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Temel Ortaklıklar

*Satıcılar/Üreticiler *Profesyoneller

Temel Faaliyetler

*Satıcılar ile ortaklık

Affiliate Marketing

*Profesyoneller için
portfolyo oluşturabilecek
bir platform sunmak

*Müşterilerin ilham
almasını sağlamak*İnsanların oluşturulan bu

ekosistemde olabildiğince
fazla kalmalarını
sağlamak Müşterilerin ürün veya

tasarımlardan oluşan
kendi özel veya public
koleksiyonlarını
oluşturabilmesi

Değer Önerisi

*Farklı markalara ait
ürünleri tek bir konsept
tasarım ile bir araya
getirme

**Bir fotoğrafın içerisinde
farklı markalara ait
ürünler olacak ve ürünler
etiketlenerek ilgili
sitelerine yönlendirilecek
**Etiketlenen ürün
müşterinin bilgileri
doğrultusunda
fiyatlandırılacak ise
müşteriye site içinde form
çıkartarak gerekli bilgileri
ilgili satıcı ile paylaşılması

*Bütçeye uygun
profesyonel tasarım
danışmanlığı/uygulama
hizmeti

*Kişiselleştirilmiş konsept
tasarımlar ile ilham verme

*Sanal Mimari teknolojisi
ile fiziki alanlarda
beğenilen tasarımların
nasıl görüneceğini
aktarma

*Profesyonelleri farklı
bütçelerden potansiyel
müşterilerle buluşturmak*Farklı alanlarda

uzmanlığa sahip
profesyonelleri site
içerisinde erişilebilir
kılmak

Future*

Ürünlerin fiyat
karşılaştırmalarının
yapılması ve en uygun
fiyatın gösterilmesi

Future*

Müşteri İlişkileri

*Memnuniyet aramaları

**Müşterilerin site içi
hareketleri log'lanarak
funnel, wishlist ve link
takibi (etiketinden siteye
gidip alıp almama
işleminin analizi)
yapılması ve bunlara
bağlı memnuniyet
aramalarının yapılması.
**Profesyonele verilen
puan ve yorum baz
alınarak bu doğrultuda
memnuniyet aramalarının
yapılması

*Mail ile iletişim

**Siteye üye olan kişilere
hoş geldin mailinde
onboard edebilecek site
içi bilgilendirici mail
atmak **Kişinin ilgilendiği
tasarım, ürün ve
profesyonellere dair
kişiselleştirilmiş mail
atmak **Evlumba'ya dair
yeniliklerin yer aldığı
bülten mailleri atmak

*Sosyal medya yorumları

*Meetup etkinlikleriyle
müşterinin sesini dinleme *Müşteriden elde

edilecek data ile
profesyonel ve tasarım
tavsiyeleri için müşteri
aramaları*Profesyoneller ile

yapılacak bilgilendirme ve
geri bildirim görüşmeleri

*Satıcı/üreticilerle
yapılacak bilgilendirme ve
geri bildirim görüşmeleri

Müşteri Segmenti

*Aylık geliri 5.000-15.000
TL arası olan evlenecek
kişiler

*Orta gelir düzeyine
sahip beyaz yakalı
dekorasyon ya da ev
eşyası değiştirenler

(Türkiye'de ortalama 8
yılda 1 dekorasyon
değişikliğine gidiliyor)

*Farklı tasarımları
gezmekten keyif ve ilham
almak isteyenler

*Hane geliri 10.000 TL
üzeri olan profesyonel
destek almak isteyenler

*Hane geliri 10.000 TL
üzeri olan taşınacak ya
da yeni bir yaşam alanı
oluşturmak isteyenler

*Yaşam alanlarını
tamamlamak ya da
hediye olarak dekoratif
eşya almak isteyenler

*Yapı Malzemesi & Ev
Gereçleri satın almak
isteyenler

*Düğün, nikah, kına vb.
organizasyonlar, ev
kiralama&satınalma
keywordleriyle arama
yapan kişiler

Aylık geliri 5.000 TL üzeri

Temel Kaynaklar

*Satıcılar/Üreticiler ile
olan İş ortaklıkları

*Profesyoneller

*Web sitesi
*App

*Farklı stilde zengin
tasarım ve ürün portföyüSosyal medya hesapları

Kanallar

*Web sitesi

Responsive

*Mobil app

Maliyet Yapısı

*Pazarlama/Tanıtım *Bilgi işlem alt yapısı *Tasarımcı istihdam
maliyeti

*Yazılımcı istihdam
maliyeti

İçerik giren
Profesyonellere para
verilmesi

*Satıcı ve
Profesyonellerle iş
ortaklığı sağlayacak
kişilerin istihdam maliyeti

Gelir Akışı

*İş ortaklıkları satış geliri
(komisyon)

Baz Gelir

*Listeleme geliri

Diğer Gelir Modelleri

*Üst sırada yer alma

Diğer Gelir Modelleri

*Üyelik modeli ile
profesyonellerden gelir
elde etme

Diğer Gelir Modelleri
Future*

Youtube iş ortaklığından
gelir elde etme

Diğer Gelir Modelleri


