
Sizi	  karlı	  bir	  ya,rıma	  
davet ediyoruz…	  



Swarovski’nin	  resmi	  iş	  ortağı	  olan	  Monemel’in	  bayisi	  
olmak	  ar7k	  çok	  kolay…	  
	  
Türkiye	  perakende	  sektöründe	  6	  senelik	  deneyimle	  oluşan	  geniş	  koleksiyon	  
seçenekleri	  ve	  herkese	  hitap	  edebilen	  bütçedeki	  tasarımlardan	  oluşan	  eşsiz	  ve	  
Swarovski	  Lisanslı	  özel	  tasarımlar	  sa,şa	  sunulmak	  üzere	  bayilerini	  bekliyor…	  
	  
	  



Sevilen	  bir	  marka	  olabilmek....	  
	  
Monemel	  2013	  yılında	  online	  olarak	  perakende	  sa,şlarına	  başlamasıyla	  
birlikte	  gelen	  talepler	  doğrultusunda	  her	  geçen	  gün	  online	  sa,ş	  ağını	  
genişletmişGr.	  	  
	  



Tüm	  Türkiye’nin	  Beğenisini	  Kazanmak…	  
	  
Online	  sa,ş	  plaJormlarından	  gelen	  analizlere	  göre	  kadar	  bugüneTürkiye’nin	  
hemen	  hemen	  	  her	  ilinden	  binlerce	  müşterilerimizi	  oldukça	  memnun	  eMk.	  	  
	  
Bundan	  sonra	  online	  müşterilerimizi	  mağazalarımızda	  da	  ağırlamak	  isGyoruz	  
ve	  mağazalaşma	  yolunda	  bayilerimizle	  büyümeyi	  hedefliyoruz.	  
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EMAAR	  SQUARE	  AVM	  



ÜRÜN	  ÖZELLİKLERİ	  

u  MONEMEL	  Swarovski’nin	  Lisanslı	  bir	  iş	  ortağıdır.	  Dolayısı	  ile	  
koleksiyondaki	  tüm	  ürünler	  sadece	  SWAROVSKI	  kristalleri	  kullanılarak	  
tasarlanmaktadır.	  

u  Ürün	  materyalleri	  gümüş	  veya	  alloy	  üzeri	  Al,n	  Kaplamadır.	  

u  Her	  sezon	  yaklaşık	  olarak	  250	  yeni	  parça	  Ana	  Koleksiyona	  eklenmektedir.	  	  

u  Ürünlerin	  tamamı	  yurtdışında	  üreGlmektedir.	  

u  Ürün	  fiyatları	  150TL	  ile	  1.200TL	  arasında	  değişmektedir.	  

u  Yaklaşık	  sepet	  ortalaması	  300TL’dir.	  

u  Ürünlerin	  tamamı	  1	  Yıl	  GaranGlidir.	  



ÜRÜN	  PAKETLEME	  ve	  SUNUM	  



FRANCHISE	  ŞARTLARI	  

u  Mağaza	  25-‐40m2	  arasında	  olmalıdır.	  Tercihen	  AVM’ler	  tercih	  edilmelidir.	  

u  AVM	  içindeki	  standlar	  minimum	  10m2,	  tercihen	  15m2	  olmalıdır.	  

u  Ürün	  maliyetlerinin	  sa,ş	  fiya,na	  oranı	  %30’dur.	  	  

u  Bir	  kereye	  mahsus	  alınan	  Franchise	  bedeli	  50.000TL’dir.	  (Nebim	  yazılım	  
sistemleri,	  İK	  desteği,	  Pazarlama	  desteği,	  Tax	  Free	  Anlaşmaları	  dahildir.)	  

u  Aylık	  Franchise	  katkı	  payı	  brüt	  cirodan	  %3’tür.	  

u  İlk	  ürün	  sipariş	  bedeli	  yaklaşık	  50.000TL’dir.	  

u  Mağaza	  yaklaşık	  maliyeG	  6.000TL/m2’dir.	  

u  Stand	  yaklaşık	  maliyeG	  50.000TL’dir.	  

u  AVM’lerde	  sabah	  10:00	  akşam	  22:00	  arasında	  toplam	  7	  gün	  çalışıldığı	  için	  
3	  personel	  bulundurulması	  tavsiye	  edilmektedir.	  



MONEMEL Franchising Sisteminin Avantajları 

u  	  Marka	  Bilinirliği...	  Tüm	  Türkiye	  genelinde	  6	  yılı	  aşkın	  süredir	  
çeşitli	  plaJormlarda	  (N11,	  Hepsiburada,	  ÇiçeksepeG,	  
Markafoni,	  Trendyol,	  Modanisa,...)	  akGf	  olarak	  online	  sa,ş	  	  
sebebi	  ile	  marka	  bilinirliğinin	  yüksek	  olması,	  her	  ilde	  hazır	  
müşteri	  porJöyünün	  varlığı	  

u  Bilgi	  Birikimi...	  İşletme,	  sa,ş,	  stok	  takibi	  (Nebim),	  
barkodlama,	  personel	  eğiGmi	  konularında	  hazır	  bir	  sisteme	  
sahip	  olunur.	  Aynı	  zamanda	  karlılık	  analizleri,	  minimum	  ve	  
maksimum	  kira	  rakamları	  vb.	  Bilgilere	  sahip	  olunması	  
dolayısı	  ile	  minimum	  risk	  ile	  bilinçli	  bir	  ya,rım	  yapmanıza	  
trsat	  sağlar.	  

u  Pazarlama	  Materyalleri...	  Monemel	  için	  özel	  olarak	  
tasarlanıp	  üreGlmiş	  hediye	  paketleri,	  taşıma	  çantaları,	  
kataloglar,	  posterler,	  kartvizitler	  ile	  hiç	  bir	  detayla	  
uğraşmanıza	  gerek	  kalmaz.	  	  

u  Ürün	  Seçim	  Desteği...	  Monemel’in	  eşsiz	  ürün	  katalogları	  
arasından	  seçin	  yaparken	  zorlanmamanız	  adına	  lokasyona	  ve	  
tarihe	  göre	  özellikli	  ürün	  seçimlerinde	  profesyonel	  yardım	  
alabilirsiniz.	  



MONEMEL Franchising Sisteminin Avantajları 

u  Mimari	  Proje	  Desteği...	  Monemel’in	  marka	  konsepG	  çerçevesinde	  
seçilen	  mağazanın	  şekline	  ve	  büyüklüğüne	  göre	  dekorasyon	  
çalışmaları	  Monemel	  Mimari	  ekibi	  taratndan	  yapılır,	  kontrol	  edilir	  
ve	  sonrasında	  tadilat,	  değişim	  ya	  da	  görseller	  konusunda	  destek	  
devam	  eder.	  Arzu	  edilirse	  mimari	  uygulama	  projesi	  çizilir	  ve	  
uygulama	  her	  aşamasında	  Monemel	  Mimari	  ekibi	  taratndan	  
kontrol	  edilmek	  sureGyle	  Franchise’a	  bırakılabilir.	  

u  Yer	  Seçim	  Analizleri	  ve	  Kiralama	  Süreçleri	  YöneRmi...	  Mağaza	  yer	  
seçimi	  konusunda	  uzman	  danışmanlardan	  görüşleri	  alınır	  ve	  
istenilen	  bölgedeki	  /	  AVM’deki	  yer	  seçimi	  konusunda	  uzman	  ekip	  
taratndan	  yürütülür.	  Mağaza	  yer	  seçimi	  yapılırken,	  m2	  büyüklüğü,	  
kira	  değeri,	  cephe	  büyüklüğü,	  görünüş	  gibi	  içsel	  dinamiklere	  dikkat	  
edilirken,	  mağazaların	  doğru	  bir	  şekilde	  konumlandırılmasında	  
başarıyı	  yakalamak	  için,	  çevresel	  ve	  demografik	  özelliklerine	  
bakılır.	  

u  İK	  ve	  EğiRm	  Desteği...	  Mağaza	  personelinin	  bulunması	  konusunda	  
Franchise’larımıza	  destek	  sağlamanın	  yanı	  sıra	  seçilen	  adayların	  
eğiGminde	  de	  akGf	  olarak	  destek	  almış	  olursunuz.	  



Maksimum	  10	  ayda	  ya,rımın	  geri	  dönüşü	  

25m2	  mağaza	  için	  örnek	  tablo;	   	  	   	  	   	  	  
Franchise	  Bedeli	  (Loyalty	  ve	  Yazılım	  Sistemleri)	   50.000,00	   	  	  
Mağaza	  ya7rım	  maliyeR	  (6.000TL/m2)	   150.000,00	   	  	   	  	  
Mimari	  Proje	  Tasarım	  Bedeli	   15.000,00	   	  	  
Yer	  Seçim	  Analizi	  ve	  Kiralama	  Hukuk	  Danışmanlığı	   15.000,00	   	  	  
Mağaza	  ürün	  maliyeR	   50.000,00	   	  	   	  	  
Sarf	  Malzemeleri	  (Kutu,	  Taşıma	  Çantası	  vb.)	   5.000,00	   	  	   	  	  
Ürün	  sunum	  üniteleri	  (Büstler	  vb.)	   5.000,00	   	  	   	  	  
	  	   290.000,00	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
75.000TL	  ciroya	  göre	  aylık	  kar	   27.950,00	   	  	   	  	  
Mağaza	  Kirası	   15.000,00	   %	  20,0	  
Aidat	  vb	   1.000,00	   %	  0,1	  
Personel	   6.000,00	   %	  8,0	  
75.000TL	  ürün	  maliyeR	   22.500,00	   %	  30,0	  
Sarf	  malzemesi	  (yaklaşık)	   1.500,00	   %	  2,0	  
%3	  ciro	  payı	   2.250,00	   %	  3,0	  
	  	   47.050,00	   %	  63,1	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
75.000TL	  ciroya	  göre	  ürün	  sa7şı	   	  	   	  	   	  	  

Ortalama	  ürün	  bedeli	  300TL	  üzerinden	  ayda	  toplam	  	   250,00	   	  	   	  	  
Hagada	  	   60,00	   	  	   	  	  
Günde	   8,00	   	  	   	  	  

Hesaplama	  75.000TL’lik	  aylık	  normal	  
bir	  ciro	  seviyesi	  ile	  yapılmış,r.	  	  

	  
ÖZEL	  GÜNLER	  BİLİNÇLİ	  OLARAK	  HESAP	  

DIŞI	  TUTULMUŞTUR!!!	  
	  

Yılbaşı,	  Sevgililer	  Günü,	  Anneler	  Günü,	  
Bayramlar	  ve	  Black	  Friday	  zamanlarında	  
sa,şlar	  yaklaşık	  2	  ka7na	  çıkmaktadır.	  

	  
Dolayısı	  ile	  ya7rım	  geri	  dönüş	  

süresinin	  10	  ayın	  çok	  al7nda	  olacağı	  
düşünülmelidir.	  





	  

Franchise@monemel.com	  
0850-‐7499700	  

TEŞEKKÜRLER…	  


