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ÜRÜNÜMÜZ

Desider, günlük hayatta kıyafet seçiminde
yaşanan kararsızlıkları topluluk oylamaları,
mentör desteği ve yapay zeka ile kaldırmaya
çalışan bir sosyal medya uygulamasıdır.

Kişinin yaptığı paylaşımlar neticesinde ilgili
anlaşmalı markalardan kişiye özel ürün
yönlendirmesini de amaçlamaktadır.

  Girişim yönetimi ve satış, pazarlama sorumlusu

YOL HARİTAMIZ

Barış Kahraman

  Back-end ve Front-end yazılım sorumlusu

Nurullah Bilgiçli

  Yapay zeka ve algoritma sorumlusu

Doğasu Ok

  Uygulama UX ve UI tasarımı sorumlusu

Vera S. Karahan

  Dijital platform sorumlusu

Edanur Varol

  Dijital platform sorumlusu

KODLAMA ve TASARIM
Eylül 2020

PROTOTİP
Kasım 2020

BETA KULLANIMI
Aralık 2020

UYGULAMA 
LANSMAN
Ocak 2021

YAPAY ZEKA
VERİ TOPLAMA

Nisan 2021

İLK ÖDEME ALMA
Şubat 2021

YAPAY ZEKANIN
KULLANIMI
Temmuz 2021

UYGULAMA 
2. LANSMAN
Temmuz 2021

İLETİŞİM

+90 530 389 35 96

Fulya Mahallesi
Yeşilçimen sokak
Polat Tower
Bağımsız Bölüm 430,
34394 Şişli/ İstanbul

   Giderek yalnızlaşan toplumda insanlar, kararsız kaldıkları anlarda
seçimlerini yaparken tavsiye alacakları kişileri bulmakta veya anında
tavsiye alabilmekte zorluk çekerler.
 
   Bu problemden yola çıkarak kişilerin kıyafet ile ilgili kararsızlıklarını
gidereceği bir mobil uygulama tasarlıyoruz. Bu uygulama ile kişiler
topluluk oylamaları (ve yorumları), mentör destekleri ve yapay zeka
yardımıyla daha doğru seçimler yapabilmeleri sağlanacaktır. Eğer
dilerse kullanıcı 1 dk özelliği ile çok kısa sürede yanıt alabilir veya
gün içinde geniş bir zaman diliminde kararsızlığını danışabilir. Ayrıca
yapılan genel paylaşımlardan, kişiye özel Desider modası oluşturulup
farklı tercihler kullanıcının beğenisine kazandırılacaktır.

   Kullanıcının yapmış olduğumu paylaşım yapay zeka tarafından
incelenip, daha iyi bir tercih anlaşmalı markalarda var ise kullanıcıya
sunulacaktır. Bu sayede hem kullanıcıya sevebileceği bir ürün
tanıtılacak, hemde anlaşmalı markaların doğru kullanıcıyareklam
verip ulaşması sağlanacaktır.

İLGİLENDİĞİMİZ PAZAR
Temel olarak 18-45 yaş grupları arasında olan
ve akıllı telefon kullanan tüm kullanıcılar hedef
kitlemz oluşturmakta.

Dünyada aktif sosyal medya kullanıcısı:
   3,96 milyar .        

Sadece Türkiye'de mobil kullanıcıların 
%92’si (~49,68 milyon):
   Sosyal medya uygulamalarını kullanmakta.                              

Sadece Türkiye'de online olarak güzellik ve
moda kategorisinde toplam harcama:
   1,66 milyar dolar.

GELİR MODELİ
 Kullanıcı paketleri

 Markaların ürün reklamı 

 Hikaye bölümünde reklam
paylaşımı

RAKİP ANALİZİ

Topluluk Oylaması

Çeş�tl� Konularda 
Mentörlük

Yapay Zeka

Anlık Ger� Dönüş


