oyun motorunda finalize edilmesi vb. teknikleri 

uygulandı.

Kasım 2020’de kurulan ve bugün Türkiye’nin 81 ilinde 

beş bölge müdürlüğü ve 145 dağıtım merkezine 

ulaşan yeni nesil dağıtım şirketi KARGOMsende, 

“Perakende Günleri 2022” etkinliğinde düzenlenen 

ödül töreni ile “Dijital Dönüşüm Başarı Ödülü”nün 

sahibi oldu. 

Alıcılarının tüm ihtiyaçlarını tespit ederek 

sunduğu faydaları kişiselleştiren ve sektörde benzerlerinden

ayrışan KARGOMsende, uçtan uca teknolojik altyapısı 

sayesinde 81 ilde, harita üzerinde canlı takip imkanının 

yanında, alıcılarına tahmini varış zamanı bildiren ilk ve 

tek marka olarak pazarda dikkat çekiyor.

Bu altyapının en önemli parçası her bir dağıtım sorum-

lumuzun kullanımında el terminali dediğimiz satıcı, ürün 

ve alıcı verisinin  (ilave olarak bu veri içinde alıcının özel 

talepleri de bulunabiliyor; zili çalma vs. gibi) yer aldığı 

ve gönderinin teslim edileceği adres için en ideal 

rotalama sisteminin mevcut olduğu  teknoloji. 

Koleksiyon Eğitimi hakkında genel 
bilgiler verir misiniz? 
(Eğitim kurgusu nasıl yapıldı, 
hangi arayüzler kullanıldı, 
bu eğitimin metaverse’ün 
içerisinde hangi alanda gerçekleşti?)

Türkiye’de ilk kez 
global modelleri 
ve kıyafetleri avatar evrenine 
taşıyan yeni sezon reklam 
filmi hakkında bilgi 
verebilir misiniz?

KARGOMsende kuruluşunun
2. yılında uçtan uca teknolojik
altyapısı ile Perakende 
Güneşi Ödülleri kapsamında 
“Dijital Dönüşüm
 Başarı Ödülü”nün 
sahibi oldu

Yeni sezon koleksiyon eğitimi: 
https://we.tl/t-X1yxqAgMeu

Yeni sezon reklam filmi:
https://we.tl/t-5lBiMBKdHC 

KARGOMSENDE
KONTROLBENDE UYGULAMALARI PROJESİ

Hangi NFT ürünlerin ne kadar üretileceğine ya da her 
birinin uniq karakterli olup olmayacağına marka 
ürünlerinin özelliklerine göre karar verecektir.



Eğitim kurgusu, rutinde yapılan eğitimlerin akışını daha 

gerçekçi platformdaki akışa göre revize ederek yapıldı. 

Örneğin normalde zoom üzerinden verilen eğitimde bu 

sefer oturduğu yerden sahneye çıkarak herkesi selam-

layan bir eğitmen açılışı gibi kurgular eklendi. Katılımcılar 

ise avatarları ile bu eğitime katılarak avatarlarına bir 

takım etkileşimler tetiklediler. Örneğin ayakta alkışlamak, 

Alıcılarımız bu faydalar sayesinde müşteri hizmetleri 

hatlarında uzun süre karşılarında bir muhatap 

arama, bekleme ve gönderilerinin durumunu sorgu-

lama zahmetinden kurtuluyor.  Herhangi bir müşteri 

temsilcisine ihtiyaç duymadan, gönderisini 

aplikasyon bile indirmeden mobil site aracılığıyla 

takip edebiliyor. 

Bu altyapı sayesinde oluşturduğumuz sistemin, 

doğrudan markamız için dolaylı olarak da 

müşterilerimiz için çoklu faydaları mevcut. 

Markamız açısından özellikle saha operasyonunda 

büyük kolaylıklar sağladığını söylemek de mümkün. 

Özellikle personel devir oranının (turn over) çok 

yüksek olduğu sektörde Dağıtım Sorumlularımızın 

sahaya hızlı adaptasyonu ve operasyonun hızını ve 

kalitesini düşürmeden/aksatmadan devamlılığını 

sağlamak açısından markamıza artı değer 

kazandırdığını ifade edebiliriz. Bu kazanç, dağıtım 

sorumlumuzun performansını olumlu olarak etkilediği 

için teslimat kalitemizin optimizasyonu açısından da 

kıymetli. 

“KONTROLbende” olarak nitelendirdiğimiz teknolojik 

altyapımız sayesinde sunduğumuz fayda seti ve 

kullanıcı dostu olan bir teknolojik alıcı mobil site 

sayesinde sunduğumuz hizmetler ile alıcılarımız gön-

derilerinin teslimatının yapılmasını istedikleri kişiyi, 

zamanı / tarihi ve adresi değiştirebiliyor. Tüm bu 

hizmetlerimize ek olarak alıcılarımıza teslimat günü 

için dört saatlik bir zaman aralığı vererek “tüm gün 

kargo beklemelerine son” veriyoruz.

Tam otomatik operasyon merkezimiz bu teknolojinin 

bir diğer parçası. Diğer kargo firmalarından farklı 

olarak müşterilerimizin depolarından alınan gönderiler 

akıllı ve mühürlü paletler ile bizim operasyon 

merkezimize taşınıyor. Gönderi gideceği şehre 

göre sorter/tasnifçi sistemlerimizde el değme-

den ayrılıyor, paletler ile ilgili araca yükleniyor ve 

dağıtıma gidiyor. Bu sistem sayesinde el değme-

den bir tasnif yapılmış olunuyor, böylelikle ürün-

lerdeki hasar oranı minimize ediliyor 

ve çok yüksek adette gönderiyi daha kısa bir 

sürede ayrıştırmış oluyoruz. 

Ayrıca diğer kargo firmalarında gönderi için 

defalarca yinelenen elleçleme işlemi bizde 

tekrarlanmıyor ve geleneksel kargo şirketlerinin 

operasyonuna göre dağıtım esnasında 2 adet 

daha az elleçleme işlemi uyguluyoruz.

Teknolojik altyapımızın sağladığı kusursuz 

zimmet zinciri ile yüz binde 3 gibi sektörde erişil-

mesi oldukça güç bir hasar ve kayıp oranı ile faal-

iyetlerimizi yürütüyoruz. Tüm Türkiye’ye ortala-

ma teslimat süremiz ise 1.3 gün.

Teknolojik alt yapımızdan aldığımız destek ile 

KONTROLbende, tahmini varış zamanı bildirimi, 

canlı takip ve kapıdan kolay iade hizmetlerimiz ile 

Türkiye’nin 81 ilinde hizmet veren ilk ve tek yeni 

nesil dağıtım şirketi olarak sektörde ezber 

bozuyoruz. 

Dağıtım sorumlusu bu el terminali sayesinde dağıtı-

ma çıkmadan önce teslimat için en kısa ve en uygun 

rotalamayı sistemden seçiyor ve bu rotaya göre 

hareket ediyor. Bu sayede hem zamandan hem de 

yakıttan tasarruf etmiş oluyoruz. 

Teslimat esnasında dağıtım sorumlumuz gerektiği 

durumlarda yine bu sistemde bulunan IVR 

tarafından maskelenmiş bir teknoloji ile alıcıyı araya-

biliyor. Bu noktada dağıtım sorumlusu sadece KVKK 

kuralları kapsamında izin verilen alıcı verisi dışında 

herhangi bir bilgiyi göremiyor. Bahsettiğimiz tüm bu 

veriler ise bir BULUT sistemi üzerinden korunuyor. 



Türkiye’nin global moda perakende markası LC Waikiki, 

bugün 4 kıtada, 56 ülkede, 350 farklı şehirde, 1200’den 

fazla mağazası ile faaliyet gösteriyor, Türkiye dahil 22 

ülkede pazar lideri konumunda yer alıyor. Avrupa’daki en 

büyük 6. giyim perakendecisi LC Waikiki, önümüzdeki 

dönemde ilk 3 sırada yer almayı ve Avrupalı moda perak-

ende devleriyle bir arada anılmayı hedefliyor. LC Waikiki 

e-ticaret alanında da 3 kıtada, 22 ülkede, 13 farklı dilde 

hizmet veriyor ve 10 ülkede yerinde e-ticaret 

operasyonu yürütüyor.  

Aynı zamanda sezon içinde depolarından mağazalara 

hangi ürünün ne miktarda sevk edileceğini ve ürünlerin 

mağazalar arası transferlerini yine yapay zekâ ve optimi-

zasyon desteğiyle oluşturuyor. Ayrıca yapay zekânın 

imkânlarından faydalanarak, müşterilerine daha hedefli 

öneriler sunuyor. 

LC Waikiki, iş süreçlerinin teknoloji desteğiyle daha 

doğru ve verimli hale getirilmesi için yeni teknolojilere 

yatırım yapıyor. Bu çerçevede lojistik depolarında topla-

nan ürünleri filtrelemek için markanın geliştirdiği mak-

ineler ve sistemler kullanıyor. Bunun yanı sıra tedarikçil-

erdeki üretimi anlık takip edebilmek için verileri makinel-

er üzerinden toplayan sistemler de geliştirilmiş. 

Markanın hedefi, önümüzdeki yıllarda bu yeni 

teknoloji ve uygulamaların tüm süreçlere entegre 

olması ve tüm kararlarda destek sağlaması.

Bu hedef doğrultusunda LC Waikiki, teknoloji 

yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Hazır 

giyim perakendeciliğinde Türkiye’de ilk kez hayata 

geçirilen Hızlı Kasa & Self-Checkout uygulamasıyla, 

müşterilerine aldıkları ürünleri, kasa sırası bekleme-

den ödemelerini yapma ve alışverişlerini tamamlay-

abilme imkânı 

sunuyor.

LC Waikiki, e-ticaret pazarında değişen tüketici 

beklentilerine de yenilikçi çözümler geliştiriyor. 

Bu uygulamayla müşterilerin anlık ihtiyaçlarına 2 

saat içerisinde çözüm sunuluyor. LC Waikiki, İstan-

bul, Ankara gibi büyük şehirlerde de bu hizmeti faali-

yete geçirmeyi planlıyor. Marka, 2022 Ocak ayından 

itibaren mağazalarında devreye aldığı “Mobil 

Asistan” uygulamasıyla ise mağazalarda aradığı 

ürünleri bulamayan müşterilere, ürünlerini e-ticaret 

depolarından ya da farklı mağazalardan bularak 

gönderiyor. 

‘Hemen Gel Al’ ve ‘Mağazadan Hemen Gelsin’ gibi 

çoklu kanal hizmetlerini uygulamaya alan LC Waiki-

ki, Ultra Hızlı Teslimat modelini de yazlık bölgelerde 

sürdürmeye devam ediyor. 

LC Waikiki, dijital dönüşüm yolculuğunda sektöre 

nitelikli insan kaynağı sağlayacak uygulamalar da 

hayata geçirdi. 22 ülkede, 13 farklı dilde e-ticaret 

operasyonu yürüten LC Waikiki, global deneyimini 

gençlere aktarmak, e-ticaret konusunda teorik bilgil-

eri gerçek hayattan örneklerle birlikte öğrenciler ile 

paylaşmak, onların mesleki ve kişisel gelişimlerine 

destek olmak amacıyla E-Ticaret Okulu Sertifika 

Programı’nı başlattı. 

LC Waikiki, yapay zekâ, optimizasyon ve büyük veri 

uygulamalarını süreçlerinin birçok aşamasında 

kullanıyor. Örneğin, gelecekteki olası satışları ve bütçe-

leri yapay zekâ desteğiyle öngörüyor. 

LC Waikiki’de
Dijital Dönüşüm

LC WAIKIKI
DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ



Bu hedef doğrultusunda LC Waikiki, teknoloji 

yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Hazır 

giyim perakendeciliğinde Türkiye’de ilk kez hayata 

geçirilen Hızlı Kasa & Self-Checkout uygulamasıyla, 

müşterilerine aldıkları ürünleri, kasa sırası bekleme-

den ödemelerini yapma ve alışverişlerini tamamlay-

abilme imkânı 

sunuyor.

LC Waikiki, e-ticaret pazarında değişen tüketici 

beklentilerine de yenilikçi çözümler geliştiriyor. 

LC Waikiki, dijital dönüşüm yolculuğunda sektöre 

nitelikli insan kaynağı sağlayacak uygulamalar da 

hayata geçirdi. 22 ülkede, 13 farklı dilde e-ticaret 

operasyonu yürüten LC Waikiki, global deneyimini 

gençlere aktarmak, e-ticaret konusunda teorik bilgil-

eri gerçek hayattan örneklerle birlikte öğrenciler ile 

paylaşmak, onların mesleki ve kişisel gelişimlerine 

destek olmak amacıyla E-Ticaret Okulu Sertifika 

Programı’nı başlattı. 

Marka, ayrıca gençlerin gelişimini desteklemek ve 

e-ticaretin geleceğine yönelik fikir üretmelerine katkı-

da bulunmak amacıyla bir Ideathon Yarışması da 

düzenledi. 

Bu sayede katılımcıların iş geliştirme ve tasarım 

odaklı düşünme metotlarını kullanarak fikir 

geliştirmesine imkân sağlandı. 

A’dan Z’ye e-ticaretin yol haritasını kapsayan pro-

gram, e-ticaret yönetici ve uzmanlarının eğitmen-

liğinde düzenlendi. Eğitim kapsamında kampanya 

yönetiminden müşteri analitiğine, katalog çekim 

stratejisinden yurt dışı e-ticaret süreçlerine kadar 

zengin bir eğitim planlaması yapıldı. Bu dijital dönüşüm yolculuğunda çocukları da unut-

mayan LC Waikiki, e-ticaret sayfasında rengârenk bir 

dünya yarattı: Waikikiland. 90’lı yıllarda markanın 

popüler olan maymun maskotun da kullanıldığı ve 

sevimli bir şehir görüntüsüne sahip olan Waikikiland 

sayfasında her bina müşterinin farklı bir kategoriye 

gitmesini sağlıyor. 

Sayfa, çocuklar için ihtiyaç olabilecek pek çok ürünü 

bir araya getiriyor. Ayrıca, şehrin tam merkezinde 

bulunan maymun heykeline tıklandığında eğlenceli bir 

platform oyunu açılıyor. Waikikiland’de sınırlı sayıda 

üretilen LCW Maymun Koleksiyonu da satışa 

sunuluyor.

Yarışmanın tüm aşamaları on-line olarak gerçekleşen 

LC Waikiki E-Ticaret Ideathon Yarışması’na başvu-

ran takımlar, geleceğin e-ticaret uygulamaları 

çerçevesinde lcwaikiki.com için fikir geliştirdi.

LC Waikiki, yapay zekâ, optimizasyon ve büyük veri 

uygulamalarını süreçlerinin birçok aşamasında 

kullanıyor. Örneğin, gelecekteki olası satışları ve bütçe-

leri yapay zekâ desteğiyle öngörüyor. 

Migros, dijital dönüşüm konusundaki çalışmalarına bir 
yenisini daha ekleyerek gıda güvenliği ve şe�aflığı odağı-
na alarak perakende sektöründe öncü bir uygulama 
başlattı ve blockchain teknolojisini erişime açtı. Böylelikle 
müşterileriler, Migros mağazalarında satışa sunulan MB 
(MigrosBlockchain) logolu 750 çeşidin üzerindeki meyve 
ve sebzenin tarladan rafa uzanan yolculuğuna, Migros 
Mobil Uygulaması’nda yer alan "Migros Blockchain" 
menüsünden kolaylıkla ulaşabiliyorlar.

destekli ürün toplama asistanı TARO, yoğun talep artışına 

yanıt olarak ürün siparişlerinin hazırlanmasına büyük bir 

hız kazandırıyor. Online siparişlerdeki ürün toplama hızını 

5 katına çıkaran ve hatayı sıfıra indiren TARO, hem hizmet 

kalitesini yükseltiyor hem de operasyon süreçlerini daha 

kolay hale getiriyor. Robot üzerindeki QR okuyucuları ve 

sepet ağırlık sensörleriyle ürün Migros çalışanları 

tarafından doğrulanarak sipariş hatasız bir şekilde 

tamamlanıyor. Kullanıcı dostu tasarıma sahip robot ile 3 

sipariş aynı anda toplanabiliyor. İçinde bulunduğu 

mağazalarda neredeyse tüm siparişlere dokunuyor, 

sipariş içindeki ürünlerin yüzde 60’ı TARO tarafından 

toplanıyor.Migros mağaza depolarında kullanılmaya başlanan, 
Migros Sanal Market ekibinin yönlendirmeleri ile tamamen 
Migros ve Asis Otomasyon’daki Türk mühendisler 
tarafından 12 aydan kısa bir sürede geliştirilen robot 

Migros Blockchain ile Meyve-Sebzenin 
Tarladan Rafa Uzanan Yolculuğu

Migros’tan Robotik Devrim: TARO

MİGROS 
6 ADET DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ



Yapay Zeka Temelli 
Meyve-Sebze 
Görüntü İşleme Projesi
Migros, Yapay Zeka temelli meyve sebze görüntü işleme pro-

jesi ile perakende sektörünün en önemli problemlerinden biri 

olan yok satmaya, ürünleri anlık tanıyarak, meyve ve sebze 

reyonundaki kasa doluluk oranını ölçerek gerçek zamanlı 

takibi sağlarken operasyonlarda iyileşme ve gelişmeyi 

hedefliyor. Uluslararası perakende sektöründe bir ilk olarak 

Microsoft Azure ve Motiwe şirketleri ile pilot çalışmalar 

hayata geçirdi, 2019’da 3 mağazada 3 kamera kurulumuyla ilk 

olarak meyve sebze ürün tanıma ve kasa doluluk oran tesp-

itlerine başlandı. 2020 yılı içinde ise Azure platformu ve 

sistem entegrasyonu tamamlandı. Mağazalarda çekilen 

görüntülerin, Yapay Zeka tarafından işlenmesi sonucunda 

reyonda hızlı biten ürünler, ağır boşalan kasaların tespiti gibi 

çeşitli raporlamalar yapılmaya başlandı.

Migros, perakende dünyasında ortaya çıkan yeni müşteri 
ihtiyaçlarına hızlıca cevap verebilecek müşteri deneyimi 
yolculuğunu tasarlarken; 7/24 hizmet verebilir olmak, 
müşteri profil ve alışkanlıklarının yanında duygu durum-
larını da dikkate alarak her bir müşteriye özel ve 
kişiselleştirilmiş hizmet vermek, ihtiyacın oluştuğu anda 
çözüm sunmak, her kanaldan aynı deneyimi yaşatmak 
hayali ile Migros Etkileşim Platformu (MEP) projesini 
hayata geçirdi. Bu sayede; iletişim yetkilisine bağlamaya 
gerek kalmadan IVR Self servis hizmetleri ile çözülen çağrı 
oranı %30‘a ulaştı, müşterilerin, temsilcilere bağlanmadan 
hatta geçirdiği süre %48 azaldı, doğal diyalog (sesli yanıt-
lama sistemi) doğru anlama oranı %94 oldu. Whatsapp ile 
günlük ortalama 3.000 müşteriye hızlı çözüm sağlanmaya 
başladı. 

Türkiye’nin İlk 7/24 Self 
Servis Mağazası

Migros’un İlçe Halk Eğitimi Merkezleri iş birliğiyle başlat-

tığı Aile Kulüpleri projesi, toplumsal cinsiyet eşitliği 

mücadelesine desteğin en önemli safhalarından birinin 

eğitim olduğu inancıyla 2008 yılında hayata geçirildi. 

Coğrafi olarak farklı yöreleri kapsayan ve sayıları hızla 

artan Aile Kulüpleri’nde her yaştan kadın, erkek ve 

çocuklara ücretsiz olarak meslek edindirme ve yetenek 

gelişimi kursları verilirken, aynı ilgi alanlarına sahip birey-

ler için sosyalleşme imkânı sunuluyor. Türkiye genelinde 

22 ilde 33 bölgede bulunan Aile Kulüpleri sayesinde 

bugüne kadar 16 bin kadın gelir elde etmeye başladı.

Gençleri ve girişimci ruhuna sahip herkesi heyecan-

landıran yenilikçi projeleri ve iş birliklerini Migros Up plat-

formu ile destekleyen Migros, bu program ile ortak 

inovasyon ve ortak yaratıcılığı hedefleyerek yepyeni bir 

kültürün temellerini attı. Girişimciler Migros tarafından 

sağlanan kapalı ofis alanından ve diğer imkânlardan 

faydalanabilirken, Migros ve iş dünyasının önde gelen 

isimlerinden mentorluk alma, yeni bakış açısı ve iş mode-

lini geliştirmeye yönelik yeni fikirler alma fırsatı yakalıyor, 

Migros ile ortak çözüm geliştirme, iş birliği veya 

ürün/hizmet satışı ile ticari referans elde ediyor. Bu pro-

gram ile son 1 yılda 250’den fazla girişim iş birliği yapmak 

üzere incelendi, 50’den fazlası Migros iş birimleri ile bir 

araya geldi.

Migros Aile Kulübü
ile Ücretsiz 
Meslek Edinme ve 
Sertifika Kursları

Migros, Başarılı 
Girişimlere Kapılarını
Migros Up ile Açıyor



01.07.2022–Paşabahçe Mağazaları, alışveriş keyfine keyif 
katan, müşteri deneyimini bambaşka bir noktaya taşıyan İstanbul 
Erenköy ve İstinyePark İzmir deneyim mağazalarında, fiziksel ve 
dijital dünyanın bir arada sunduğu kolaylıklar ile müşterilerine
mükemmel bir alışveriş deneyiminin kapılarını aralıyor.

Değişen alışveriş trendleri ve müşteri davranışlarına odak-
lanarak, fiziki mağaza deneyimi ve dijital çözümleri bir 
araya getiren Paşabahçe Mağazaları deneyim mağazaları, 
müşterilerin keşfederken, karar verirken, satın alırken ve 
satın alma sonrasında, kısacası alışveriş sürecinin her 
anında deneyimlerini hızlı, kolay ve eksiksiz yaşamalarını 
sağlıyor. Müşterilerine daha eğlenceli ve hoş vakit geçiril-
mesini sağlamanın yanında alışveriş sürecini daha pratik 
hale getirmelerine imkan tanıyor.

Müşteriler, deneyim mağazalarına özel geliştirilen mobil 
uygulama ya da mağaza içindeki interaktif dijital ekranlar 
üzerinden Hediye Bulma Sihirbazı, stok kontrolü, istek 
listesi, hangi ürünün nerede olduğunu görmek için “navi-
gasyon” gibi tüm dijital çözümleri kullanabiliyor. Mağaza 
içi navigasyon sistem tasarımı ile müşteri yolculuğu daha 
kolay ve verimli hale getirilirken müşteriye kendini özel 
hissettirecek, hayatlarına dokunacak kişisel deneyimler de 
yaşatılıyor. 

Mobil uygulamanın sunduğu en popüler özellikler 
arasında yer alan, mağazada ya da evinizde ne zaman 
isterseniz kullanabileceğiniz Hediye Bulma Sihirbazı 
hediye seçmekte zorluk çekenlere büyük kolaylık 
sağlıyor. Bu uygulama sayesinde cinsiyet, hobi, kişisel 
zevk ve bütçe gibi detaylar doğrultusunda en uygun 
hediye seçeneklerini belirlemek mümkün hale geliyor. 
Müşteriler uygulama sayesinde istek listesi hazırlayabili-
yor, arzu edilen ürünleri istek listesine ekleyebiliyor ya 
da listeyi sevdikleriyle paylaşabiliyor. Paşabahçe 
Mağazaları müşterilerinin yoğun ilgi gösterdiği mobil 
uygulamayı bugüne kadar yaklaşık 100 bin kullanıcı 
deneyimledi.

Paşabahçe Mağazaları deneyim mağazalarında 

konumlandırılan zengin içeriğe sahip dokunmatik 

dijital ekranlar sayesinde, ürünler ve koleksiyonlar 

arasında kolaylıkla seçim yapabiliyor, ürünün nerede 

olduğu kolaylıkla bulunabiliyor. Böylelikle müşteriler 

rafların arasında gezinirken vakit kaybetmiyor.

Hediye Bulma Sihirbazı ile 
Hediye Seçmek Artık Çok Kolay

İnteraktif 
Dijital Ekranlar
ile Zamandan 
Tasarruf

Fiziki Mağaza Deneyimi ve
Dijital Çözümler Bir Arada

PAŞABAHÇE MAĞAZALARI
ERENKÖY DENEYİM MAĞAZASI PROJESİ
Paşabahçe Mağazaları’nın, 
Türkiye’deki mağazacılık anlayışına 
yepyeni bir soluk getiren ve dijital
yeniliklerle geliştirdiği İstanbul 
Erenköy ve İzmir İstinyePark 
deneyim mağazaları, müşterilerine 
fiziksel ve dijital dünyanın
bir arada sunulduğu farklı bir 
alışveriş deneyimi yaşatmayı 
hedefliyor.



Müşteriler, Paşabahçe Mağazaları deneyim mağazalarına 

özel mobil uygulama üzerinden, mağaza içinde yer alan 

ürün etiketlerini okutularak hızlıca sepet oluşturulabili-

yor, vakit kaybetmeden mobil ödeme yaparak alışverişlerini

tamamlayabiliyor. Mobil ödeme, müşterilerin elinde 

hiçbir ürün veya sepet taşımadan kasaya gitmesine 

olanak sağlayarak alışveriş deneyimini konforlu ve 

eğlenceli hale getiriyor. 

Hem İstanbul Erenköy hem de İzmir İstinyePark deneyim 

mağazasında kurumsal müşteriler için de birçok farklı 

deneyim sunuluyor. B2B dijital ekran sayesinde, 

kurumsal müşteriler tüm ihtiyaçlarını seçecekleri adrese 

teslim olacak şekilde online sipariş edebiliyor ve isterlerse

seçtikleri ürünler özelinde kurumsal satışlar ekibinden 

fiyat teklifi talebinde de bulunabiliyor. 

Erenköy’deki ilk deneyim mağazasını 360 derece sanal 
tur ile dijitale taşıyan Paşabahçe Mağazaları bu projeyle 
müşterilerine farklı bir alışveriş deneyimi vadediyor. 
Paşabahçe Mağazaları müşterileri Erenköy mağazasında 
sanal bir gezinti yapabiliyor, reyonları ve ürünleri 
inceleyebiliyor, mağazaya gitmeden oradaymış hissini 
yaşayabiliyor. İlgilendikleri ürünlerin fiyatını ve özelliklerini
detaylı bir şekilde görüntüleyebilen ziyaretçiler 
beğendikleri ürünleri sepete atarak alışverişlerini 
Paşabahçe Mağazaları e-mağazası üzerinden 
tamamlayabiliyor. 

Perakende Günleri kapsamında başarılı ve özgün 
çalışmalarıyla perakende sektörünün gelişimine katkıda 
bulunan kişi ve kurumların ödüllendirildiği Perakende 
Güneşi Ödülleri’nin bu yılki kazananları belirlendi Yataş 
Grup, mağazalarındaki satış danışmanlarının sipariş 
verilen ürünlerin depolardaki stok durumları, teslim
 tarihleri, fiyat bilgileri, kampanyalar ve ödeme 
seçenekleri gibi bilgilere erişimlerini 

kolaylaştırmak için hayata geçirdiği Pusula Projesi ile 

Perakende Güneşi Ödülleri'nde 'Dijital Dönüşüm Başarı 

Ödülü'nün sahibi oldu.

Perakende dünyasında hızın önemli olduğu ve erişimin 

önemsendiği bir çağda yaşıyoruz. Bu sebeple Yataş 

Grup, kullanıcı dostu proje ile daha kaliteli hizmet 

sağlamak amacıyla pusula projesini geliştirdi. Proje ilham 

kaynağı olarak Oryantiring Sporundan esinlendi ve yeni 

bir proje gerçekleştirdi.  Oryantiring sporunu özetlemek 

gerekirse; Sporcunun harita ve pusula yardımı ile arazide 

hedefe ulaşmasıdır. 

Milat olarak dijitalleşme sürecine Mayıs ayında başlayarak

yenilikçi Perakende hedeflendi.
360 Derece Sanal Mağaza Turu için Tıklayınız: (GoogleChrome ile Açınız) 
https://www.pasabahcemagazalari.com/pasabahce-magazalari-sanal-tur

Mobil Uygulama
ile Mağaza İçinde 
Mobil Ödeme
İmkanı!

Paşabahçe Mağazaları 
Deneyimi Sanal Tur İle 
Evinizde

Kurumsal Müşterilere 
Özel Dijital Çözümler

Yataş Grup, hayata geçirdiği 
online stok ve sipariş portalı 
Pusula ile Perakende Günleri 
kapsamında düzenlenen 2022 
Yılı Perakende Güneşi Ödülleri'nde 
'Dijital Dönüşüm Başarı Ödülü'ne 
layık görüldü.

YATAŞ
ONLINE VE STOK SİPARİŞ PROJESİ



Yataş Grup’un kendi bünyesinde geliştirdiği en yeni-

likçi yazılımı Pusula (Made in Yataş) ile müşterilerine 

kaliteli hizmetin yanında, donanımlı bir personel ile 

karşılamak için geliştirildi. Mağaza satış danışmanı tab-

letiyle yaptığı satış servisi sırasında; kullanıcıya özel, 

tüm depolardan stok kontrolü sağlayıp, teslim tarihi, 

fiyat bilgisi, kampanya bilgisi ve ödeme seçenekleri 

bilgisine hızlı bir şekilde ulaşıp müşterilerine bilgi vere-

biliyor. 

bir bilgi girişi olmadan, seçimlerle stok durumlarına 

erişimi sunuyor. 

Diğer bir sipariş yöntemi ise yazarak bulmak. Örnekle 

anlatacak olursak 160X200 Blue Star yatak siparişi 

içinürünü bulmak isterse (star 160 blue 200 gibi) 

karışık kelimeler bile yazsa sistem ilgili ürünü bulup 

getiriyor. Ürünün bulunduğu satırdaki akıllı buton ile 

sepete atıp 

Ayrıca müşterinin geçmişe yönelik siparişlerini görüp 

Yataş bünyesine olan güveninin arttırılması hedeflen-

miştir. Pusula sayesinde Müşterinin yanında Müşteri 

kaydı oluşturarak aynı zamanda siparişlerini sisteme 

girebilmeyi kolaylaştırıp, işlem süresini minimum sevi-

yede ve müşterinin bekleme süresini azaltmak hede-

flenmiştir. Kasa noktasından bağımsız olarak 

mağazanın her yerinde ve müşteri yanında, sisteme 

sipariş girişi hızla gerçekleştirebiliyor. Süper satış 

servisleri ile müşteri memnuniyetini arttırıyor. 

Mağazalarımıza filtre basamakları ile müşterimizin 

ilgilendiği ürüne Personelin erişim kolaylığı saylayarak;

 bir sonraki ürüne geçebilme kolaylığı sağlıyor. Müşteri 

kararsız kalırsa ve almaktan vaz geçtiğinde müşteri 

sepeti sistemde kayıt edildiği için bir sonraki ziyaretin-

de de aynı ürünlerin Fiyat, Stok vb. durumlarının 

değişimlerini hızlıca iletebiliyor.

Portalda personel performansı da düşünülerek sepet 

ortalama tutarı, Sepet derinliği gibi analizleri de tek 

tuşla görebiliyor ve raporlayabiliyoruz. 

Kullanıcıya özel ekranlar olduğu için sadece bağlı 

bulunduğu markaya ait ürünlerin stoklarını görüyor. 

Buda ürün bulmada kolaylık sağlıyor.   Ayrıca kişiye 

özel şifreyle kullandığı Pusula portalına erişim çok 

güvenli gerçekleştiği için veri hırsızlığının da önüne 

geçilmektedir. Aynı zamanda Personel kendi oluştur-

duğu sepetleri görme yetkisine sahiptir. Mağazal-

arımızda kredi kartı kampanyaları A4 çıktıları ile yada 

masaüstü ekranları ile müşterilerimize bilgi veriliyordu. 

Bu bilgiyi açılır ekrana (pop-up) taşıyarak hem erişim 

kolaylığı hem de görsel bir sadelik getirmeyi başardık. 

Kağıt israfını önlemek için Satış sözleşmelerini mail 

ortamına taşıyarak kağıt tüketiminin azaltılması 

amaçlanmıştır.

Pusula, adaptasyonu ve yönetimi kolay, hızlı, eşsiz 

kullanıcı deneyim tasarımı, masaüstü ve sahada mobil 

kullanım ile kullanıcı dostu bir uygulamadır. 

Pusula projesi ile;

Maliyet avantajı, 

Online platformlarda kullanma,

Sınırsız lisans,

Yönetici ekranları,

Satış ve stoğun anında takibi, 

Stok hatalarının sıfırlanması,

Kasa için ayrılan yerin mağazaya katılması, 

Kasa önündeki yoğunluğu azaltmayı ve bu yoğunluk-

tan dolayı satış kaybını engellemeyi, 

Hızlı kampanyalarla yükselen sepet ortalaması,  

Yeni nesil mağazacılık, 

Mükemmel müşteri deneyimi, 

Mükemmel çalışan deneyimi ve süper satış servisleri ile 

markaya kazanım sağlamaktadır.

Proje Sloganımız ise 

Doğru Ürün, Doğru Zaman, Doğru Yer.
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