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Perakendeciler mağaza tasarımına neden 
önem verir?

Ürünlerin mağazada bulunduğu yerlerin satış 
rakamlarına doğrudan etkide bulunduğu 
herkesçe bilinen bir perakende gerçeğidir. 
İyi çalışılmış bir perakende mağaza tasarımı, 
işletmenin kar hanesine pozitif bir etkiye sahip 
olur ve % 40’a varan satış artışı potansiyeline 
sahiptir. Buna karşın kötü tasarlanmış bir 
mağazada yapılan araştırma sonuçlarına 
göre; alışveriş yapan müşterilerin % 20’sinin 
ürünlerin hiçbirini incelemeye dahi değer 
görmeden mağazadan hızlıca ayrıldığı 
gözlemlenmiştir.

Bu bilinçten yola çıkan organize perakendeciler  
müşterilerin dokunması, hissetmesi, koklaması 
ve yoklaması için ürünlerin sergilendiği açık 
bir ortam için çalışmaktadır. 

Ürün Güvenlik Sistemleri ve Mağaza 
Tasarımı 

Perakendecilerin mağaza estetiğini yaratma 
süreçlerinde genellikle gözden kaçan alanların 
başında ise ürün güvenlik çözümlerinin 

ÜRÜN GÜVENLİK SİSTEMLERİ ESTETİĞİ
Tasarım ile uyumlu “Ürün Güvenlik Çözümleri”



görünümü gelmektedir. Öyle ki lüks 
tüketim seviyesindeki mağazalarda 
bile kapı girişlerindeki büyük ve hantal 
antenler alışılmışın dışında değildir. Bir 
ürün güvenlik anteni için doğru tasarım 
“mağazanın genel tasarımıyla uyumlu” 
olmak anlamına gelmeli ve perakende 
sektöründe her zamankinden daha önemli 
hale gelen “marka ve müşteri iletişim” 
süreçlerini olumsuz etkilememelidir.

Müşteri deneyimi kilit öneme sahiptir

Yapılan bir ankete göre yetişkinlerin % 86’sı 
daha iyi deneyim yaşadıklarında daha fazla 
ücret ödemekten çekinmemektedir. Bu bilgi 

müşteri deneyimini iyileştirmek için mağaza 
tasarımında gerekli değişiklikleri uygulamanın 
hayati gerekliliğini göstermektedir. 

Aynı konu üzerine McKinsey’in yayınladığı 
araştırma raporu ise; 2008 mali krizi 
ardından gerçekleştirilen analizlere göre 
müşteri deneyimi hususunda yatırımlarını 
sürekli kılan perakendecilerin daha sığ bir 
gerileme yaşayarak, daha hızlı toparlandığı 
ve pazar ortalamasına kıyasla uzun vadede 
pazar payını üçe katladığını gösteriyor.

Değişen alışveriş alışkanlıklarına rağmen 
fiziksel mağazalar perakende için var 
olmaya devam edecektir. Dolayısıyla bu 
kapsamdaki akıllı mağaza tasarımları da 
müşterilerle etkileşimi uzun süreli hale 
getirebilmek için hayati bir araç olmaya 
devam edecektir. Mağazanın potansiyelini 
nasıl en üst düzeye çıkaracağı konusunda 
AR&GE yatırımlarına devam eden 
perakendeciler artan ziyaretçi sayıları ile 
büyüme trendlerini devam ettirecektir. 

Perakendecilerin mağaza tasarımı ve ürün 
güvenliğini bütünleştirdiği esnada ne 
tasarım ne de güvenlikten ödün vermek 
zorunda olmadığı inancına sahip olmamız 
sebebiyle tüm donanımsal tasarım 



dinamiklerimizi bu inanç doğrultusunda 
oluşturmaya devam etmekteyiz.

Tüm bu özelliklere haiz modellerimizden 
S20 modelimiz; “2018/2019 Chicago İyi 
Tasarım” ödülünü kazanmıştır. Checkpoint’ 
in elektronik mimarisi, üretim ve tasarım  
süreçlerindeki son gelişmeler sayesinde 
kişiselleştirilebilir tasarımları uygun maliyet 
ve kısa teslim süreleri içinde sunabiliyoruz. 

Performans göz önünde bulundurularak 

tasarlanan NEO serimiz ise ; Radyo 
Frekans teknolojisinde kayıp önleme için 
geliştirilmiş eşsiz algılama seviyeleri, daha 
küçük etiket formatlarında eskiye nazaran 
geliştirilmiş performans seviyesi ile bilinen 
performansların ötesine geçerek rakipsiz 
hale gelmiştir. NEO serimiz de “2018/2019 
Chicago İyi Tasarım ve 2019 yılında IF 
Tasarım” ödülünü alarak performans 
alanında elde ettiği fantastik başarıyı 
tasarım alanında da sürdürme başarısı 
göstermiştir. 



Checkpoint Systems, 50 yılı aşkın süredir 
perakende çözümleri sunmaktadır. Perakende 
pazarının karmaşıklıklarını anlıyoruz ve 
RFID çözümlerimizi dünya çapındaki dağıtım 
merkezlerinde ve mağazalarda uyguluyoruz. 
Uzmanlığımız ve çözümlerimiz karmaşayı 
basitleştirir. Birçok perakendecinin yüksek stok 
doğruluğu elde etmesini, hızlı ve verimli çoklu 
kanal siparişlerini karşılamasını sağladık. Tüm 
yönleri ile RFID kurulum ve süreçlerini yöneten 
doğru partnere sahip olmak, başarıyı garanti 
eder ve Checkpoint, fabrikadan mağazaya 
kadar her şeyi yöneten sektördeki tek şirkettir. 
Daha fazla bilgi edinmek isterseniz ekibimizle 
iletişime geçin.
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