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Büyümenin  ro tas ı 
yen iden  ç iz i l i yor.

GELECEĞİN  T İCARET İ , 
T İCARET İN  GELECEĞİ . . .
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FutureCommerce360 ,
20  Kas ım 2019  ’da
Grand  Pe ra  İ s tanbu l
Emek  Sahnes i ’nde 

• 467  Kat ı l ımc ı
• 11  Oturum
• 25  Konuşmacın ın  ka t ı l ım ı y la 
ge rçek leş t i .
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NEDİR?
FutureCommerce360 ,
Perakende  ve  tüke t i c i  ü rün le r i  sek tö r l e r i nden
300’ü  aşk ın  üs t  düzey  ka ra r  ve r i c i n i n ,
e- t i ca re t i n  t üm paydaş la r ı y la  b i r  a raya
ge le rek  ne twork ing  imkân ı  bu lduğu ,
ayn ı  zamanda ;

• Kürese l  ve  yere l  t rend lerin ,
•  Yen i  tekno lo j i le rin ,
•  Yen i  i ş  model lerin in ,
•  Başar ı l ı  uygu lamalar ın ,
konuşu lduğu ;

Ge leceğ in  t i ca re t i ne  köp rü  
kurmay ı  hede f l eyen  
tam günlük  b i r  kon fe rans .
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•  E- ih raca t ı n  i nce l i k l e r i n i  keş fed in

•  Omn ichanne l  uygu lama la r la  i l g i l i  b i l g i  ed in i n 

•  Tü rk i ye’de  ve  dünyada  e- t i ca re t i n  ge l i ş im 
a lan la r ı n ı  i nce ley in

•  K iş i se l l eş t i r i lm iş  i l e t i ş im  ve  kampanya 
ku rgu la r ı n ı n  a rka  p lan ın ı  d i n l ey i n

•  Doğrudan  uygu lamaya  geç i r i l eb i l ecek  
yen i  f i k i r  ve  çözüm öne r i l e r i  ed in i n

•  Başar ı l ı  uygu lama la r ı ,  ge rçek leş t i r en  
ek ip l e rden  d i n l ey i n

•  E- t i ca re t  ekos i s temindek i  
f ı rsa t la r ı  yaka lay ın 

NEDEN KATILMALISINIZ?



Hizmetlerin Sinerjisifuturecommerce360.com.tr /FutureCommerce360

SPONSORLAR

DESTEKÇİ  KURULUŞLAR

Pantone 7479C

Pantone GreenC

C:82 M:30 Y:26 K:0

C:90 M:60 Y:0 K:0

ALT IN  SPONSORPLAT İN  SPONSOR

SPONSORLARMEKAN SPONSORU

ARAŞT IRMA  
SPONSORU

GÜMÜŞ SPONSORLAR
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KİMLER KAT IL IYOR? 

Hizmetlerin Sinerjisifuturecommerce360.com.tr /FutureCommerce360

•  Dünya’dak i  d i j i t a l  t i ca re t i 
şek i l l end i r en  f i k i r  önde r l e r i

•  Çok  kana l l ı  pe rakendec i l e r

•  Sadece  on l i ne  pe rakendec i l e r

•  Paza rye r l e r i

•  Ödeme  s i s temle r i

•  Lo j i s t i k  ve  s tok  yöne t im i  ş i r ke t l e r i

•  D i j i t a l  paza r lama  ş i rke t l e r i

•  E- t i ca re t  t ekno lo j i  sağ lay ı c ı la r ı

•  G i r i ş imc i l e r
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FUTURECOMMERCE360’A KATILAN 
FİRMALARDAN ÖRNEKLER
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FUTURECOMMERCE360’A KATILAN 
FİRMALARDAN ÖRNEKLER
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İ LK  SENES İNDE ;  
467  KAT I L IMC I

SEKTÖR  GÜNDEMİNE  
I Ş IK  TUTAN 
10 OTURUMDA 
20  KONUŞMAC I

RAKAMLARLA 
FUTURECOMMERCE360 
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KONFERANS 
PROGRAMI

Hizmetlerin Sinerjisi
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08.00-09.00 KAYIT-KAHVE 

09.00-09.30 AÇILIŞ KONUŞMASI 
KÜBRA ERMAN KARACA  
TÜBİSAD, Yönetim Kurulu Başkanı 

09.30-09.45 PERAKENDENİN DÖNÜŞÜM YOLCULUĞU 
DİDEM ŞEKEREL ERDOĞAN Nielsen Türkiye Genel 
Müdürü, Perakende Grup Başkan Yardımcısı, Doğu Avrupa, 
Orta Doğu, Afrika ve Rusya   
YANKI YALÇIN Nielsen Türkiye, RMS Ürün ve Teknoloji 
Lideri & Müşteri Hizmetleri Direktörü

09.45-10.15 PERAKENDENİN YENİ ÇAĞI:  
GELECEĞİN TİCARETİ İÇİN  
“BİR AMACIN VAR MI?” 
HERCULANO RODRIGUES Javelin Grup, Accenture 
Strateji Grup Şirketi Direktör Yardımcısı

10.15-11.00 KAHVE MOLASI 

11.00-11.45 TİCARETİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRMEK: 
FARK YARATANLARDAN EN İYİ 
UYGULAMALAR 
MODERATÖR YOMİ KASTRO Inveon, Kurucu & CEO 
ANDRE JORDÃO Barkyn, Kurucu  
ŞERVAN ADAR AVŞAR Watsons, E-Ticaret Grup Müdürü  
OZAN BEKTAŞ Coca Cola İçecek, Grup E-Ticaret Müdürü 
SERDAR ERSOY DeFacto, COO 

11.45-12.15 HOMO SAPIENS 4.0 
NÜZHET ALGÜNEŞ  
TBWA, Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı

12.15-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ 

13.30-13.50 E-İHRACAT VE E-TİCARETTE ÖNÜMÜZDEKİ  
5 YILI NASIL TASARLAMALIYIZ? 
ADNAN AKAN PwC Türkiye, Perakende ve Tüketici Ürünleri 
Sektörü Lideri

13.50-14.30 HEDEF: MUTLU MÜŞTERİ  
BUGÜNDEN YARINA ÇÖZÜMLER, ÖNERİLER 
MODERATÖR AHMET YANIKOĞLU Caffé Nero Türkiye, CEO 
ALPER GÜRSOY CEVA Lojistik, Hindistan,  Orta Doğu ve 
Afrika Bölgesinden Sorumlu Kara Nakliye Operasyonları 
Kıdemli Başkan Yardımcısı  
CANSU BÜYÜKIŞIK SEVER P&G, Europe & Turkey 
Ebusiness Design Lideri  
SEDAT KILIÇ Related Digital, CEO 

14.30-14.45  TREND DEĞİL İHTİYAÇ: E-İHRACAT 
ÖGET KANTARCI TOBB, E-Ticaret Meclis Başkanı, 
GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü 

14.45-14.55 ÇOK KANALDAN OMNICHANNEL’A YOLCULUK 
MURAT DEMİROĞLU Nebim, Yönetim Kurulu Üyesi

14.55-15.15 GEÇMİŞTEN GELECEĞE  
PERAKENDEDE TEKNOLOJİ 
LEVENT KIZILTAN Eczacıbaşı Holding, Bilgi ve İletişim 
Sistemleri Grup Başkanı 
MURAT MUSTAFA BARTIN Migros Büyük Mağazacılık  
& E-Ticaret Genel Müdür Yardımcısı

15.15-15.40 KAHVE MOLASI 

15.40-15.55 SINIRLARI AŞAN TİCARET 
YAMAN ALPATA AliExpress, Bölgesel İş Geliştirme Yöneticisi 

15.55-16.40 PATRON GÖZÜYLE İŞİN GELECEĞİ  
AVİ ALKAŞ Alkaş, Yönetim Kurulu Başkanı  
JLL Türkiye YK Başkanı 
CEM BOYNER Boyner Grup, Yönetim Kurulu Başkanı, CEO
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Değişen müşteri istek ve memnuniyetleri önceliklerimiz arasında yer alıyor. Artık her 
yer alışveriş yeri. Burada önemli olan bu alışverişi hızlı, dinamik, eğlenceli ve kolay 
yapabilmek. E-ticaretin ve perakendenin bu büyümedeki payını TÜBİSAD raporunda da 
müthiş bir dönüşüm içinde olduğumuzu göreceksiniz. Öte yandan e-ticaretin getirdiği 
yenilikler ülkenin sınırlarını aşarak, uluslararası piyasada var olmak için de mükemmel bir 
araç sunuyor. Dünyada 2 milyar online alışverişçinin %20’si sınır ötesinden ve Türkiye 
perakende e-ticaret hacmi ise 5,5 milyar dolar.

E-TİCARET ULUSLARARASI 
PİYASADA VAR OLMAK İÇİN 
MÜKEMMEL BİR ARAÇ SUNUYOR

YONCA AKÖZER
Alkaş Genel Müdürü

AÇILIŞ KONUŞMASI
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Teknoloji artık bir hedef değil normdur. Bu nedenle asıl dönüşümlerin zihinsel devrimlerle 
olacağını düşünüyorum. Bu süreçte şirketler hata yaptıkları için değil, eski doğrularında çok 
uzun süre ısrarcı oldukları için yok olacaklardır. Bununla beraber ticaretin geleceği için daha 
açık ve paylaşımcı iş modellerinin gerekli olacaktır. Bu bağlamda FutureCommerce360’ın, 
her sabah yenilemek ve yenilenmek için uyanan liderler için olduğunu düşünüyorum.   

TEKNOLOJİ ARTIK BİR HEDEF 
DEĞİL NORMDUR

YOMİ KASTRO                                                                                                                                          
Inveon, Kurucu & CEO 

AÇILIŞ KONUŞMASI
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E-ticaret, 2014-2018 arasında yakaladığı ortalama yüzde 33’lük büyüme hızı ile Türkiye’nin 
en dinamik sektörleri arasında yer aldı. Sektörün potansiyeli ise mevcut görünümden 
çok daha fazlasına işaret ediyor. E-ticaretin, perakende sektörünün müşteri deneyimi, 
pazarlama ve yapay zekâ gibi alanlarda sergileyeceği yenilikler üzerinde yükselerek 
Türkiye’nin dijital ekonomiye geçiş süreci ve küresel rekabet gücüne daha fazla katkı 
sağlayacaktır.

E-İHRACAT TÜRKİYE’NİN DİJİTAL 
EKONOMİYE GEÇİŞ SÜRECİNE 
KATKI SAĞLAYACAK

KÜBRA ERMAN KARACA                                                                                                                                          
TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı 

AÇILIŞ KONUŞMASI
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Yarına geç kalmamak, bilişim ve internet teknolojisinin imkansızı mümkün kılan 
kabiliyetlerine adapte olmak; yeni çözümler ve dönüştürücü fikirlerle açık olmak aslında 
tam olarak zamanın ruhunu anlamak demektir. Şunu unutmamalıyız ki her çağa kendi 
rengini verenler, zamanın ruhunu en iyi anlayanlar olmuştur. FutureCommerce360’ın 
bütün verim ve çıktıları, önümüzdeki süreçlerde değerli bir bilgi kaynağı olarak iş ve ticaret 
dünyasına yol gösterici nitelikte olacaktır.

FUTURECOMMERCE360 
ZAMANIN RUHUNU ANLAMAMIZI 
SAĞLAYACAKTIR

HAYDAR ALİ YILDIZ                                                                                                                                        
Beyoğlu Belediye Başkanı

AÇILIŞ KONUŞMASI
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Hızlı tüketim ürünleri pazarında önümüzdeki yılları etkileyecek üç trend olarak Ultra 
Kolaylık, Deneyim ve E-Ticaret’i görmekteyiz. 

Artan kentleşme oranı, artan mobil kullanım ve düşen ortalama hane büyüklükleri, yeni 
çağın alışverişçisini “ultra kolay” olana yönlendiriyor.

“Deneyim” ise yükselen bir diğer trend. Özellikle Y ve Z kuşağı alışverişçiler deneyime 
özel bir önem vermekte. Her geçen gün, birbirinden inovatif mağaza, ürün ve hizmet 
konseptleri hayatımıza giriyor. 

Gördüğümüz üçüncü trend ise “e-ticaret”. Türkiye’de e-ticaretin payı %5’e ulaşmış 
durumda; hızlı tüketim ürünleri satışları içinde payı ise %2’ye ulaşmış durumda ve 
önümüzdeki yıllarda ağırlığını arttırmasını beklemekteyiz.

PERAKENDE SEKTÖRÜNÜ 
ETKİLEYECEK 3 TREND VAR

YANKI YALÇIN
Nielsen Türkiye RMS Ürün & Teknoloji Lideri & Müşteri Hizmetleri 
Direktörü 

DİDEM ŞEKEREL ERDOĞAN
Nielsen Türkiye Genel Müdürü Perakende Grup Başkan Yardımcısı, 
Doğu Avrupa,  Ortadoğu, Afrika ve Rusya

PERAKENDENİN DÖNÜŞÜM YOLCULUĞU
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Dijital devrim, satın alma yolculuğunda kontrolün tüketiciye geçişini sağladı. Başarılı 
perakendeciler ve AVM işletmecileri bu değişimi albenili ve ikna edici bir uçtan-uca müşteri 
deneyimi sunarak karşıladı. Ancak, tüm deneyimler eşit değil ve gelecekte bu mücadelenin 
kazananları ancak amaç odaklı çalışabilen markalar olacak. Perakendenin bir sonraki 
safhasını yaratmak için teknoloji kullanımımız ve iş modellerinin dönüşmesi önemli rol 
oynayacaktır. 

AMAÇ ODAKLI ÇALIŞABİLEN 
MARKA OLMAK

HERCULANO RODRIGUES                                                                                                                                       
Javelin Group, Accenture Strateji Grup Şirketi, 
Direktör Yardımcısı

PERAKENDENİN YENİ ÇAĞI: GELECEĞİN TİCARETİ İÇİN “BİR AMACIN VAR MI?”
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Yomi Kastro’nun moderatörlüğünü üstlendiği keyifli sohbette perakende sektörünün farklı 
alanlarında dijital dönüşüme damgasını vuran şirketlerin liderleri, başarı hikayelerini ve 
dijital ticaretin geleceğine dair iç görülerini aktardı. 

Andre Jordao abonelik ve hiper-kişiselleştirme modeliyle köpekler için mama ve veteriner 
dahil tüm hizmetleri bir arada sunan Barkyn’in başarı hikayesini anlattı. 

Şervan Adar Avşar, Watsons 11.11 Online Alışveriş Festivali ile kırdıkları yeni rekorları ve 
gerçek zamanlı kampanya yönetiminin ayrıntılarına değindi.

Ozan Bektaş, tedarik zinciri yönetimini dijitalleştirerek geçtiğimiz sene Stevie Ödülü alan 
CCINEXT projesinin detaylarını paylaştı. 

Serdar Ersoy, DeFacto’nun açtığı Türkiye’nin ilk kapsamlı akıllı giyim mağazasını ve gelecek 
dijital dönüşüm projelerini aktardı.

E-TİCARETİN 360 DERECE BAŞARI 
HİKAYELERİ 

YOMİ KASTRO
Inveon, Kurucu & CEO

ANDRE JORDÃO
Barkyn, Kurucu

OZAN BEKTAŞ
Coca Cola İçecek, Grup 
E-Ticaret Müdürü

ŞERVAN ADAR AVŞAR
Watsons E-Ticaret Grup Müdürü

SERDAR ERSOY
DeFacto, COO

TİCARETİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRMEK: FARK YARATANLARDAN EN İYİ UYGULAMALAR
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Yeni insanın markalarla, medyayla ve alışverişle yepyeni bir deneyimi söz konusu. Yokluk 
çağından bolluk çağına geçtik ve bu süreçte neler değişti? Yokluk çağında artan satın 
alma ve stoklama güdüsü bolluk çağında azalırken, dikkatin azalan süresi bolluk çağının 
pazarlama ve reklam sektörü için en büyük handikap. Peki markalar bu dünyada yeni 
insana dokunabilmek için neler yapabilir? Yeni tüketicinin beklentileri ve buna göre ortaya 
çıkan yeni pazarlama stratejileri markalar için önem arz ediyor. 

YENİ İNSANIN MARKALARLA 
YEPYENİ BİR DENEYİMİ VAR

NÜZHET ALGÜNEŞ                                                                                                                              
TBWA, Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı

HOMO SAPIENS 4.0
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Gelecek 5 sene boyunca e-ihracat nasıl evrilir, iş yönetimi perspektifi yönünden neleri ön 
plana almalıyız, nasıl strateji kurmalıyız, bu bakış açısına göre 5 maddeye değinebiliriz. 

1- İş Modellerinin Yeniden Düşünülmesi: Mega trendler nedeniyle iş modellerinin 
yeniden tasarlanması büyük önem taşıyor. 

2- Tüketici Güveni: Günümüzde marka/ürünle ilgili geri dönüşler almak için artık 
tüm online mecralarda müşterinin nabzını takip etmek şart. Ürün ve marka 
siteleri, pazaryeri oyuncuları ve sosyal medya, birbiriyle bir bütün olarak ve doğru 
zamanlamayla yönetilmeli.

3- Yapay Zeka: Tedarik zinciri yönetiminde ve müşteri profili analizinde yapay zekanın 
kullanımı günümüz koşullarında büyük önem taşımaktadır. Marjların ve fiyatın her 
daim kritik olduğu ticarette, yapay zekadan yararlanmayanlar kaybedecek. 

4- Müşteri Deneyimi: Mağazalar yeniden popülerlik kazanıyor ancak artan mobil alışveriş 
tercihlerinde fiziksel deneyim de var. E-ticaret, müşterinin deneyimlemesi için ücretsiz 
ve kolay iade, aynı gün teslimat gibi hizmetlerle alışverişten daha fazlasını sunmalı.  
Instagram, büyüme hızı ve gündelik yaşamımızdan aldığı zaman ile “sosyal alışverişin” 
önemli oyuncusu olacak.

5- Kusursuz Operasyon: Müşteriler teslimat yöntemlerine, esnekliğine ve hızına, 
teslimatı kimin yaptığından daha çok önem veriyor.

5 MADDEYİ GÖZ ÖNÜNDE 
BULUNDURMALIYIZ

ADNAN AKAN                                                                                                      
PwC Turkey, Perakende ve Tüketici Ürünleri 
Sektörü Lideri

E-İHRACAT VE E-TİCARETTE ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILI NASIL TASARLAMALIYIZ?
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“Hedef: Mutlu Müşteri” panelinde bu ekosistemin üç farklı oyuncusunun müşteri 
yolculuğu, tecrübeleri ve ürettikleri çözümler konuşuldu. Bu firmaların hem müşterileri 
konumundaki perakende firmalarıyla hem de doğrudan tüketiciyle etkileşime geçtikleri 
noktalardaki uygulamaları ele alındı.

Değişen ticaret ekosistemi müşteri yolculuğunu eskiye göre çok daha karmaşık ve çok 
yönlü hale getiriyor. Bu karmaşık yolculuk sırasında, doğal olarak, karşımıza yepyeni 
potansiyel müşteri mutluluğu veya mutsuzluğu noktaları çıkıyor. Bu “arızaları” tespit 
edip etkin çözümleri devreye sokmak, o zamana kadar önü tıkalı olan birçok işlemin 
gerçekleşmesini ve o konudaki ticaretin de hızla dönüşmesini sağlayabiliyor. 

Giderek gelişen e-ticaret perakendecilerine ürün veya hizmet sağlayan firmalar da yeni 
müşteri yolculuğunun çok önemli unsurları. 

KARMAŞIK MÜŞTERİ YOLCULUĞUNDAKİ 
SORUNLARI VE POTANSİYELLERİ 
BELİRLEMELİYİZ

AHMET YANIKOĞLU 
Caffè Nero Türkiye, CEO

ALPER GÜRSOY
CEVA Lojistik, Hindistan, Orta Doğu ve Afrika Bölgesinden Sorumlu 
Kara Nakliye Operasyonları Kıdemli Başkan Yardımcısı

SEDAT KILIÇ
Related Digital, CEO

CANSU BÜYÜKIŞIK
P&G Europe & Turkey Ebusiness 
Design Lideri

HEDEF: MUTLU MÜŞTERİ. BUGÜNDEN YARINA ÇÖZÜMLER, ÖNERİLER
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Çok kanallı alışverişte müşteri, mağazadan ya da e-ticaret sitelerinden alışveriş yaparak 
farklı kanallarda farklı deneyimler yaşıyordu. E-ticaret hizmet sağlayıcıları gerçek omni-
kanallı süreçleri kurgulamaya ve yönetmeye başladı.

Omni-kanallı satışta, markalar, hem mağaza hem de online stoklarını ortak bir kaynağa 
dönüştürdü. Böylece e-ticaret ve mağaza müşterilerinin arasındaki ayrım bitmiş oldu. 

Son zamanlarda gelişen bir kavram ise Omni-Kanal’dan “Omni-Müşteri”ye dönüşüm. 
Müşteri deneyiminin ön planda olduğu Omni-Müşteri yaklaşımında, tüm kanallarda aynı 
müşteri deneyimi, mağazalarda teknolojiyle donatılmış satış danışmanlarından hizmet 
alabilme, tek kişilik müşteri segmentleri ve kişiselleştirilmiş satış fırsatları sunulabiliyor.

OMNI CHANNEL “OMNI-MÜŞTERİ”YE 
EVRİLMEYE BAŞLADI

MURAT DEMİROĞLU                                                                                                 
Nebim Yönetim Kurulu Üyesi

ÇOK KANALDAN OMNI CHANNEL’A YOLCULUK
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E-ticaret olarak beliren günümüzün fenomen ticaret kanalı çok da yeni bir şey değil. 1990’lı 
yılların ortasında internetin savunma sektöründen, ticari dünyaya bir buluş olarak katkı 
sağlamaya başlaması ile birlikte e-iş alanında mevcut iş modellerini değiştiren, servis veren, 
çözüm üreten çok sayıda şirket belirmeye başladı.

Son 10 yıllık çerçevede ise girişimler, girişim sermayesi şirketleri, özel sermaye şirketleri 
vb. yapılarla gelişen bir yatırımcı ortamı iş dünyasını değiştiriyor. E-ticaret, toplam ticaret 
hacminin gelişmiş ülkelerde %15’lere kadar yaklaşan bir boyutuna ulaşıyor. Reklamcılık 
sektörü Amazon, Google, Apple gibi teknoloji şirketlerine doğru kayıyor.

E-TİCARET, TİCARET HACMİNİ 
VE REKLAMCILIK SEKTÖRÜNÜ 
YÖNLENDİRMEYE BAŞLIYOR

MURAT MUSTAFA BARTIN
Migros, Migros Büyük Mağazacılık & E-Ticaret Genel Müdür 
Yardımcısı

LEVENT KIZILTAN
Eczacıbaşı Holding, Bilgi ve İletişim Sistemleri Grup Başkanı

GEÇMİŞTEN GELECEĞE PERAKENDEDE TEKNOLOJİ
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Aliexpress’in Türkiye’deki amacı Türk firmalarını dünyaya açmak. Türkiye’de e-ihracat 
altyapıyısını global yapıya entegre ettik ve Türk satıcılar için lojistik ağımızı ve Alipay’i 
yerelleştirdik.  Satıcı destek hattı, Türkiye ofisi, “Aliexpress University” ile satıcılara 
eğitimler veriyoruz. E-ihracat bir ekosistem işi bu nedenle yerel iş ortaklarımızın sayısını 
artırmaya çalışıyoruz. Aliexpress’in Rusya’da bilinirlik oranı çok yüksek ve Türk firmaları 
burada ilgi görüyor. Bu nedenle Türkiye’den Rusya’ya teslimatı 7 güne kadar düşürdük. 
Bununla birlikte Türk markaları için özel tanıtım projeleri yapıyoruz Rusya pazarı için. Diğer 
yandan Aliexpress siz mağazanızı açtıktan sonra inanılmaz bir data imkanı sağlıyor. Bu 
datayı inceleyerek tüm ülkeleri ve bu ülkelerde hangi ürünlere ilgi var görebilirsiniz. 

E-ihracatta ilk etapta kolay değil ancak zamana ve insana yatırım yaparak, uzun vadeli bir 
planlama ile yüksek bir karlılık oranı elde edebilirsiniz.  

ALIEXPRESS TÜRK FİRMALARINI 
DÜNYAYA AÇMAYI HEDEFLİYOR

YAMAN ALPATA                                                                                                      
AliExpress Bölgesel İş Geliştirme Yöneticisi

SINIRLARI AŞAN TİCARET



Hizmetlerin Sinerjisifuturecommerce360.com.tr /FutureCommerce360

Avi Alkaş moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda e-ticaretin geleceği, değişen müşteriler, 
kişiselleştirme, dönüşüm içinde olan alışveriş merkezleri, sinemalar, keyif algısı üzerine 
değerlendirmelerde bulunuldu. Yeni nesil alışveriş deneyimleri, paylaşım ekonomisi gibi konuların 
birbiriyle bağlantılı bir şekilde değişip, geliştiği vurgusu yapıldı.   

Avi Alkaş: Perakendenin ve dijital ticaretin gidişatını sen nerede görüyorsun? 

Cem Boyner: Dijitale baktığımızda gerçekten başlangıcın sonunda olduğumuzu, dijitalin kabuğunu 
daha yeni kırdığını düşünüyorum. 

Offline perakendede, mağazalar ne kadar işlemsel olursa o kadar sıkıcı hale geliyor. Çünkü 
işlemsel alışveriş için zaten e-ticaret var. E-ticaret ve offline mağazaların özelliklerini birbiriyle 
harmanlandıkça işlerin köpürdüğünü görebiliyoruz. 

Boyner mağazalarında alışveriş yaptığı zaman müşteriye “aldığın ürünleri bize bırak, sana ücretsiz 
kargolayalım, hatta rakip markanın paketini de bırak onu da iletelim.” diyoruz. Amacımız tam 
alışveriş yaparken, taşıyacağı poşetleri düşünerek almaktan vazgeçmesini önlemek. Online’ın servis 
kolaylığını offline‘a taşımayı hedefledik. Offline, işlemsel olmaktan çıkıp daha çok keyif veren bir 
hale gelmek zorunda. 

GELECEK MÜŞTERİ ÜZERİNE KURULU 

CEM BOYNER
Boyner Grup, Yönetim Kurulu Başkanı, CEO

AVİ ALKAŞ
Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı, JLL Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı

PATRON GÖZÜYLE İŞİN GELECEĞİ
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Avi Alkaş: Pazarlamanın 4P’si artık 4E’ye dönüştü. Ürünün yerini deneyim aldı. Sana göre 10 sene 
sonra mağazacılık nasıl olacak, nasıl hayal ediyorsun? 

Cem Boyner: Sadece Türkiye’de değil dünyada da o kadar hızlı değişimler yaşanıyor ki, 3 seneden 
sonrasını düşünerek plan yapmıyorum. Hiçbir iş düşündüğün gibi gitmiyor ve sonsuz değil. Ancak 
tek bir şeyden eminim; bütün odak müşteri üzerine kurulu. Eskiden firmanın kaç mağazası olduğu, 
müşterinin kaç kere mağazaya geldiği önemliydi. Ancak bugün kaç müşteriniz olduğu ve o müşterilere 
senede kaç kere dokunabiliyorsunuz o önemli. Bugün ve yarın güvenebileceğiniz tek şey “müşteri”. 

Avi Alkaş: Bugün de çokça konuştuk, Hyper Kişiselleştirme adlı bir konsept geliyor. Dış etkenlerin 
değişkenliğinin yanısıra bir de müşterinin değişen değerlerini nasıl yorumluyorsun?

Cem Boyner: Anlamak ve anlamlandırmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz de olan bitenleri 
yorumluyoruz ama gerçekten neden-sonuç ilişkisini doğru mu yorumluyoruz bunu ölçmek gerekiyor. 

Önemli olan, bizim sektörümüz için çok müşteri var, çok data var demek değil, onu doğru 
anlamlandırmak. Doğru indirim ve kampanyayı, gerçekten ihtiyacı olan potansiyel müşterilere 
vermek gerekiyor.  

Avi Alkaş: 24 saat satışa hazırlıklı olmak için neler yapılmalı? 

Cem Boyner: Geleceğin gerçekten “kişiselleştirme”de olduğunu düşünüyorum. 3 senelik 
planlarımızda, online müşteriyi %40 oranlarına getirmeyi hedefliyoruz. Müşterinin onlineda 
daha keyif alarak vakit geçirmesini istiyoruz. Bunun için sadece büyük firmalardan değil, küçük 
firmalardan da pek çok şey öğrenip, kendine adapte etmek önemli. 

“Time to market” çok önemli. Artık iş birliği yaparak, ortak işler çıkararak daha hızlı ilerlemeliyiz. 
%100 benim eserim olsun dememek lazım, etkileşim çok önemli. 

Avi Alkaş: Biz e-ticaret platformlarını rakip olarak görürdük. Ancak şimdi 11.11’de, Efsane 
Cuma’da alışveriş merkezlerini ürün teslimat noktalarına çevirmeli miyiz diye düşünüyoruz. 

Peki, sektörün önde gelenlerinden biri olarak, sence hangi yetenekler ön plana çıkacak? Yeni 
nesillerin eğilimleri ne yönde olacak?  

Cem Boyner: Genç arkadaşlar grubumuza ilgi gösteriyor; çünkü biz uçmaya izin veriyoruz. “Çabuk 
dene, başarısız olursan da çabuk zarar et, çabuk atlat” prensibimiz var. 

Eskiden e-ticaret, daha indirimli fiyat için tercih edilirdi, sonra ise konfor için tercih edilmeye 
başlandı. Ama hiç “keyif almak” için bir tercih olmadı. Artık günümüzde e-ticaret yapmak bir marifet 
değil, keyif verdirmek önemli. 

PATRON GÖZÜYLE İŞİN GELECEĞİ
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