


Kayıt Formu

Ocak 2009-Haziran 2009
Kampanya Tarihleri

Tribal Satış ve Pazarlama Destek Hizmetleri 
Hizmet Veren Şirket

Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş.
Tanıtımı Yapılan Şirket

Banvit
Tanıtımı Yapılan Marka

Banvit Mobil Satış Otomasyonu 
Tanıtımı Yapılan Ürün/ Hizmet

Tanzim Teşhir (Merchandising) 
Uygulamaları– S1Kategori 



Bilgi Formu

Brief:

• Banvit, piliç-hindi, şarküteri ve donuk grubunda toplam 216 SKU ile günlük 
sevkiyat ile ulaşmaktadır.

• Siparişleri çeken, raf düzenleyen merchandiser’lar manuel raporlama 
yapmaktadır. 

• 1 hafta öncenin datası sonuca yönelik aksiyona engeldir.
• Merchandiserlar-satış ekibi arasında “çaldır kapat” kapat uygulaması iletişim 

kaybına sebeptir.



Bilgi Formu

Amaç:

• Saha ile anlık ve düzenli iletişim ağı kurarak;
– Satış noktasında yeterli ve doğru ürün portföyünü bulundurmak, 
– Stok out’ları azaltmak,
– Raf payı ve satışları artırmak,
– Raflarda taze ürünlerin yer almasını sağlamak,
– İade oranını minimuma indirmek,
– Ek teşhirleri artırmak,
– Ekibin motivasyonunu artırmak,
– Verimli iletişimi artırmak amaçlanmıştır.



Bilgi Formu
Uygulama:

• Banvit’in ihtiyaçlarına özel bir yazılım geliştirilerek, tüm ekibe el bilgisayarları
verildi. Şirket içi kullanıma açık bu hatlar ile data aktarımı anlık olarak sahadan 
alınmaya ve internet tabanlı sistem üzerinden anlık takibine başlandı.

• 100 kişilik merchandising ekibine, raporlama, satış ve iletişim teknikleri eğitimleri 
verildi.

• Görev tanımlama ve haber yayınlama komutuyla, merchandising yöneticilerinden 
tüm Türkiye veya bölgesel düzenli bilgilendirme yapılmaya başlandı.

• Günlük iletişim ile merchandiserların sipariş ettiği ürünler, doğru adetlerde sevk 
edilmeye başlandı. 

• Mağazalardaki insert, fiyat indirimi gibi bilgiler düzenli olarak site üzerinden ekibe 
iletildi.

• Haftalık merchandising toplantılarında, sistemdeki bilgiler üzerinden ekip 
performansları değerlendirildi. 

• Sistem üzerinden anlık bilgi yarışmaları düzenlendi, el bilgisayarları üzerinden 
doğru cevaplayanlar ödüllendirildi.

• Prim uygulamaları için sistem üzerindeki bilgiler kullanılmaya başlandı, böylece 
aylık olarak düzenli hesaplanabildi.

• Şirket hattı uygulaması ile merchandiser-satış ekipleri arasında iletişim arttı.



Sonuç
– Tüm ürün gruplarında bulunurluk %18, raf payı %8 arttı
– İade oranı %10 azaldı
– 120 noktada bedelsiz teşhir/nokta 1’den 2,3’e çıktı
– Bedelsiz teşhir 7’den 14 güne çıktı
– Ekibe şirket hattı verilerek iletişim arttı, maliyeti %23 azaldı

Bilgi Formu



Satış Rakamları

0cak-Haziran 2008 Temmuz-Aralık 2008 Ocak- Haziran 2009

online raporlama  dönemi

İade Oranları

0cak-Haziran 2008 Temmuz-Aralık 2008 Ocak- Haziran 2009

online raporlama  dönemi

Sonuç



Fotoğraflar     

Merchler tarafından girilen sevkiyat, skt gibi Problemleri ve 
çözümlerin sisteme taşıyarak yetkililere problem raporu



Fotoğraflar     

Banvit 
Rafları

Mobil 
Raporlama

Yeterli stoklarla DSA’larda
uzun süreli açılan bedelsiz ek 

teşhirler


