NEDEN SEÇ’MELİSİN?

BAYİLİK KRİTERLERİMİZ
Aranan Şartlar
• Aile üyesinin işin başında bulunması,
• Bayilik için gerekli olan nakit sermayeyi, teminatı sağlayabilmesi,
• İyi konuma sahip, uygun büyüklükteki mağaza yerini sağlayabilmesi (Yeni
mağazalar için satış alanı 90 m2’dir. Mevcut bakkal/marketin dönüşümü
için satış alanı en az 70 m2 olmalı, 70m2’den küçük ise yeni açılış için en az
90m2 satış alanı olması gerekir.),
• Diğer şartları yerine getirebilecek durumdayken, uygun mağaza yeri
bulamamış bayi adaylarımıza mağaza yeri alternatifleri sunmaktayız, bu
amaçla mağaza havuzu da oluşturulmaktadır.

İş Ortağı Profilimiz

• Rekabet gücü sağlayan bir iş modeli
• Ana odağımız mevcut marketlerin dönüşümü ile esnaf, bakkal ve
marketleri rekabete dahil etmek
• Mahalle kültürünü ve esnaflık anlayışını koruyan sosyal boyut

•
•
•
•
•

Perakende sektöründeki değişim ve yeniliklere açık,
Trendleri takip edebilecek,
Artan rekabet ortamına uyum sağlayabilecek,
Bayilik çalışma sistemine mental yatkınlığı olan,
Esnaf bakış açısına sahip.
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Yıldız Holding güvencesi

Yüzünüzü
Güldürür

Seç Market
bayilik sistemi başvuru ve detaylı bilgi için
• Türkiye'nin 80 ilinde 1500'ü aşkın esnaf ile güçlü bir ekosistem
• Tüketicide her geçen gün artan marka değerinin gücü

secmarket.com.tr | 444 82 40
secmarketler

Seç Market Bayisi olmak için
QR kodu okutunuz

SEÇ MARKET
Seç Market, Yıldız Holding ve
Bizim Toptan ortaklığında
Ağustos 2020’de kurulmuş olan ve
gücünü grup sinerjisinden alan bir
şirkettir.
80 ilde 1.500’ü aşkın mağaza ile
hizmet vermekte olan
Seç Market bir bayilik sistemi ile
faaliyetlerini sürdürmektedir.
Seç Market’in vizyonu,
bayilerimizin esnaflık anlayışı ile
modern marketçilik yetkinliklerini
bir araya getirmek ve rekabette
üstün bir marka olarak fark
yaratmaktır.
“Mahallenizin Marketi” olma
vaadiyle yola çıkan Seç Market,
mahallenin ayrılmaz bir parçası
olan esnafımızın samimiyeti ve
tanıdıklığını, iş modelinin
temeline koymakta ve
perakendecilik deneyimindeki
katkılarıyla birleştirerek %100
müşteri memnuniyeti
hedeflemektedir.

Ticaret
Modeli

Yatırım

Tedarik
Bizim Toptan
Mağaza
Transit
Şok

SEÇ
MARKETÇİLİK

Tabela ve Giydirme
Dijital Sistem / Altyapı
Tanzim Teşhir Materyalleri

SEÇ
İş Ortağı

Kasa bölgesi
Kasa sistemi
Mağaza içi inşaat & Teçhizat

Bayilik bedeli yok

Sağlanan
Avantajlar

Ciro ve bareme dayalı prim sistemi
Profesyonel mağazacılık danışmanlığı
Modern mağaza dizaynı
Ödeme kolaylıkları

Fiyatlama
Stratejisi

Türkiye’nin En Güçlü
Markalarından
Tedarik İmkanı

Tüketici

Şok exclusive ürünler için tavsiye satış fiyatı, bayi esnek fiyatlama
Bizim Toptan exclusive ürünleri için tavsiye satış fiyatı, bayi esnek fiyatlama

Marka
Çeşitliliği
İmkanı

Rekabetçi fiyat ve ürün çeşitliliği
Insertler & Kampanyalar
Mutlu müşteri deneyimi
Sosyal medya iletişimleri
Pazarlama iletişim destekleri
Sadakat uygulaması
Çok kanallı (omni-channel) iş modelleri ile hizmet
Dijital altyapı destekleri

Ulusal markalı ürünler için tavsiye satış fiyatı, bayi esnek fiyatlama, insert
Aksiyon ve fiyat iletişimi yapılan ürünler için tavsiye satış fiyatı

