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İÇERİK
• Perakendeye giriş
• Tüketici psikolojisi ve alışveriş 
nedenleri
• Tüketici kavramlarına bakış
• Satın alma davranışları
• Yeni perakende oluşumları ve 
global mağazacılık trendleri
• Mağaza imajı ve atmosferi
• Mağaza seçimini belirleyen faktörler

PERKANDEYE GENEL BAKIŞ

SATIŞ VE PERFORMANS
YÖNETİMİ

OPERASYONEL 
MAĞAZACILIK SÜREÇLERİ

MÜŞTERİ DENEYİMİ VE 
HİZMET MODELİ

• Perakende matematiği
• Satış performans ilişkisi
• Satış hedeflerini oluşturma ve 
yönetimi

• Mağaza açılışı
• Gün içi faaliyetler
• Denetim, sayım
• Sevkiyat yönetimi
• Alan yönetimi
• Depo yönetimi
• Mağaza içi formlar

• Müşteri deneyimi
• Mağaza içi iletişim
• Satış danışmanı: imaj, 
davranış, vücut dili 
• Mağaza içi fiziki koşullar
• Müşteri hizmet modeli
• Müşteri şikayelerini cevaplama

Değişen moda perakendesi ve 
rekabet koşullarında müşteri 
tercihleri ve beklentileri mağazacılık 
alanında birçok değişikliğe yol açtı. 
Teknoloji ve bilginin kullanımı ile 
dünya markaları ve sergilenen 
ürünler birbirine benzemeye 
başladı. Etkili ve modern mağaza 
yönetimi ve fark yaratacak mağaza 
deneyimi yeni nesil yöneticilere 
olan ihtiyacı arttırdı.
Artık mağazacılık ekiplerinden 
etkili satışın yanı sıra yönetim 
becerileri de bekleniyor.
Bu programda mağazacılıkta günlük 
işleyişten, global markalarda mağaza 
yönetimine geniş bir yelpazeden 
eğitim alacak; hızlı moda 
perakendesi, lüks mağazacılık, 
büyük metrekare mağazacılık, 
konsept mağaza yönetimine 
yönelik beceriler kazanacaksınız.

PROGRAM

BAŞVURU:
Perakende mağazacılık alanında 
çalışan katılımcılar mülakatla 
seçilir.

GÜN VE SAAT:
Pazartesi ve Perşembe 
18.30 – 21.30

SÜRE:
2 ay (48 saat)

PROGRAM DİLİ:
Türkçe

0212 219 41 41 (1216-1219)
DETAYLI BİLGİ:



• İşe alım süreçleri
• Mülakat teknikleri
• Mağaza içi görev tanımları ve 
ücretlendirme, prim sistemleri
• Mağazacılık ekiplerinde aranan 
özellikler
• İş takibi, delegasyon, planlama
• Zaman yönetimi
• Stres yönetimi
• Önceliklendirme
• Eğitim 

MAĞAZACILIKTA İK 
YÖNETİMİ

• Pazarlama nedir?
• Merkez ofis pazarlama faaliyetleri
• Marka yönetimi

PAZARLAMA

• Görsel mağazacılık
• Renk bilgisi
• Mağaza yerleşimi
• Alan yönetimi
• Görselin satışa etkisi
• Rakip analizleri

• Mağaza satış performansı
• En iyi satan ürünler ve takibi
• Ürün performans yönetimi
• Stok devir hızı
• Karlılık
• Yatırımın geri dönüşü 
GMROI/ ROI
• Marj ve mark-up hesapları
• Kampanya ve ürün 
akasiyonları
• Satışa yönelik ürün bilgisi
• Kumaş çeşitleri

• Etiket okuma

Eğitimler vaka analizleri, 
interaktif role-playler, videolar 
ve görsel malzeme  ile 
desteklenecektir.

PAZARLAMA

ÜRÜN YÖNETİMİ

CRM

• CRM nedir?
• CRM hedefleri ve satışa etkisi
• CRM yaşam döngüsü
• CRM adımları
• Müşteri profilleri
• Başarı faktörleri
• Müşteri memnuniyet ölçümü

PROGRAMI
TAMAMLADIĞINIZDA

• Mağaza yönetimi ve perakende 
satış konusunda altyapıya sahip 
olacak,
• Perakende mağazasını etkin bir 
şekilde yönetebilecek,
• Etkili ve modern mağazacılığın 
tüm süreçlerine hakim 
olacaksınız.
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