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İş Fikri ;
CityMody, Medya , Sanat , Organizasyon , Eğlence , Fuar ve
bunlara benzer sektörlerde yetenekler için yenilikçi bir pazaryeri
oluşturmayı hedeﬂeyerek zengin ve sosyal bir topluluk
oluştururken, aynı zamanda muazzam ve organize bir yetenek
havuzuna ev sahipliği yapmayı amaçlıyor. CityMody ’de bulunan
sektörel kategoriler üzerinden yeteneklerine uygun şekilde proﬁl
oluşturmuş amatör yada profesyonel , sektör veya sektör dışı
çalışan kişiler ile medya , sanat , organizasyon , eğlence , fuar
sektörlerinde bulunan televizyon ve ﬁlm prodüksiyon şirketleri ,
casting ve model ajanslari , ﬁlm ve müzik yapımcıları , etkinlik ve
konser düzenleme şirketleri , moda tasarımcıları ve sektörde
bulunan benzeri şirketler veya bu sektörler dışında olan marka ve
müşterilerin ; Platform üzerinden iş ihtiyaçlarına göre birbirlerini
bulup online mesajlaşma yolu ile iletişim kurarak işverenlerin
sektörlere göre oluşan hizmet ihtiyaçlarının giderilmesi ve
insanların yeteneklerine uygun iş imkanlarına ulaşıp , gelir elde
etmesini mümkün kılmak amacı ile oluşturulan dijital pazaryeri
platformudur.

Problem / Fırsat
Fikrimizin çözdüğü problem / problemler nelerdir ?
- Medya , Sanat , Organizasyon , Eğlence , Fuar ve bunlara benzer sektörlerde dünyanın her ülkesinde
müşterilerin gereksinimlerini karşılayacak pek çok farklı sektör girişimi bulunuyor.
Ancak ;
- Sektörel anlamda marka veya müşterilerin zaman zaman beliren hizmet gereksinimleri doğrultusunda oluşan
ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile ihtiyaçlarına uygun olan kişilere hızlı bir şekilde ulaşamayarak zaman kaybı
yaşıyorlar yada ihtiyaçları doğrultusunda görüşme içinde oldukları şirketlerde işverenlerin ihtiyaçlarını
karşılayacak kişi çeşitliliği yeterli seviyede olmayabiliyor
ve
Belirtilen sektörlerde çalışan profesyonellerin ve bu sektörlerde çalışmak isteyen kişilerin kendilerini
tanıtabilecekleri bir platform bulunmuyor ve sahip oldukları sektörel yetenekler kısıtlı platformlar içinde
kaldığından yeteneklerini tam anlamıyla daha fazla işverene ulaştıramıyorlar.

Bu alanda/sektörde gördüğümüz fırsat / fırsatlar nedir ?
CityMody'nin içinde olan sektörel kategorilerdeki sektör profesyonelleri ﬁkir alışverişlerimiz ve yaptığımız
pazar araştırmalarında vardığımız sonuç ile hem lokal pazar hem de global pazarda sektörel olarak böyle bir
pazar yeri platformunun olmadığını görüldü. İş modelinin faaliyet göstereceği alanda bulunan bu eksikliğin
bize büyüme konusunda büyük ölçüde fırsat tanıyacağını düşünüyoruz.

CityMody Ana ve Alt Kategoriler
- İşverenler platformda bulunan ana ve alt kategoriler üzerinden ihtiyaçlarına uygun kişileri arayarak platformda
sektör ve sektör dışı proﬁl oluşturmuş kişilere ulaşırlar.
- Sektör ve sektör dışı kişiler bu ana ve alt kategorileri baz alarak proﬁllerini oluştururlar.

1- Film & TV
Aktör
Yapımcı
Seslendirme Sanatçısı

Aktris
Sunucu
Senarist

( Sunucu Alt Kategori )
Haber
Spor

Program
Etkinlik

Yönetmen
Animatör
Dublör

2- Model / Manken
Foto Modeller
Podyum Modelleri
Sanat Modelleri

Katalog Modelleri
Büyük Beden Modeller
Yabancı Modeller

3- Müzik
Şarkıcı
DJ
Enstrümantalist

Gruplar
Vokalist
Söz Yazarı

Müzik Öğretmeni
Besteci
Müzik Yapımcısı

( Şarkıcı Alt Kategori )
Akustik
Alternatif
Klasik
Blues

Rapçi
Progressive
Jazz
Orkestra

Elektronik
Metal
Pop
Rock n Roll

Retro
Hip-Hop

( Enstrüman Alt Kategori )
Perküsyonist
Tek Kişilik Grup
Flütçü

Gitarist
Klavyeci
Piyanist

Klasik Çalgılar
Kemancı
Saksofoncu

( Grup Alt Kategori )
Rock
Fusion
Alternatif
Pop

Folk
Blues
Progressive
Rock n Roll

Punk
Elektronik
Reggae
Psychedelic

Indie
Jazz
Hip Hop
Suﬁ

Tribute
Funk
Orkestra
Rabe

( DJ Alt Kategori )
EDM
Deep House
Tekno
Elektro

Rock
Blues
Bass
Trap

VDJ
Fusion
Reggae
Indie

Progressive
Minimal
Pop
Trance

Progressive

Minimal

Pop

Psychedelic

Radio Jockey

4- Etkinlik ve Fuar
Hostesler
Organizatörler

Hostlar
Satış Temsilcisi

Tercümanlar
Sunucular

( Tercüman Alt Kategori )
İngilizce
Rusça
Arapça

Fransızca
Türkçe
Korece

( Organizatör Alt Kategori )
Etkinlik Organizatörü
Düğün Organizatörü
Catering Organizatörü

İtalyanca
İspanyolca
Almanca

Japonca
Çince

5&6 - Fotoğraf & Video
Düğün
Portre
Portföy
Etkinlik
Moda
Konsept
Ürün

8 - Dansçılar
Hip-Hop
Belly
Flamenco
Bachata
Tango
Indian

Kısa Filmler
Kurumsal Filmler
Belgesel Filmleri

7- Makyaj ve Stilist
Düğün & Parti
Moda
Film & TV
Dolap Stilisti
Moda Koreografı
Makyöz

9- Sanat
Ressam
Heykeltraş
Komedyen
Karikatürist
İllüzyonist
Kuklacı

Değer Önerisi
Sunduğumuz çözüm / çözümler nelerdir ?
Daha önce belirtilen problemler eşliğinde CityMody ; Platformda bulunan sektörel kategoriler çerçevesinde
ihtiyaçlarına göre işverenler ile yeteneklerine göre iş arayanların birbirlerini kolayca bulmasını ve aralarında iletişim
kurmalarına yardımcı olarak yaşanılan bu problemlere platformda bulunan özellik ve yöntemler ile çözüm sunmayı
amaçlıyor.

Sunduğumuz katma değer/değerler nelerdir ?
- Dijital teknolojileri kullanarak sektör içinde veya sektör dışında bulunan marka ve müşterilerin iş ihtiyaçlarına
uygun kişileri ararken ki karşılaştıkları zorlukları kolaylaştırarak , internet ortamında kullanıcı dostu bir deneyim
sunmak .
- Yetenekli sektör profesyonelleri veya kendini sektörel anlamda yetenekli gören kişilerin yeni nesil teknolojiler ile
dijital portfolyo oluşturup işverenlere ulaşmalarını kolaylaştırıp gelir elde etmelerini sağlamak.

Çözüm Yöntemi
Problemi çözmedeki yöntem / yöntemlerimiz nelerdir ?
Platform üzerinden ;

İş verenler ( Marka veya Müşteriler ) için ;
- Kendilerine ait bir proﬁl (Ücretsiz) oluşturma.
- Kategori seçip , platformda arama yaparak ihtiyaçlarına uygun buldukları yetenekler ile mesajlaşma.
- Proﬁline baktığı kişi hakkında detayli bilgi sahibi olarak puanlara ve yorumlara bakıp ihtiyaçlarına uygun olup ,
olmadığına karar verebilme.
- Proﬁline baktığı kişi için yorum yapabilme ve puan verebilme.
- İhtiyaçlarına göre iş ilanı (Ücretsiz) verebilme ve verdikleri iş ilanına başvuran kişiler ile online mesajlaşma yolu ile
iletişime geçebilme.

Çözüm Yöntemi
Problemi çözmedeki yöntem / yöntemlerimiz nelerdir ?
Platform üzerinden ;

İş arayanlar ( Sektör İçi veya Dışı ) için ;
- Yeteneklerine göre kendilerine ait bir proﬁl ( Ücretsiz veya Ücretli ) oluşturma.
- Oluşturdukları proﬁlleri istedikleri zaman güncelleyebilme.
- Hizmet ihtiyaçları doğrultusunda sistemde proﬁl aramasi yapan iş verenler ile online mesajlaşma yolu ile iletişime
geçtikten sonra iş fırsatını yakalayıp , gelir elde edebilme
- İşverenlerin ihtiyaçlarına göre oluşturdukları iş ilanlarına başvuru yapabilme.
- Proﬁlini ziyaret eden , yorum yapan , puan veren işverenleri görebilme ( Ücretli Üyelik ).

Çözüm Yöntemi
Mevcut yöntemlerden nasıl farklılaşıyoruz ?
Sektörel anlamda bir veya bir kaç farklı kategori içinde faaliyet gösteren şirketlerin eski yöntemler kullanarak
marka ve müşterilere hizmet verirken CityMody'nin yenilikçi iş modeli ile sektörün ihtiyaç duyduğu kategoriler
üzerine kurulmuş şekilde işveren ve iş arayanlar arasında aracı şirketleri kaldırıp birbirleri ile hızlı bir şekilde iletişim
kurmasına olanak sağlaması mevcut yöntemlerden farklılaşmasını sağlıyor.

Hedef Kitle
Kimin problemini çözüyor ya da kimin için değer üretiyoruz ?
İhtiyaçlarına göre hizmet arayan işveren marka ve müşterilerin yaşadığı problemlere çözüm olurken sektör
profesyonelleri ve yeni yetekler için de keşfedilme oranını artırıp istihdam sağlayarak artı bir değer oluşturuyoruz..

Müşterilerimiz kimler ?
Müşterilerimiz ; hem iş ihtiyaçlarını karşılamak isteyen markalar hem de yeteneklerine göre iş üretmeyi isteyen
kişiler olacaklardır.

Gelir Modeli
Gelir modelimiz nedir ?

- CityMody , limitli özelliklere sahip ücretsiz üyeliğin yanında premium özelliklere sahip 3 aylık , 6 aylık ve 12 aylık
olmak üzere ücretli abonelik şeklinde sisteme kayıt olan sektör içi veya sektör dışı çalışanlardan gelir elde
edecektir.
- CityMody'de iş ilanı veren marka veya müşterilerin iş ilanın sistemde proﬁl oluşturmuş ve iş ilanına uygun
olduğunu düşünen kişiler tarafından hızlı şekilde cevap bulabilmesi için belirli bir ücret karşılığında iş ilanlarını üst
sıralarda gösterebilecekler.
( Abonelik ücretlendirilmeleri faaliyet gösterilen ülkelere göre değişiklik gösterecektir. )

CityMody Üyelik Paketleri nelerdir ?
Freemium ( Ücretsiz )
- Dijital Portfolyo Oluşturma
- 1 İş İlanına Başvurma Hakkı ( Aylık )
- 5 Mesaj Hakkı ( Aylık )

Premium ( 3 / 6 / 12 Aylık Ücretli )
- Profesyonel Portföy Görünümü
- Sınırsız İş İlanına Başvurma Hakkı
- Sınırsız Mesaj Hakkı
- Proﬁlini Ziyaret Edenleri Görebilme
- Yorumlara Cevap Verebilme
- Farklı Kategorilerde Yer Alma
- Ana Sayfa Promosyonları
- Mail Promosyonları
- Sosyal Medya Promosyonları
- Onaylanmış Proﬁl Statüsü
- Premium Rozeti

-

Takım
Takımımız kimlerden oluşuyor ve görev paylaşımı ne şekilde ?
- Buğra Han Kitapçı - Kurucu Ortak
- Celal Yapıcı - CTO / Kurucu Ortak ( Projeden Sorumlu Ürün Müdürü )
- Maram Alajati - CGO / Kurucu Ortak ( Genişlemeden Sorumlu Kurucu Ortak )
- Emin Mustafayev - BDM ( İş Geliştirme Müdürü )

Bu sunumda bulunan bilgiler şirkete aittir , her hakkı saklıdır ve bu iş ﬁkri 5070 Sayılı
Elektronik İmza Kanunu kapsamında ﬁkri mülkiyet hakları zaman damgası ile koruma
altına alınmıştır.

