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Cep telefonu Teknik servisi ve Aksesuar Satışı
Satıcı Bilgisi
Ad:

taner.bugdayci

İlan ayrıntıları
Referans no:

RF105655

Proje Bilgileri
Başlık:
Şahıs / Şirket:
Ülke:
Şehir:
Proje Tanımı:

Cep telefonu Teknik servisi ve Aksesuar Satışı
Şahıs
Türkiye
İSTANBUL
ilk etapta ana bayi ve servis ağını
oluşturacağız.servis ve satış üzerine dükkan
açılışımızın maaliyeti 50.000 tl olacaktır.teknik
ekipmanlar ve aksesuarlar kaliteli ve uygun fiyata
tedarikçilerden sağlanılacaktır.dekorasyon kısmında
mobilya model ve renk seçimi servis sıcak satışa
uygun seçilecektir.tanıtım kısmında internet sitesi
google üzerinden müşterinin ihtiyacı üzerine
etiketlenip arızalı cep telefonu olan kitleye servis
edilecektir.satış kısmında 1 adet satış danışmanı
servis kısmında ise ilk etapta 1 adet teknisyen
çalıştırılmak üzere planlanmıştır.ilk bayi müşteri
potansiyeli fazla olan bağdat caddesi konumunda
açılması planlanmaktadır.daha sonraki
mağazalarımız ise kar oranlarımıza göre
şekillenecektir.hedef her zaman marka
olabilmek.teknik anlamda servis ağın geniş olursa
samsung apple gibi ürünlerin yetkili servisini alman
kaçınılmazdır.tamirat ve aksesuar satışında ilk etapta
şubeleşip telpa kvk teleservice gibi markalar haline
gelmemiz hedeflenmiştir.bu proje kapsamında ben
ve abim yaklaşık 8 senedir cep telefonu onarımı
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yapan firmalarla çalıştık fakat yeterli sermayemiz
olmadığından kaynaklı işletmemizi
kuramadık.hedefim doğrultusunda bana güvenip
destek olacak işi geliştirmem konusunda maddi
manevi destek vericek yatırımcı arayışı içindeyiz.kar
oranları yüksek olan bir iştir fakat şubeleşmezseniz
sistem sizi devre dışı bırakacaktır.Hem işten anlayan
hemde işinin arkasında ve başında duracak biri
olarak kendime güveniyorum.%50 hissedarlı bir
işletme kuracağız
Güçlü Yanlar: Benim güçlü yanlarım:Meslek lisesi elektronik
mezunuyum.8 Senedir sektörün içindeyim.ticari
geçmişim şu şekilde var.dükkan hakkında
kuruluşundan belgelerine müşteri ilişkilerinden
teknik aşamaya kadar teknik servis ve satışta
çalıştım ve yönettim.
işimin güçlü yanları:TÜRKİYE pazarında 7 den 70 e
herkes cep telefonu kullanmaktadır.telefonlarına
aksesuar alımı ve bozulduklarında yetkili servis
yerine daha ucuz maliyetle kobi denilen servislere
götürmektedirler.ben kobiyken müşterilerimden
kazanıcam fakat kurumsal yetkili servis olduğum
zamanda hizmet verdiğim markadan hakediş
kazanıcam.
Fırsatlar:
En küçük örnek iphone 4 ekranı benim alış fiyatım
50 tl işçilikle değişimim 180 tl.Garanti kapsamında
yaptırmaya giden MÜŞTERİNİN cihazı garanti
kapsamından çıkar ve servis benim verdiğim fiyatın
2 katını verir bu yüzden müşteri her zaman bizi
tercih edecektir.
yetkili servislerin onarım süreleri 15 günü
geçmektedir.BİZDE İSE o kadar yoğunluk
olmayacağından dolayı aynı gün onarım hizmeti
vericez.
İlan Verme
Sebebi:
Aranan Yatırım
Şekli:
Aranan Yatırım
Tutarı:
Yıllık Ciro
Projeksiyonu:
Yıllık FAVÖK
Projeksiyonu:

Yeterli bütçem olmadığından dolayı yatırımcı arayışı
içindeyim.
Eşit Ortaklık
50,000 TL
200,000 TL
150,000 TL
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