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Zidedekor.com Ev Dekorasyon Dikeyinde E-Ticaret Firması
Satıcı Bilgisi
Ad:

zidedekor

İlan ayrıntıları
Referans no:

RF172458

Şirket Bilgileri
Başlık:

Zidedekor.com Ev Dekorasyon Dikeyinde E-Ticaret
Firması
Şirket İsmi:
Zide Dekor
Şirket Türü:
Şahıs
Ülke:
Türkiye
Şehir:
İSTANBUL
Kuruluş Yılı: 2012
Çalışan sayısı: 0-10
İş Tanımı:
2000 yılından bu yana perakende sektöründe
varlığını sürdürdüğümüz ev dekorasyon mağazamızı
2012 yılında internet ortamında yeni bir atılım ile
Zidedekor.com adresinde büyütmeye başladık.
İnternet sitemizi sosyal medya hesaplarının aktif
kullanımı ve Google reklamları ile özellikle bayan
müşterilere hitap eden organik takipçiler ve aktif
müşterilerle bugün site üye sayısını 4.600 kişiye
ulaştırdık.
Özellikle bayan müşterilere hitap eden sitemiz çok
geniş bir müşteri portföyüne hitap etmektedir.
Özellikle Facebook ve Instagram organik takipçi
sayısı: Facebook 160.000 ve Instagram 17.300
kişidir. Bu rakamlar özellikle çokça yaygın olan
takipçi satın alma yöntemi ile değil birebir müşteri
ilişkisi, reklamlar ve aktif özgün içerikle
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sağlanmıştır. Hala daha bu içerikler oluşturulmaya
devam etmektedir.
Web sitesinin altyapısı Opencart ile oluşturulmuş
olup özel tema giydirilmiştir. İyzico ödeme altyapısı
bulunmaktadır. Site için istenen bedelin içine web
sitesi bedeli, marka adı, sosyal medya hesapları
dahildir. Sitemizde ayrıca profesyonel otomatik SEO
altyapı modülüde bulunmaktadır. Bu tarz bir marka
bilinirliliği oluşmuş bir site ancak yıllar içinde
oluşturulabilir biz mevcut işten başka bir yöne
yöneldiğimizden zevk aldığımız bu işletmeyi yine
bu işi seven oluşturduğumuz Zide Dekor markasını
daha da ilerilere taşıyacak girişimcilere devir etmek
istiyoruz.
Güçlü Yanlar: • Sosyal medya kanallarının aktif ve efektif
kullanılması,
• Bunun neticesinde artan organik takipçiler, sitenin
trafiğini ciddi oranda arttırmaktadır,
• Güçlü altyapısı ile sitenin kullanımının kolay
olması,
• 15 yıllık Zide Dekor ve Zidedekor.com markasının
marka bilinirliliği ki bunun 10 senesi perakende
alanında son 5 sene ise hem perakende hem de
internet alanındadır siteyi güçlü kılmaktadır,
• Zidedekor.com müşteri memnuniyeti,
• Yurtdışı ile çalışma imkanı,
• Özellikle bayan müşterilere hitap eden sitemiz çok
geniş bir müşteri portföyüne hitap etmektedir,
• Geniş tedarikçi ağı imkanı,
• Yüksek alışveriş sepeti ortalaması,

Satış Bilgileri
Satış Tipi:
%100 Satış
Aranan Yatırım 150,000 TL
Tutarı:
Stok Fiyata
Hayır
Dahil:
Demirbaş FiyataEvet
Dahil:
Satış Sebebi: Farklı bir sektöre yönelindiğinden dolayı satışa karar
verilmiştir.

Diğer Bilgiler
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Yönetim DevamHayır
Edecek:
Satış Sonrası Evet
Eğitim/Destek:
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