
2025 yılında yüksek öğrenim gören öğrenci sayısı 262M' a erişeceği tahmin ediliyor. Amerika da bir üniversite öğrencisi
yıllık kitaplarına 1000$ ücret ödüyor. Global market büyüklüğü 122 milyar USD iken, CAGR (yıllık pazar büyüme oranı) %2
dir, Türkiye de sadece yüksek öğrenim eğitiminde 8 milyon öğrenci var. YAYFED 2019 raporuna göre kitap perakende
pazar büyüklüğü 8 Milyar 853 Milyon TL. Nihai hedef kitlemiz okurlar, sahaflar, yayınevleri ve kırtasiyeler iken dikey
büyüyebilmek için önceliğimiz üniversite yabancı dil hazırlık eğitimi alan öğrenciler olacaktır.

Kitap alıp satabilmek için fırsat ve çözüm eksikliği, 
Facebook gibi sosyal medya gruplarında alışveriş sürecinin güven ve verimlilik eksikliği, 
Sahafların kitap satın alırken değerinin çok altında fiyat teklif etmesi,
Okurların, korsan kitapları daha ekonomik olduğunu düşünmesi,
Bazı rakiplerimiz; Nadirkitap.com, Alsatkitap, Abebooks, Barnes & Noble gibi platformların, kullanıcı problemlerlerine
doğrudan çözüm sunmaması, kitap satıcılarına desteklerinin olmaması, ve platformlarında sadece bireysel veya
sadece tüzel kişilerin satışına yer vermeleri,

Problemler; 

Eğitimde fırsat eşitliği sunarak herkesin uygun fiyata kitap almasını sağlayacağız,
Okurlar sahaf gezmek veya sosyal medyada gönderiler paylaşmakla uğraşmayıp koloyca alışveriş yapabilecek,
Kitapların değerlerini kendileri belirleyebilecek,
Korsan kitapların ekonomik olduklarını düşünen okurlar ikinci el kitap kitaplar kullanarak korsan kitap kullanımına
karşı duracak, çevreci bir tutum sergileyecek ve aynı zamanda çok daha ekonomik şekilde alışveriş yapabilecek.
Rakiplerimize kıyasla uygulamamızda bireysel ve tüzel kullanıcı fark etmeksizin satış yapabilir, sahaflara erken stok
yaptırarak daha fazla gelir elde etmeleri için gelecek dönem eğitimde kullanılacak olan kitapları raporlayacağız.

Çözümler 

Sıfır & ikinci el, kitap, kırtasiye, hobi gibi kategorilerde ürünlerin alınıp satılabildiği pazaryeri uygulamamızda   bireysel
kullanıcıların yanı sıra sahaf, yayınevi, kırtasiye gibi kobi'lerde hem alıcı hem satıcı pozisyonunda olurlar. Eğitim
kategorisinde öğrencilerin hangi kitapları ne zaman satın alacaklarını biliyor ve bu bilgileri erkenden sahaflara sunarak
ön sipariş yapmalarını sağlıyoruz. Kobi'lere özel panelimizde ön stok şansı, ürün, sipariş, kargo yönetimi, aylık satış
raporları sunarak rakiplerimize kıyasla daha kazançlı olmalarını sağlıyoruz. Dikey büyüme için öncelikli hedef kitlemiz
olan üniversite öğrencilerine ihtiyaçları olan kitapları doğru zamanda, doğru fiyatlar ile sunuyoruz.  Gelir modelimiz, her
bir başarılı satıştan %10 komisyon ve kobi kullanıcılarımızdan abonelik ücreti alıyoruz. Kullanıcıların, kitap alıp satarken
yaşadıkları problemleri çözmekle kalmayıp online kitap fuarları, pasaj ve çarşılar hazırlıyor, özel kampanyalar
düzenliyoruz. İleride sıfır ve ikinci el olarak sahafların hazırlayabileceği kutu kitap aboneliği ve yeni satış kategorileri
ekleyip, kullanıcılarımıza sosyal kurumlara bağışta bulunmaları için imkan sağlayacağız.

Çözdüğümüz problemi uzun süre tecrübe edinmiş bir ekibimiz var. İş geliştirme ve proje yönetiminden sorumlu olan
kurucu ortağımız Kürşat Şen, ikinci el kitap satışında +4 yıllık tecrübeye sahip ve Marmara Üniversitesinde İşletme son
sınıfta kaydını dondurdu. Yazılımdan sorumlu kurucu ortağımız Ahmet Çetinkaya, +8 yıllık yazılım tecrübesine sahip ve
birçok girişimde deneyimi var. Bahçeşehir Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği okuyor. Tasarımdan ve reklamdan
sorumlu kurucu ortağımız Mahir Kart ise +9 yıllık 3D modelleme, marka yaratma ve sanat yönetmenliği deneyimine sahip.
Son yazılımcı ortağımız Kazım ise +5 yıllık yazılım tecrübesi ile Türkiye ve Avrupa da iş deneyimleri bulunuyor. Ayrıca
kendini geliştirmeyi amaç edinmiş Gizem, Şevin ve Batuhan gibi +14 ekip arkadaşımız yazılım, iş geliştirme, içerik üretme
ve sosyal medya yönetimi  noktasında bize destek oluyorlar.

Piyasaya Giriş Stratejisi
Temmuz ayında iki üniversite ile başlayıp yıl sonuna kadar Türkiye'de +100 üniversitede, +100 temsilci, +300 bin indirme
ve +200 Sahaf ile hızla büyüyüp,  2022 yılında Türkiye de ikinci el kitap pazarında lider olmayı ve yeni kategorilere
yayılmayı planlarken platformumuzda +900 abone sahaf ve 1 milyon kullanıcı edinerek hızla büyümeyi, hem öğrenci ve
okurların hem de kobi'lere fayda sağlamayı hedefliyoruz. Sonraki hedefimiz işimizi Avrupa'da Almanya ile başlayıp, diğer
büyük Avrupa ülkelerine genişletmek olacak.
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Rakamlar

Yatırım
Hedeflerimize ulaşmak için pazarlama, yazılım ve operasyonda kullanılmak üzere 2.000.000 TL lik yatırım ihtiyacımız
bulunuyor.

5 Yıllık İç Piyasa Gelirleri

Öğrencilerin hangi kitapları ne zaman
alıp satacağını biliyoruz.

Bu sayede doğru kitapları, doğru
zamanda, uygun fiyat ve geri satma
garantisi ile sunuyor, sahaflara ise
erken stok şansı sağlıyoruz.

İletişim

Europe 22.2 Milyar $

Türkiye 8.8 Milyar TL

Amerika 25.9 Milyar $
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