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Sunan
Sunum Notları
ItsMeeApp Kullanıcılarına 360 derece network imkanı sunan bir mobil uygulama ve web platform işbirliğidir. 



Biz kimiz?

Sunan
Sunum Notları
Ben Özgür, YeniBirLider Derneği YBL21 programına seçilmiş 21 öğrenciden biriyim. Burada mentorum Alarko Holding YKB İzzet GARİH. Endeavor’un CaseCampus programına seçilmiş yaklaşık 100 öğrenciden biriyim.  Daha önce interdisipliner çalıştığım iki patentli projem oldu. Girişimcilik dünyasına aşinayım. Ekibimiz community ile genişlemeye devam ediyor.



Networking 
İnsanlar diğer insanlarla genelde şu üç ortamda tanışır ve kartvizit değişimi yapar.

Etkinlikler İş / Okul Bireysel

Amerika’da günde 25 Milyondan fazla 

yılda 10 Milyardan fazla kartvizit basılıyor. 

Bu nedenle yılda 150.000’den fazla ağaç kesiliyor. 

Sunan
Sunum Notları
Kartvizitlerin üzerlerinde yer alan bilgiler çok değerlidir. Burada hem neden etkinlik B2E hem de B2B olduğumuzu söylerken insanların network yapmak için kullandığı aracın yanlış olduğunu ama bu aracın taşıdıklarının kıymetli olduğunu söylemek istiyoruz.



Kartvizitin geçmişi
15.yy’da 

Biz geldik siz evde yoktunuz. 
İmza: Çin Kraliyet Ailesi 

Şeklinde başlayan serüven 

üzerindeki hemen hemen tüm 

bilgilerin dijital olduğu günümüz 

kartvizitleri ile devam ediyor. 

Sunan
Sunum Notları
Yüzyıllar içerisinde bu kartlardaki bilgiler değişmiş ancak yöntem hiç değişmemiş. Burada söylemek istediğimiz ise üzerlerindeki bilgilerin artık üretilme amacına uymadığı ve çok değiştiği. Dijital – analog – dijital dönüşümünde sık sık kayıplar yaşanmakta baskı ve dağıtım hızı bilginin değişimine yetişememekte.



Kartvizitin bugünü ve networke etkisi

Kartvizitlerin hayat döngüsü şu şekildedir.

Alınan kartvizitlerin

%88’i 
1 hafta içinde çöpe ya da 

çekmeceye gider.

Kalanların

%60’ı 
satış hattına hiç 

giremez.

Kalanların

%20’si 
1 yıl sonra ölü kontak 

olur CRM sistemlerinde

Geriye sadece

%3,86’ı 
Ticari değeri olan 

kartvizit .

İşletmeler verdikleri her 2000 kartvizit ile satışlarını %2,5 arttırabiliyor.



Çözüm 
DİNAMİK BAĞLANTILAR YARATARAK SÜRDÜRÜLEBİLİR NETWORKLER OLUŞTURMAK

Bireysel Kurumsal

Sunan
Sunum Notları
Dijital kartvizit oluşturup bunu bulutta tutuyor ve QR kod aracılığıyla paylaşıyoruz. Her iki kişide de bu uygulama olduğu taktirde bu kodu okutarak ekliyorlar. Ve kişiler hangi bilgilerini değiştirirse değiştirsin anında tüm contactlarına güncellenir. Freemium model ile hem kanal oluşturuyoruz hem Premium modelde kullanıcılara kişiselleştirme ve akıllı veri işleme olanağı sunuyoruz. Ürün Özellikleri back-up slaytlarında



Gelir Modeli

B2C Bireysel 
Kullanıcılara 

Çözümler

B2B (B2E) 
Etkinlikler İçin 

Ölçek Çözümler

B2B Şirketlere ve 
Takımlara Ölçek 

Çözümler

%5,2

%41,3

%53,5

Freemium
Kanal oluşturma

Etkinlik yönetimi
Gerçek zamanlı 
veriler
Ice Breaker

%20 ölü kontak 
kurtarma 
Ortak kart havuzu
Ön-CRM sistemi

Sunan
Sunum Notları
B2C’de gelirlerimiz en az. Burada vurgu şu Premium paketleri yayılmak için kanal oluşturmak adına kullanıyoruz. �B2E’de gelirlerimiz katılımcı sayılarına göre ölçek çözümler. Burada da pazarlama giderlerimizi azaltıyoruz B2B’de ise çalışan sayısına göre ölçek çözümlerle gelir elde etmeyi planlıyoruz.



Pazara Çıkış Planı (TR Öncelikli) 

İstanbul’daki 
girişimciler

Genç 
Profesyoneller

Kuluçka 
merkezleri 
etkinlikleri

Üniversite
etkinlikleri

KOBİ
etkinlikleri

V1.0 çıkana kadar MVP ile önce B2C’de 

20-44 Yaş aralığındaki 
kitle

2,7 Milyar Kişi

31,1 Milyon Kişi

Üniversite ve üstü 
mezuniyete sahip

Haftada 0-2 saat 
LinkedIn Kullanan

Kartvizitlerini 
dijitalleştiren kitle

247 Milyon Kişi

2,8 Milyon Kişi

114 Milyon Kişi

1,4 Milyon Kişi

10,2 Milyon Kişi

130 Bin Kişi

Sunan
Sunum Notları
Tr pazarından başlayıp küresele gideceğiz. Nihai hedefimiz 10,3 M kişi



Pazar 

Sadece Amerika’da 
Kartvizit basım pazarı
$1.2 Milyar 

Etkinlik yönetim
Uygulaması pazarı
$5 Milyar 

CRM pazarı

$30 Milyar 

Dinamik Qr ile kolay 
paylaşım

Tarih-saat-
etkinlik-
konum

Bireysel ve 
kurumsal 

çözüm
Kişiselleştirme Çoklu kartvizit Takvim-Rehbe

r -Widget

Sunan
Sunum Notları
Biz hem kartvizit dijitalleştiriyoruz, hem etkinlik yönetim çözümleri getiriyoruz hem de CRM sistemlerine deste oluşturuyoruz bu pazarların her birinden pay almamız mümkün ve şanslıyız ki hepsi büyüyen pazarlar. (Aşağı doğru kaydırın lütfen)��Rakiplerimizden farklarımızdan başında bizim tüm temel ihtiyaçların tamamen free olması geliyor mesela camcard 200 karttan sonra ya sil ya premiuma geç diyor. Biz ise sadece daha fazla özellik istersen Premium ol diyoruz. Bu özellikler de çoklu kartvizit, kişiselleştirme ve kullanım analizleri gibi. Bir diğer durumsa OCR hem sadece statik bilgi sağlıyor hem de genelde hatalı tarama yapıyor özellikle latin harfleri dışında kalan harfler için. İki önemli rakibimiz var. CamCard100M+ kullanıcıya sahipler. Hem OCR hem de Qr teknolojisini kullanıyorlar.Ancak OCR ile öne çıkıyorlar ve sürekli bunu pazarlıyorlar.Çünkü aynı şirketin başka OCR uygulamaları da var.OCR fiyatlarını arıttırıyor B2B’de bizden 11 kat daha pahalılar.SwapCardHem OCR hem de Qr teknolojisini kullanıyorlar.Ancak OCR ile öne çıkıyorlar ve sürekli bunu pazarlıyorlar.B2C ve B2E alanlarındalar.Özellikle etkinlik alanında iyi iş çıkartıyorlar.Eklentileri zaten çok pahalı ve bu yüzden yereller.OCR fiyatlarını arıttırıyor B2E’de bizden 25 kat daha pahalılar.



Finansal Grafikler

1. Ay 2. Ay 3. Ay 4. Ay 5. Ay 6. Ay 7. Ay 8. Ay 9. Ay 10. Ay 11. Ay 12. Ay 24. Ay 36. Ay
TR+KÜRESEL PAZAR TOPLAM $- $- $- $- $- $- $1.162,35 $1.758,76 $1.743,30 $40.963,49 $105.481,24 $178.119,05 $2.716.044, $7.803.080,
TR+KÜRESEL PAZAR TOPLAM MALİYETLER $7.910,63 $6.072,36 $6.052,76 $12.722,07 $12.780,23 $12.965,97 $25.753,94 $41.394,21 $35.724,83 $46.005,11 $45.615,11 $50.348,59 $414.492,75 $240.786,26
TR+KÜRESEL PAZAR OPERASYONEL KARLILIK $-7.910,63 $-6.072,36 $-6.052,76 $-12.722,07 $-12.780,23 $-12.965,97 $-24.591,58 $-39.635,46 $-33.981,54 $-5.041,62 $59.866,12 $127.770,45 $2.301.551, $7.562.294,
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TR+KÜRESEL TOPLAM GENEL BAKIŞ

Sunan
Sunum Notları
B2C’den yayılmaya başladığımız durumda finansal projeksiyonlarımız bu şekilde olacak. B2C’de zaten free seçeneği olacak o 3 ay tamamen free kalacak sonra ilk Premiumları da bir süre özellikleri tanıtmak ve marketing amaçlı free yapacağız. B2E ve B2B’de ilk çıktığımızda bir süre free olup hızlı bir yayılma bekliyoruz.



Diğer Kazanımlar
Hedeflediğimiz kitleye ulaşmamız durumunda yaklaşık 18000’den fazla 
ağacın kesilmesine engel olacağız

3 yılın sonunda kurtardığımız her ağaç için 1 ağaç da biz dikeceğiz ve 
toplamda 36000’in üzerinde ağacı kurtarmış olacağız. 

Yani toplamda 18 hektar yeşil alan yaratıp,  3,7 Milyar litre Oksijen salınımı sağlayacağız. 

Sunan
Sunum Notları
Bizim için önemli olan iki kazanım daha var biri yeşil alanlar diğeri ise starupta bir community oluşturmamız ve buraya üye olan arkadaşlara deneyim kazandırırken çeşitli eğitimler vermemiz. Onlar için proje bazlı bir çalışma ortamı hazırlarken girişimcilik ve liderlik konularında da eğitimler vereceğiz.



• Fikir ve ilk 
mock-up

• İTÜ 
Çekirdek 
ön eleme

Q1-17
İTÜ Çekirdek 

eğitimler ve ön 
kuluçka finali

Q2-17
IOS,Android

ve kapalı 
BETA

Q3-17
Web ve 
Takım 

geliştirmeleri
Q4-17

Zaman Çizelgesi & İhtiyaçlar

%

Sunan
Sunum Notları
Zaman çizelgemize göre ekleyeceklerimiz.



Destekçiler

Sunan
Sunum Notları
İTÜ Çekirdek Big Bang yarışmasında yarı final aşamasındayız şu an



TEŞEKKÜRLER

NO-5



Back-Up

Hizmet İçerikleri B2C
• Dijital kartvizit
• Dinamik
• Sürdürülebilir
• Tarih, saat, etkinlik ve 

konum bilgileri
• Etiket ve notlar
• Telefon ve ItsMee 

Rehberi
• LinkedIn ile giriş

• Sektör seçme
• İlgi alanı seçme
• Widget ve akıllı saat ile 

daha hızlı ve kolay. 
• Çoklu kartvizit
• Kişiselleştirme 
• Web portalı ve yönetim 

araçları
• Kişisel kullanım 

istatistiği

• Rehber kullanım 
istatistiği

• Hatırlatıcı
• Önemli kişileri 

belirleme
• Tekrarlanan kişileri 

birleştirme
• Akıllı ağ yönetimi 

önerileri
• Dışa aktarma



Back-Up

Hizmet İçerikleri B2E
• Gerçek zamanlı 

katılımcı listesi
• Kart değişim 

istatistikleri
• Basit web araçları
• Etkinlik ajandası
• Konuşmacı sayfası
• Organizatör sayfası

• Yapı planı ve harita
• Oylama soruları
• Potansiyel ve 

ex-katılımcı verileri
• Konumdan ayrılan 

verisi
• Sürdürülebilir 

katılımcı verisi
• Canlı katılımcı 

listesi(IceBreaker)(Kon
u seçimi)(Pozisyon ve 
şirket adına göre 
sıralama)

• Biletleme için API ile 
iş birliği 

• Etkinlik önerisi olma.



Back-Up

Hizmet İçerikleri B2B
• Özelleştirilmiş tasarım
• Ortak kart havuzu
• Ön- CRM sistemi
• Konum tabanlı personel takibi
• API ile CRM entegrasyonu



Back-Up

Rakipler CamCard
• 0-12 ayda 20 milyon kullanıcıya ulaştı.
• %20 aktif ve Premium kullanıcı var.
• 100 milyonu aşkın kullanıcısı var
• 10 Milyon dolara yakın yatırım
• 3000’den fazla şirketle çalışıyor.



Back-Up

Rakipler SwapCard
• Kasım 2014 kuruluş
• 870 etkinlik
• 534.000 dolar yatırım
• EventBrite ile işbirliği 
• 1500 ve 3000 dolar fiyatlar



Back-Up

Paydaşlar  LinkedIn
• 467 milyon LinkedIn kullanıcısı var.
• 15-34 yaş aralığındakiler %13 ile yaklaşık 60 milyon.
• 40 milyondan fazla öğrenci ve yeni mezun var.
• 106 milyon aylık aktif kullanıcı %22 oran. Aynı zamana bu oran Premium oranına 

yakın.
• 3 milyon kullanıcı haftalık içerik paylaşıyor. Yani kullanıcıların %0.64’ü
• %40 günlük kullanıcı var.
• Kullanıcıların %53’ü haftada 0-2 saat harcıyor. 
• Ortalama bir kullanıcı ayda 17 dk harcıyor.
• Yani kullanıcıların çok büyük bir kısmı sadece girip gezinip çıkıyor. Yani sadece 

ağlarını genişletmek için kullanıyorlar.

Sunan
Sunum Notları
https://www.linkedin.com/pulse/linkedin-numbers-2017-statistics-meenakshi-chaudhary



Back-Up

Etkinlik Appi Olmak
• 2016 da organizatörlerin %86’sı etkinlik yönetim appi kullandılar
• Etkinlik yönetim appi pazarının 2016-2020 yılları arasında %8.42 

büyüyeceği tahmin ediliyor.
• Etkinlik appi kullanan organizatörlerin %88’i bir anahtar metrik olan 

katılımcı tatminini bu applerin olumlu yönde etkilediğini 
belirtmektedir.

• Mobil etkinlik app maliyetleri 500$-20.000$ arasında değişiyor.
• Etkinlik katılımcılarının %91’i baskı yerine dijital rehberler tercih 

ediyorlar.



Back-Up

Etkinlik Appi Olmak
• En iyi %10 etkinlik organizatörlerinin %84 baskı azaltmayı önemsiyor.
• Etkinlik teknolojileri ile katılımcı sayısının %20 ve üretkenliğin %27 

arttığı belirtilirken maliyetin de %20-30 azaldığı belirtilmiş.
• Bilet satışlarının %71’i online
• 2016da en iyi %10 etkinlikçilerin katılımcılarının %91’i bu konuda bir 

app kullanıyor.
• Tüm etkinlikler içinse bu oran %86



Back-Up

Etkinlik Appi Olmak
• Birleşik krallıkta yılda ortalama 1.3 M  profesyonel iş etkinliği yapılıyor 

her sayıda katılımcıya hitaben ve 85 M katılımcı sağlanıyor.
• Etkinlik organizatörlerinin bu uygulamaları kullanmama sebepleri 

arasında 
• %25 ihtiyaçları karşılayamaması ve %21 çok pahalı olmaları yer alıyor. 
• Amerika’da yılda 18 milyon etkinlik yapılıyor ve 200 milyon katılımcısı 

oluyor.



Back-Up

Etkinlik Appi Olmak
• Amerika’da Pazar büyüklüğü 280 milyar dolar. 2020 yılında %44 

büyümesi bekleniyor ve yaklaşık 400 milyar dolar olması bekleniyor.
• Birleşik Krallıkta Pazar büyüklüğü 2011 yılında 42,3 milyar sterlin 

büyüklüğündedir.
• Organizatörlerin %31’i gelecek yıl bir app kullanacaklarını söylüyorlar.
• %26’sı bu alanda yatırım yapmak istiyor.



Back-Up

Etkinlik Appi Olmak
• İş odaklı organizatörlerinin %20’si 

app kullanıyor.
• Yapılan etkinliklerin %81’i ticari 
• Organizatörlerin %38,47’si hedef 

organizatör
• Yapılan etkinliklerin %20,91’i iş 

odaklı

• Etkinliklerin katılımcı sayılarına 
göre oranları

• %57,84’ü 1-100 katılımcı 
• %17,48’i 101-250 katılımcı
• %10,81’i 251-500 katılımcı
• %4,68’i 501-1000 katılımcı
• %9,18’i 1000 üstü katılımcı



Back-Up

Etkinlik Appi Rakipler
• Eventbrite

• 50 milyonun üzerinde aktif bilet alıcısı
• Yılda 2 milyondan fazla etkinlik
• Haftada 2 milyondan fazla bilet yılda 104 milyon bilet

• Cvent
• 166.000 den fazla organizatör

• Eventzilla
• 5 mikyon bilet satmış



Back-Up

Etkinlik Appi Rakipler
Türkiye pazarında ise
• Biletix

Yılda 600’ün üzerinde organizatör ile 13.000’den fazla etkinlik ve 
4 milyon katılımcı sağlıyor

• Biletino
500.000 aktif kullanıcı ile 200.000’den fazla bilet satmış



Back-Up

Fuarlar
• Tr
• 450 fuar 
• 66.000 katılımcı
• 18 milyon ziyaretçi
• 39 fuar alanı

• Dünya’da ise
• 31.000 fuar
• 4.400.000 katılımcı
• 260.000.000 ziyaretçi
• 1200 fuar alanı



Back-Up - Görseller
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B2C B2E B2B Toplam
TR PAZARI 0,8% 0,1% 0,7% 1,6%
Küresel Pazar 4,4% 41,2% 52,8% 98,4%
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TR+KÜRESEL PAZAR GELİRLERİ ORANLARI



Back-Up - Görseller

₺-

₺5.000.000,00 

₺10.000.000,00 

₺15.000.000,00 

₺20.000.000,00 

₺25.000.000,00 

₺30.000.000,00 

1. Ay 2. Ay 3. Ay 4. Ay 5. Ay 6. Ay 7. Ay 8. Ay 9. Ay 10. Ay 11. Ay 12. Ay 24. Ay 36. Ay
TR PAZARI ₺- ₺- ₺- ₺- ₺- ₺- ₺908,57 ₺1.591,33 ₺3.723,73 ₺6.243,00 ₺6.954,96 ₺5.039,34 ₺252.380,18 ₺372.284,02 
Küresel Pazar ₺- ₺- ₺- ₺- ₺- ₺- ₺2.729,70 ₺4.506,39 ₺2.389,34 ₺134.606,98 ₺354.997,84 ₺606.031,66 ₺9.428.590,6 ₺28.235.934,

M
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TR+KÜRESEL PAZAR GELİRLERİ 



Back-Up - Görseller

₺-

₺1.000.000,00 

₺2.000.000,00 

₺3.000.000,00 

₺4.000.000,00 

₺5.000.000,00 

₺6.000.000,00 

₺7.000.000,00 

₺8.000.000,00 

1. Ay 2. Ay 3. Ay 4. Ay 5. Ay 6. Ay 7. Ay 8. Ay 9. Ay 10. Ay 11. Ay 12. Ay 24. Ay 36. Ay
TR PAZARI ₺38.920,10 ₺22.879,16 ₺22.212,58 ₺68.478,88 ₺52.392,32 ₺59.999,87 ₺67.211,91 ₺61.202,37 ₺93.600,47 ₺107.066,95 ₺111.088,42 ₺92.777,70 ₺1.999.587,6 ₺1.228.266,7
Küresel Pazar ₺1.500,00 ₺22.486,70 ₺17.486,70 ₺17.486,70 ₺17.486,70 ₺17.486,70 ₺66.139,22 ₺222.747,91 ₺165.995,76 ₺211.072,28 ₺279.511,54 ₺458.927,54 ₺7.492.191,1 ₺2.321.533,0
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TR+KÜRESEL PAZAR MALİYETLERİ 



Back-Up - Görseller

-₺5.000.000,00 

₺-

₺5.000.000,00 

₺10.000.000,00 

₺15.000.000,00 

₺20.000.000,00 

₺25.000.000,00 

₺30.000.000,00 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
TR PAZARI OPERASYONEL KAR -₺38.920,10 -₺22.879,16 -₺22.212,58 -₺68.478,88 -₺52.392,32 -₺59.999,87 -₺66.303,34 -₺59.611,04 -₺89.876,74 -₺100.823,95 -₺104.133,46 -₺87.738,35 -₺1.747.207,5 -₺855.982,69 
KÜRESEL PAZAR OPERASYONEL KAR -₺1.500,00 -₺22.486,70 -₺17.486,70 -₺17.486,70 -₺17.486,70 -₺17.486,70 -₺63.409,52 -₺218.241,52 -₺163.606,42 -₺76.465,30 ₺75.486,30 ₺147.104,13 ₺1.936.399,4 ₺25.914.401,
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r

TR+KÜRESEL OPERASYONEL KAR



Back-Up - Görseller

-₺5.000.000,00 

₺-

₺5.000.000,00 

₺10.000.000,00 

₺15.000.000,00 

₺20.000.000,00 

₺25.000.000,00 

₺30.000.000,00 

1. Ay 2. Ay 3. Ay 4. Ay 5. Ay 6. Ay 7. Ay 8. Ay 9. Ay 10. Ay 11. Ay 12. Ay 24. Ay 36. Ay
TR PAZARI GELİRLER ₺- ₺- ₺- ₺- ₺- ₺- ₺908,57 ₺1.591,33 ₺3.723,73 ₺6.243,00 ₺6.954,96 ₺5.039,34 ₺252.380,18 ₺372.284,02 
KÜRESEL PAZAR GELİRLER ₺- ₺- ₺- ₺- ₺- ₺- ₺2.729,70 ₺4.506,39 ₺2.389,34 ₺134.606,98 ₺354.997,84 ₺606.031,66 ₺9.428.590,6 ₺28.235.934,
TR PAZARI MALİYETLER ₺38.920,10 ₺22.879,16 ₺22.212,58 ₺68.478,88 ₺52.392,32 ₺59.999,87 ₺67.211,91 ₺61.202,37 ₺93.600,47 ₺107.066,95 ₺111.088,42 ₺92.777,70 ₺1.999.587,6 ₺1.228.266,7
KÜRESEL PAZAR MALİYETLER ₺1.500,00 ₺22.486,70 ₺17.486,70 ₺17.486,70 ₺17.486,70 ₺17.486,70 ₺66.139,22 ₺222.747,91 ₺165.995,76 ₺211.072,28 ₺279.511,54 ₺458.927,54 ₺7.492.191,1 ₺2.321.533,0
TR PAZARI OPERASYONEL KAR -₺38.920,10 -₺22.879,16 -₺22.212,58 -₺68.478,88 -₺52.392,32 -₺59.999,87 -₺66.303,34 -₺59.611,04 -₺89.876,74 -₺100.823,95 -₺104.133,46 -₺87.738,35 -₺1.747.207,5 -₺855.982,69 
KÜRESEL PAZAR OPERASYONEL KAR -₺1.500,00 -₺22.486,70 -₺17.486,70 -₺17.486,70 -₺17.486,70 -₺17.486,70 -₺63.409,52 -₺218.241,52 -₺163.606,42 -₺76.465,30 ₺75.486,30 ₺147.104,13 ₺1.936.399,4 ₺25.914.401,
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TR+KÜRESEL GENEL BAKIŞ



Back-Up - Görseller

Pazarlama İnsan Kaynakları Dijital Reklam Ağaçlandırma Ek Maliyeti Diğer Yazılım
GENEL MALİYET KALEMLERİ 54,7% 37,1% 6,2% 1,1% 0,6% 0,3%
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