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Kurucu Takım

HalalTravels Nedir?

P r o j e k s i y o n l a r
2020-2021 
Yazilim Iyilestirme (Pandemi dolasiyla), isbirligi gelistirme,
ve musteri deneyim testleri

2021-2022  
Aylik 1000-2000 rezervasyon hedefi, Avrupa

Sitemiz uzerinden yapilacak
rezervasyon basina %10-20 arasi
komisyon alinir.
Musteri basina yapilan gecelik
ortalama konaklama: 5 gun
Ortalama gecelik rezervasyon: 

     $90 - $150

Avrupa'da HalalBooking
Uzakdogu'da Tripfez

Buyuk online seyahat acentalari
(Booking.com, Expedia vb.)
Yerel acentalar, Google Hotel

Dogrudan Rakipler: 

Dolayli Rakipler: 

2022-2023 
Avrupa disindaki pazarlara giris ve yill ik $10M ciro

HalalTravels bu eksikligi gidermek
amaciyla kurulmus musluman
seyahatseverlerin otel ve villadan tur ve
aktiviteye kadar tum seyahat
ihtiyaclarini aninda rezerve
edebilecekleri yeni nesil global bir
online seyahat acentasidir.

Dunya'da seyahat eden musluman
sayisi 150 milyon'dan fazladir. 
Yillik yaklasik 220 milyar dolar'dan
fazla turizm harcamasi
Yillik 6% buyume hizi
Global turizm piyasasinin 11%'ini
karsilamaktadir.

Anaakim online seyahat acentalari
dunyadaki en hizli buyuyen musteri
segmentlerinden birisi olan
Muslumanlarin helal yiyecege erisim,
alkolsuz ortam ve mahremiyet gibi
artan seyahat ihtiyaclarina cozumler
uretememektedir.

Problem

HalalTravels musluman seyahatseverlerin otel ve villadan tur ve
aktiviteye kadar tum seyahat ihtiyaclarini aninda rezerve

edebilecekleri yeni nesil global bir online seyahat acentasidir.

www.HalalTravels.com | Contact: Abdullah Doganguzel |  info@halaltravels.com

Sirketin kurulus yili ve yeri
Kurucu ortak ve takim sayisi:

Alinan Toplam Yatirim:
Suanki Asama:

Mart 2019  |  Londra, Ingiltere
4 Kurucu Ortak | Toplam 15 kisilik ekip
$400 milyon | 2 Melek yatirimci
Prototip yayinlandi. Ilk satislar yapildi.

(Crescent Rating & Mastercard Reports 2018-2019)

Niçin HalalTravels?

Hedef Müşteri
Musteri Profili: 18-42 yas arasi cocuklu aile, cocuksuz aile, yeni evli, solo
seyahatsever Muslumanlar
Lokasyonlar (hedef sirasina gore): Avrupa, Uzakdogu, Ortadogu ve Arap ulkeleri,
Amerika

Y a t ı r ı m  T a l e b i
Bu yatirim miktari yazilim gelistirmesi ozelinde
kullanilacaktir. Kendi yazilim ekibimizi kurarak degisen
teknoloji ihtiyaclarimiza aninda cevap vermeyi
hedeflemekteyiz.
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