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Minibou, 2021 yılında İstanbul’da kurulmuş, genç ve dinamik bir ekibin “mini” fikrinden yola 
çıkarak yarattığı yeni bir alışveriş sitesidir. Ekibi bir araya getiren asıl amaç; özgün imajlarıyla 
kendini ifade etmek isteyen, zevkine düşkün insanlarla aradıkları markaları buluşturmaktır. 

Minibou ekibi; birbirinden farklı yeteneklere, zevklere ve ilgi alanlarına sahip olmanın yanı sıra 
kaliteyi ve rahatlığı hayatın merkezine koymuş kuruculardan oluşmaktadır. Oluşumun çok 
yönlülüğü, Minibou’nun fark yaratan ve özgün olanı benimseyen ve kaliteden ödün vermeyen 

bir platform olmasına imkan sağlamaktadır. 

Mevcut pazar yerlerinde yaşanan problemleri gözlemleyerek çıktığımız bu yolda, ince 
zevkleri, sanatı, el emeğini ve tasarımı öne çıkaran; ürünlerini kullanmaktan keyif alacağımız 
butiklerin dahil olacağı dinamik ve samimi bir platform oluşturmayı hedefliyoruz. Saf emeğin 
değerinin ve bu değerin dünyayı güzelleştirdiğinin bilincinde bir ekip olarak, sizi de aramızda 

görmek istiyoruz. 
 

Bizimle yürümek ister misiniz?

H A K K I M I Z D A

BİZ KİMİZ?
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H A K K I M I Z D A

HEDEFLERİMİZ
E N  Ö N E M L İ  H E D E F İ M İ Z  İ S E . . .

İnişli çıkışlı piyasalardan en çok etkilendiğini bildiğimiz küçük 
işletmelerin, kendilerini her zaman güvende hissedebilecekleri 
ve Minibou ekibi olarak onları en iyi şekilde destekleyebi-

leceğimiz dijital bir platform oluşturmaktır.

2020 ile birlikte gelen zorlu süreçlerde küçük butikler ve işlet-
melerin ne denli önemli olduğu bir daha ortaya çıkmıştır. Türki-
ye’nin de üyeleri arasında bulunduğu OECD (Ekonomik Kalkın-
ma ve İşbirliği Örgütü) ülkelerindeki KOBİ’ler işletmelerin % 
85’lik kısmını, istihdamın ise %70’ini oluşturmaktadır. Minibou 
olarak biz büyük başarıların arkasında, özgün fikirler olduğunu 
bilerek ve bu özgünlüğü ve emeği yüceltmek, ilerletmek ve 

sizinle paylaşmak amacı ile bir aile kuruyoruz.

Butiklerin ve özgün markaların ürünlerini ve tasarımlarını bulabileceğiniz bir alışveriş sitesi 
olma vizyonuyla ilerliyoruz. Sizin gibi özgün tasarımcıların ve üreticilerin kaliteli ürünlerini; 
Kadın, Erkek, Çocuk, Ayakkabı & Çanta, Kozmetik, Takı & Mücevher, Ev & Yaşam, Sanat ve 

Sürdürülebilir gibi farklı kategoriler altında topluyor ve müşterilerimize sunuyoruz.

Minibou bünyesinde bulunacak her markanın kendine has bir stili, tasarım çizgisi ve kalitesi 
olduğunun bilincinde olarak, eşsiz yanlarınıza ışık tutacak bir ortam sunmayı, eksik 

gördüğünüz yanlarınızda ise size destek olmayı amaçlıyoruz. 
Sizin değerli, kaliteli ve özgün ürünlerinizin ve vizyonunuzun Minibou’yu daha renkli ve 
benzersiz bir alışveriş sitesi haline getireceğinden eminiz. Bu iş birliğinde Minibou olarak 
size ve müşteri kitlenize her alanda yardımcı olmayı hedefliyor, ürünlerinizi müşterilerinizle 

hızlı ve güvenli bir şekilde buluşturuyoruz.
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H A K K I M I Z D A

MINIBOU’NUN
AVANTAJLARI

“Minibou Diğerlerinden Farklı mı?”

Hem de nasıl! Sadece tasarımcı geçmişimizle değil, teknoloji odaklı oluşumuzla 

birlikte diğer pazar yerlerinden “sihirli” bir biçimde ayrışıyoruz. Satışlarla ilgili geri 

bildirimleri ve yorumları sentezleyerek markanızın artı/eksilerini ve bu konuda 

yapılabilecek değişiklikleri dilediğiniz zaman konuşmaya ve bu konuda destek 

vermeye hazır olacağız. Bunun yanında kuruluşumuzdan itibaren nihai hedefimizin 

ve hayallerimizin sizi yurtdışına taşımak olduğunu unutmayın. Minibou ekibinin 

amacı, dinamikliği ve yaratıcılığı ile işletmenizi, teknoloji odaklı ilerletmek ve hızlı 

aksiyon alabilme yetisini global vizyonuyla birleştirerek önce Türkiye'de ardından 

uluslararası arenada öne çıkarmaktır.

GLOBAL MARKALAR İLE REKABET 
EDERKEN YORULMAYIN! 

Pazar yerlerindeki siz değerli butiklerin, ciddi bütçelere sahip 
global markaların arasında kaybolma sorununu Minibou ile 
çözüyoruz! Minibou kullanıcılarına sunacağınız özel fırsatlar, 
indirimler ve yeni ürünlerin global markalar arasında kaybolmadan 
kolaylıkla ulaşılabilir ve görülebilir olabilmesi için gerekli altyapıyı 
size sunuyoruz. Website içerisindeki görünürlüğünüzü gerek site 
içi reklamlarla gerek “Ay’ın Markaları” adı altında öne çıkarıyoruz. 
Ayrıca, aylık ya da haftalık yapacağımız bilgilendirme maillerinde 
sizlere avantajlı paketlerle anasayfada öne çıkmanız icin fırsatlar 

sunuyor olacağız. 

Minibou’da yer almanın en önemli avantajlarından biri tecrübeli 
bir ekiple çalışıyor olmanız. Global düzeyde SEO ve ADS alanında 
uzman ekip arkadaşlarımız, sizi ve markanızı ilgilendiren sezonsal 
gelişmeler, renkler, tasarımlar ile ilgili yazacağı içeriklerde sizden 
bahsedecek, ürünlerinizi ön planda tutacak ve Google’da ve 
sosyal medyada görünürlüğünüzü artıracaklar. Bu sayede yalnız-
ca ürününüz olan kategorilerde değil, genel düzeyde marka 

görünebilirliğiniz, güvenilirliğiniz ve itibarınız artacaktır.

ADS VE SEO ÇALIŞMALARI İLE 
DESTEKLENEN SİTEMİZDE, 

MARKANIZIN GÖRÜNEBİLİRLİĞİNİ 
VE GÜVENİLİRLİĞİNİ ARTTIRIN!
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A V A N T A J L A R

Minibou olarak kısa zamanda operasyonumuzu yurt dışına da 
taşımayı düşünüyoruz. Operasyonel düzeni Türkiye pazarında 
kurduktan sonra sizlerle birlikte yurt dışına açılmak istiyor ve 
dünyada kaliteli ürün/pazaryeri ikilisini birlikte oluşturmayı 

amaçlıyoruz. 

Yakın zamanda Türkiye operasyonunda sağlam bir temel 
oluşturduktan sonra hızlı bir şekilde yurt dışı penetrasyonumuz-
da FIFO (First In First Out) modelini uygulamaya başlayacağız. 

Bünyemize dahil olan ilk 50 markaya, yurt dışına açılacağımız 
websitemizde öncelik vereceğiz. Bu sayede ilk e-ihracat 

operasyonunu birlikte kurguluyoruz.

YURT DIŞINA AÇILMA
 İMKANINDAN YARARLANAN İLK 

MARKALARDAN OLUN! 
MÜŞTERİ KİTLENİZLE TANIŞIN!

Minibou ekibi olarak  daha önceki global düzeyde startup tecrü-
belerimiz ile edindiğimiz Influencer/Growth stratejilerini etkin bir 
şekilde kullanmak istiyoruz. Daha önce Toplamda 1000’den 
fazla global Influencer projesine imza atan ekibimiz, Minibou 
projesinde de “Cross-Matching” sistemi ile sosyal medyayı da 
etkin bir şekilde kullanmayı hedefliyor. Bu yüzden influencer iş 
ortaklarımızı markalarla eşleştirerek pazarda başlangıç aşamasın-
da olan, büyüme hedeflerini yeni gerçekleştirmeye başlayan ve 
yeni müşteriler arayan markalarımızı bir an önce marka imajı ve 
müşteri kitlesi ile uyuşan sosyal medya fenomenleri ile 

buluşturuyoruz. 

INFLUENCER CROSS-MATCHING 
İLE SOSYAL MEDYADA ETKİLİ 

OLUN! 

Minibou'daki müşterilerinizi zamanla kendi markanızın müşterileri 
haline getirebilirsiniz, nasıl mı? Sadece pazar yerimizdeki müşterilerimi-
zle size hizmet vermiyor, aynı zamanda mail, telefon gibi bilgileri de size 
aktararak gerekli pazarlama çalışmalarını sağlamanız için  kitlenize 
ulaşabileceğiniz gerekli bilgileri şe�af şekilde sunuyoruz. Gerektiği 
durumda büyüme stratejinizde de yanınızda olarak  talebiniz halinde 
satış huninizi birlikte oluşturuyoruz. Ayrıca, Minibou’dan yakaladığınız 
müşterilere doğru pazarlama stratejilerini uyguladığınız takdirde %32 
oranında kendi sadık müşteri kitlenizi oluşturabileceğinizi unutmayın.

Kısacası, veri paylaşımı politikamızla sizin gibi iş birliği içinde olduğu-
muz/olacağımız markalara destek olmayı ve müşteri portföylerini artır-

mayı hedefliyoruz. 
Aslında Minibou’yu, markanın kendi sitesine müşteri çekebilmesi ve 
kendini farklı kitlelere tanıtabilmesi için de bir araç konumuna getiri-

yoruz.
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Minibou yalnızca bir pazar yeri projesi değil. Global düzeyde büyümek 
isteyen iş ortaklarımızın markaları, ürünleri, dijital pazarlama araçları ve 
sosyal medyaları için büyüme stratejileri sağlıyoruz. Piyasadaki yerel 
ajansların işleyişinin aksine, tek seferde tüm hizmeti almak yerine 
ihtiyacınız olan desteğe, aylık ücretlerle ulaşabilme imkanı sağlıyoruz. 
Bu sayede markanızın sürdürülebilir büyümesinde koordine ilerliyor ve 

hedeflerinize ulaşmanıza katkıda bulunuyoruz. 

Detaylandırılmış ve size özel oluşturulmuş stratejilerle markanızın 
büyümesi için de her türlü desteği talep edebileceğinizi unutmayın.

MARKANIZI EK HİZMETLER İLE 
ÖZELLEŞTİRİN.

A V A N T A J L A R
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Eşsiz butiklerimizle gerçekleştireceğimiz iş birlikleri ile kat edilen ilerlemeyi 
görmenin gururlu heyecanını yaşayacağınızdan şüphemiz yok. Minibou’ya 
katılım süreciyle birlikte, size ve markanıza özel kampanyaların planlanması, 
sizin de onayladığınız şartlar dahilinde belirlenecektir. 

Minibou dünyasının butik dostu yaklaşımı ile her zaman kılavuzunuz olmaya 
hazırız.

Bizim için önemli olan; bu yolculukta yanımızda duran markalara sunacağımız 
hizmetin, onların büyümesine ve gelişmesine yardımcı olabilecek bir ortamın ve 
sistemin sağlanmasıdır. Minibou’ya katılacak olan her marka, artık ailemizin bir 
parçası olacak; alınan her kararda, değerinizin her zaman farkında olan bir ekip ile 
güvenli ve başarılı bir işbirliği içinde olacaksınız. Bu birliktelik ile sizi hem platform 
içerisinde hem de dışında benzersiz yanlarınızı değerlendirebilmeniz için 
desteklemeyi ve yardım etmeyi amaçlıyoruz. 

M I N I B O U  X  B R A N D



BİRLİKTE NASIL ÇALIŞABİLİRİZ?

Tasarımcı formunu doldurarak tamamen dijital olarak vakit kaybetmeden 
gereken tüm işlemleri tamamlayabilirsiniz. Dilerseniz gününü ve saatini sizin 
belirlediğiniz toplantıda tüm çalışma şartlarımızı ve sürecin nasıl işlediğini 

konuşmak için bekliyor olacağız.

w w w . m i n i b o u . c o m . t r


