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Değerli Yatırımcı Dostlarımız , 

Activbaby, 10 senedir anne ve bebek ihtiyaçlarına yönelik ürünlerin satış ve pazarlanmasında 
faliyet gösteren Leylek Mağazacılık Ltd. Şti. nin bir markasıdır.

Activbaby ekibi olarak ; 350 marka ve 8.000 çeşit ürünle bebekler ve annelerin A dan Z ye tüm 
ihtiyaçlarına yönelik kaliteli, sağlıklı ve her bütçeye uygun alışveriş imkanı sağlıyoruz. 

Biz bebeklerimizin aktif, zeki, eğitimli ve başarılı olmasını istiyor, büyüdüklerinde de onları 
değerli bir "Vatandaş" , saygın bir "Dünya İnsanı" olarak görmek istiyoruz. Bu vizyon için 
Türkiye'nin gelecek 
kuşaklarına hizmet ediyoruz.

Şimdiye kadar 100 den fazla satış noktasıyla bebek marketler zinciri, mağaza, outlet, depo 
toptan satış, xml hizmetleri ve sanal bayilik ağıyla Türkiyenin her yerindeki bebeklere ulaşabilen 
ActivBaby, 
yatırımcılardan gelen yoğun talep üzerine artık franchise vermeye de başladı.

B2B ve B2C yi bir arada uygulayabilen ilk ve tek örnek olmaya da devam eden ActivBaby kuru-
luşunun 10. yılında artık kendi markasıyla da Türkiyenin her yerinde bebeklere ulaşacak. 

Adını; kuruluşumuzla birlikte büyüyen geleceğin aktif bebeklerinden alan markamız, sizler için 
ticari ve finansal yönü güçlü bir ana firma, uzun yıllar çalışabileceğiniz güvenilir, dinamik bir iş 
ortağınız olacak.

Günümüzde "zorunlu ihtiyaçlar" sınıfında yer alan anne ve bebek ürünleri ve içinde bulunduğu-
muz bu sektörü, yeniliklere ve öğrenmeye açık siz girişimcilere tavsiye ediyor, sizleri organi-
zasyonumuzda yer almaya davet ediyoruz

Activbaby Franchise Team



• Türkiye doğum oranı yüksek bir ülke... Her sene 1.300.000 bebek hayata geliyor
• Sattığımız ürünler bebeklerimizin en önemli ihtiyacıdır
• Hamileler ve Doğum sonrası anneler için olan ürünler de çok önemlidir
• Hiç bir anne-baba kriz var diye çocuğunun harcamalarını azaltmaz
• Ekonomik iniş çıkışlardan etkilenmez
• Bu sayede müşteri kaybetmezsiniz, satışlarınız hep artar
• Yeni bebekler için hediyelerin yoğun olduğu bir sektördür
• Rafınızdaki ürünlerin modası geçmez, bozulmaz, her zaman değerlidir
• Hem mağaza alışverişi, hem de Internet için cazip ürünler satarsınız
• Ve tabi, bayram havasında yapılan bu alışverişin farklı bir heyecanı vardır. 
Herkese mutluluk verir.
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•10 senedir Türkiyenin en büyük bebek ürünleri toptancısıdır 
•Activbaby bebek markaları topluluğudur. 350 den fazla marka, 8000 bin çeşit ürünüyle tam bir 
konsepttir.
•Aynı zamanda çocuklar, hamile ve anneler yönelik markaların da olduğu bir alışveriş 
platformudur.
•İmkanları geniş olan aileler için lüks, dar bütçeli aileler için ise ekonomik ürünleri bir arada 
sunar.
•Mağazalar, depoları, fiziksel ve  sanal bayileriyle Türkiyenin 100 den fazla noktasındadır.
•ActivBaby sermaye ve ticari olarak güçlü bir ana firmadır.
•Sektörün bildiği sağlam bir tedarikçi, uzun yıllar çalışabileceğiniz güvenilir bir işortağıdır.
•10 yıllık b2b tecrübesiyle başarısı ispatlanmış bir organizasyondur.
•Fazla stok tutmanız, bunun için çok para ayırmanız gerekmez.
•Etkin bir stok kontrol yöntemi ile çalışır... Sattacağınız kadar ürün alıp, satamadığınızı iade 
edersiniz.
•Her aşamada ödeme kolaylığı sunar
•Çalışanlarının tek amacı sizleri başarılı kılmak, daha çok satış yaptırmak ve verimli bir şekilde 
büyütmektir
•Risk Yok! Ticari bilgi ve deneyimini bayileriyle paylaşır. Ticari hatalar yapılmasını önler
•Kar Çok!  ürünleri ucuza alıp, %40-50 marjlarla satabilirsiniz
•Hep yanınızdadır. Sorularınıza anında cevap, karşılaşabileceğiniz sorunlara hemen çözüm 
bulabilirsiniz.
•Kendi olanaklarızla yaptığınız ticaretten daha fazla kazanır, daha başarılı olursunuz
•ActivBaby nin bölgenizdeki mevcut müşterileri size yönlendirilir. Mağazanızı açtığınızda hazır 
müşteriniz olur.
•Sürekli danışmanlık alabileceği, her konuda kendisine destek olan "bir bilen" dir 
•Yüksek maaşlı bir genel müdüre gerek duymazsınız. Herşeyi A dan Z ye size öğretir ve uygulatır.
•Hazır bir sisteme sahip olarak işe başlarsınız: Zaman ve enerjinizi satışa yoğunlaştırabilirsiniz.
•Aylık ödemeler yok; cirodan pay, reklam bedeli, katkı payı vs uygulaması yoktur.
•Diğer bayilerle rahatlıkla fikirlerinizi, deneyimlerinizi paylaşabilir; gelişmeleri takip edebilirsiniz.

NEDEN ACTIVBABY ?NEDEN ACTIVBABY ?



ActivBaby'nin "kaliteyi ucuza al" anlayışı ve başarısı kanıtlanmış iş modeliyle Türkiyenin her 
yerinde kolayca başarılı bir işletme kurulabilir.

Çünkü, Activbaby bünyesindeki markalarla bir bütündür. Mağaza nerede olursa olsun, bu 
markalar ve ürünlerin mağaza içinde hep ön planda durur. Bu da dekorasyon masrafında ciddi 
oranda tasarruf
 demektir.

Türkiyenin her hangi bir il veya beldesinde yapılabilen bu yatırımın riski ve maliyeti düşük, 
prestiji ve karı yüksektir.

Activbaby mağazası en az 70m2 olması yeterlidir. Mağaza;  ana caddede olabileceği gibi, potan-
siyeli yüksek bir ara sokakta bile olabilir.  Mağazanın deposu, araç parkı, çocuk oyun bölümü 
veya emzirme odası da bulunabilir. Tüm bu etkenler yatırımın hızlı geri dönüşünü sağlar.

Ayrıca, Activbaby 10 senedir kusursuz hizmet felsefesi ve sektörün takdirini kazanmış olmasının 
bir avantajı ile tüm AVM’lerle de çalışabilmektedir. 

İster büyükşehirde AVMde, isterse Anadoluda bir beldesinde ara sokakta olsun; Activbaby ekibi 
franchise adayının mağaza tercihi ve kurulum sürecinde yanında yer alır.

Franchise adayları ve bölgelerine göre potansiyeli tespit edilir. Her ay iki adayın başvurusu 
olumlu yanıtlandırılıp, kuruluş aşamasına geçilir.

NERELERE FRACHISE VERİLİYOR ?
NASIL BİR MAĞAZA OLMALI ?
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• Bebekleri ve yeni bebek sahibi olmuş insanları anlayabilen
• Tercihen anne, baba olma tecrübesini yaşamış. 
• Gelişime ve öğrenmeye açık, güleryüzlü
• Aktif ve çalışkan
• Geliştirilebilir finansal ve ticari yönetim yetenekleri olan
• Teknolojiye ve yeniliklere açık
• Tam veya yarı zamanlı çalışmaya hazır 
• Tercihen bu yatırımını ana iş olarak gören

GİRİŞİMCİDE ARADIĞIMIZ
ÖZELLİKLER
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HİZMETLERİMİZHİZMETLERİMİZ
MAĞAZA AÇILIŞ VE ÖNCESİNDE
 • Mağaza Projesinin hazırlanması 
 (Faaliyet bölgesi belirlenmesi, fizibilite çalışması, yatırımın geri dönme süresi) 
 • Mağaza yerinin tespiti ve kiralanma sürecine destek
 • Dekorasyon çalışmaları
 • Satışa sunulacak ürün mixinin belirlenmesi ve temini
 • Mağazanın ürünlerin yerleşimi
 • Eğitim: ürün bilgisi, satış odaklı müşteri yönetimi, satış sonrası işlemler, kasa işlemleri, 
 • Ürün stok, fiyat, barkod bilgilerinin sisteme tanımlanması
 • Reklam çalışmaları (mailing, banner, gazete reklamı, ActivBaby.com da tanıtım)
 • Açılış organizasyonu

SONRASINDA...
 • Franchise Müşteri İlişkileri yılın 365 günü 9:00-20:30 arası kesintisiz hizmet 
sağlamaktadır.
 • Satış attırıcı faaliyetler, Aylık kampanyaları ürünler
 • Eğitim: Mağaza ve sipariş yönetimi, internet, kargo ve sanal işlemler
 • ActivBaby Bayi Sipariş Modülü kullanımı
 • Güçlü bir head-office desteği (bölge müdürleri mağazaları ziyaret eder; orada çalışır; 
vitrin düzenler, raf düzeni, müşteriye yaklaşımı, personelin kıyafeti..)
 • Ürün değişim hakkı
 • Kurumsal logolu alışveriş poşeti, askı, koli bandı temini
 • Hediye ve ürün numunelerinin temini 
 • Şirketiçi Operasyon El Kitabı

AKTIV BABY 
MAGAZA 

KAMPANYALARI



Franchise olarak mağazanız açıldı. İşler iyi gidiyor. Müşteri sayınız, satışlarınız gün geçtikçe 
artıyor. Hergün yeni birşey öğreniyor, işinizi geliştiriyorsunuz. 

Hepimiz bebek ürünlerinin internette de çok talep gördüğünü biliyoruz. Günümüzde gittikçe 
gelişen e-ticaret sektöründe az zahmetle çok kazanç ortamı elde edilebiliyor.

Peki tam bu sırada, rafınızda veya deponuzdaki bu ürünleri aynı zamanda da neden internetten 
satmak istemeyesiniz?.... her iyi fikirde olduğu gibi Activbaby yine yanınızda, en büyük 
destekçiniz.

Activbaby olarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyor ve -talebe göre- bayilerinin sanal mağaza 
açıp, internetten satış yapma imkanı sunuyoruz. Böylece bayilerimiz gelirlerini iki kanaldan 
arttırma fırsatı elde ediyorlar.

Franchisee olan yatırımcımız artık mağazasında sattığı veya deposunda bulundurduğu tüm 
ürünleri dilerse internet ortamında da satabilecek. Internetten satışın tüm incelikleri konusunda 

yatırımcımızı eğitiyoruz. Ayrıca yatırımcımız, Drop Shipping yöntemi ile mağa-
zasında sahip olmadığı ancak merkez depomuzda bulunan bebek ürün-

lerini bile satıp, ek kazanç sağlayabilecek.

Yatırımcılarımıza, ileri teknoloji ve yöntemlerin kullanıldığı 
başarısı ispatlanmış bu 

organizasyonda doğru bir yatırım yapma fırsatı 
sunuyoruz

FRANCHISE ADAYINA SUNULACAK 
YEPYENİ ÖZELLİK: SANAL MAĞAZACILIK
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» Ön görüşme
» Başvurunun alınıp yönetime sunulması
» Olumsuz ise... 
 ~ İyileştirmeye açık konuların bayi adayına bildirilmesi 
 ~ Bir sonraki ay için değerlendirmeye alınması 
» Olumlu ise... 
 ~ Sözleşme imzalanması
 ~ Projelendirme
 ~ Mağaza tespiti
 ~ Mağaza içi dekorasyon ve tadilat işlemleri
 ~ Reklam pazarlama çalışmaları
 ~ Başlangıç ürün mixinin belirlenmesi
 ~ Ürün tedariği ve mağaza kurulum
 ~ Mağaza Yönetim Sistemi kurulumu
 ~ Yönetim ve Personel eğitimi
 ~ Mağaza açılışı

ADIM ADIM FRANCHISE
SİTEMİNE GİRİŞ
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• Activbaby 10 yıldır Türkiye'nin önde gelen sayısı 50 den fazla e-ticaret firmasına XML hizmeti 
vermektedir. Bu ürünleri iş ortaklarına tedarik etmektedir
• Artık Activbaby yeni kurulan veya bebek kategorisini yeni eklemek isteyen e-ticaret firmalarına 
da sınırlı sayıda XML hizmeti vermeye başlamıştır
• Xml : Ürünlerden oluşan iki sistemin entegre olması; stok, fiyat, görsel, açıklama vs. gibi bilgil-
erin online paylaşılmasını sağlayan bir teknolojidir.  Yeni kurulan online alışveriş siteleri için hızlı 
ve güvenilir bir bilgi akışı sağlar. 
• Binlerce ürünü günlerce elle girmek yerine, xml sistemi ile bu ürünleri bir kaç dakika içinde 
aktarabilir, hemen satışa başlayabilirsiniz. Ürün bilgileri zaman içinde güncellendiğinde, sizin 
sisteminizde de otomatik olarak güncellenir.
• Activbaby size 350 marka, 8000 bin çeşit bebek ürününün olduğu satış performansı yüksek, 
müşteri algısının kuvvetli olduğu karlı ürünlerin bulunduğu veri tabanını iş ortaklarıyla  paylaşır
• Bu ürünleri ortalamada %35-40 kar marjlıdır. 
• Yani, stoklu çalışmak zorunda kalmaz, sipariş gelince ürün alırsınız
• Böylece az sermayeyle çok iş yapabilirsiniz
• Drop Shipping hizmeti: Siparişlerinizi; anlaşmalı kargo firmanıza teslim ederek direk olarak 
müşterilerinize gönderebiliyoruz. Bunun için müşterinizin adına kestiğiniz irsaliye / faturanızı 
bize mail yolu ile ulaştırmanız yeterlidir. Paketleme için kullanılan koli ve diğer materyeller 
ücretsizdir. 
Dilerseniz firmanız logolu ambalaj için malzemelerinizi (koli, bant, insert vb.) de kullanabiliriz. 
• Ayrıca her ay sizlerden gelen taleplere göre markalar veya ürün bazında aylık kampanyalar, 
satış arttırıcı aktiviteler hazırlanabilmektedir
• XML hizmeti aldığınızda, bu ürünleri Activbaby dışında başka tedarikçilerden temin edebilme 
özgürlüğünüz de bulunmaktadır. Ancak Activbaby fiyatları her zaman daha rekabetçidir.
• Activbaby markalar ve ürünlere karşı tüketicinin algısını, mevsimsel satış hareketlerini takip 
eder. Satış arttırıcı bu bilgileri sizlerle paylaşır
• Müşteri memnuniyeti sağlamak adına, sizlere sunduğumuz ürünleri -zarar görmemişse- 
Tüketici hukuku zaman kısıtlarına bağlı kalmaksızın, dilediğiniz zaman iade edilebilir
• Kurumsal Müşteri hizmetlerimize 365 gün 9:00-20:30 arası kesintisiz ulaşılabilir
• Soru: Xml Entegrasyonu istemiyorum ancak yine de Activbaby den ürün almak istiyorum                                 
Cevap: Activbaby Bayi Modulünü kullanarak, yine uygun koşullarda ürün tedarik edebilir, bir alt 
bayi gibi tüm markaları satışa sunabilirsiniz.
• XML ücreti: Tüm bu hizmetler için size sadece server ve veri iletişim maliyeti (bandwidth) 
yansıtılır.

Detaylı bilgi ve başvuru için www.activbaby.com  veya 
0216 5459896 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz

İnternetten Bebek ürünleri mi satacaksınız? 
Activbaby den XML hizmeti alın
Activbaby Bayi Modülünü tanıyın



actıvbaby  Franchıse ACADEMY

İşte bebekle İlgİlİ bİr İş kurmak İçİn 20 sebep!

1. Türkiyede de doğum oranı çok yüksek. Ülkemizde her sene 1.300.000 bebek hayata gelmekte. 
Üstelik 160bini prematüre bebek (2,5kg ve altı) 
2. Bebek ürünleri hem mağazalarda hem de internette en çok talep gören ürünler
3. Bebek ürünlerinin satıcı firmalar için karı yüksek, bu iş ekonomik krizler etkilemiyor  
4. Türk adetlerine göre yeni bebek için hediyeler alınır, bu da satışları arttırır
5. Müşteri kitlemiz; Yeni anne-babalar, veya büyük anne ve babalar ve heyecanla bunlara hediye almaya gelen akrabalardır
6. Activbaby bebek sektördeki en büyük sanal toptancı. Online Alışveriş sitelerine bebek ürünleri tedarik ediyor. 
Bu bilgi ve deneyimi kullanarak siz de işinizi kurarsınız. 
7. ActivBaby 8000 bin çeşit ürünü, 350 den fazla markayla 10 senedir sektördeki en değerli markalardan birisi
8. ActivBaby finansal ve ticari yönü güçlü bir ana firma, uzun yıllar çalışabileceğiniz güvenilir bir iş ortağıdır
9. ActivBaby ucuzluk ve kalitesiyle denenmiş iş modelini Türkiyenin her yerinde kolayca uygulanabilir, başarılı bir işletme kurulabilir 
10. ActivBaby'nin tüm çalışanlarının tek amacı franchisee leri daha çok başarılı kılmak, size daha çok satış 
yaptırmak ve verimli bir şekilde büyütmektir
11. Başarısı ispatlanmış bir organizasyonunda yer alarak doğru bir yatırım yapmış olursunuz
12. Sektörün bildiği sağlam bir tedarikçi ve markayla yolunuza devam edersiniz
13. Tedarik probleminiz olmaz, dilediğiniz ürünü veya markayı uygun fiyata alırsınız
14. Fazla stok tutmanız, bunun için çok para ayırmanız gerekmez. Sattığınız kadar ürün alırsınız, satamadığınızı iade edersiniz
15. Deneyimli ve bilgili kadrolarımız sayesinde sorularınıza anında cevap, karşılaşabileceğiniz sorunlara hemen çözüm bulursunuz
16. Tedarik Problemi Yok! Bir teminat veya kota altına girmezsiniz, ödeme kolaylığı elde edersiniz
17. Risk Yok! hangi ürün veya markanın daha yüksek performans sağladığını öğrenirsiniz
18. Kar Çok!  ürünleri ucuza alıp, %40-50 marjlarla satabilirsiniz. Bedelsiz veya hediye ürünlerle müşteri memnuniyeti sağlarsınız
19. Prestij var! Mağazacılık, Perakendecilik ve Internet sektöründe bir Yönetici , kendi işinizin patronu olursunuz
20. İyi bir Yatırım! Çocuklarınıza bırakabileceğiniz değerli bir işletmeniz olur.

Detaylı bilgi için; bayimolurmusun@aktifbebek.com E-mail adresinden veya 
(0216) 545 98 96 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.

www.activbaby.com


