




Hikayemiz

• 2020 yılının ilk yarısında kurulan Maksimall Elektronik Ticaret ve 
Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti. etkin ve kapsayıcı bir pazar ortamı 
yaratma hedefiyle “Dünyanın Alışverişi” mottosuyla online alışveriş 
platformu olarak faaliyetlerine başladı. 



Hikayemiz
• Diğer e-ticaret platformlarından farklı olarak amacımız, kadın girişimciler, 

kooperatifler, yerel ve ulusal paydaşlar arasındaki bağı güçlendirip, 
pazardaki paylarını büyüterek sosyal ekonomiye destek olmaktır.
Maksimall olarak hedefimiz, toplumdan aldığımızı topluma geri 
vermektir. Bu doğrultuda toplumsal farkındalık yaratmak için verilen 
her siparişin 1%’lik kısmını kullanıcılarımızın belirleyeceği kurumlara 
bağışlıyoruz. Uzun vadedeki çabamız; bölgesel kooperatifler, genç 
girişimciler ve yerel paydaşlarımızın desteği ile değerlerimizin 
yurtdışında da tanıtılarak, ihracat pazar alternatiflerinin 
kooperatifler, kadın girişimciler ve STK’lar için artırılmasına 
katkıda bulunmak içindir. 



• Kapsayıcı ve çok yönlü özelliğiyle yeni deneyimler yaşamak isteyen 
kullanıcılarına fırsat kapılarını açan Maksimall, bilinen markaların yanı 
sıra birçok girişimci şirket ve özellikle kadın girişimcilere yönelik özel 
tasarımların, yöresel ürünlerin satışının yapılabileceği bir platform 
olma özelliği taşımaktadır. 

• Maksimall, çağın sunduğu olanaklardan maksimum şekilde 
yararlanarak, profesyonel ekibiyle “Dünyanın Alışverişi” 
diyerek her kullanıcının güvenle alışveriş yapabildiği bir 
platform olarak çalışmalarına devam ediyor. 

Hikayemiz



Vizyonumuz

• E-ticaret sektöründe yurt içi ve yurt dışı pazarlarda kapsayıcı 
tedarikçileri ve destekleyen tüm paydaşları ile marka olarak; KOBİ’ler, 
Girişimciler, STK’lar ve Mesleki Eğitim Kurumlarının ekonomiye 
katılması konusunda farkındalık yaratmak.

• Maksimall, ulusal kalkınma odaklı ve katılımcı bir çalışma modeli 
ile etkin bir vizyona sahip online alışveriş platformudur. Özel 
Sektör, STK ve müşteri memnuniyeti alanındaki bilgi birikimini, 
e-ticaret sektörüne entegre ederek, ulusal kalkınmaya tüm 
paydaşlarımızla birlikte katkı sağlamak amacındayız.



Vizyonumuz

• Maksimall, toplumun sorunlarına duyarsız kalmamak, toplumsal 
farkındalık yaratmak ve diğer markalara da örnek teşkil etmek için, 
işletmelerin asıl amacının kar elde etmek ve varlıklarını sürdürmenin 
yanı sıra, toplumsal sorunlara çözüm üretmeleri gerektiğini 
vurgulayan bir çalışma modelini benimsemektedir.



Misyonumuz

• E-ticaret sektöründeki klasik yaklaşımlara ek olarak, KOBİ’lerin 
yanında, Kooperatifler, Meslek Liseleri ve Kadın Girişimcilerin de 
pazarda yer almalarını sağlayarak, daha katılımcı bir modelle 
e-ticaret ve e-ihracat yapmaktır.

• Şu anda misyonumuzu gerçekleştirmek için her alanda faaliyet 
gösteren firmalar, kooperatifler, özellikle kadın kooperatifleri, 
mesleki eğitim kurumları, girişimciler, yerel ya da bölgesel 
değerlerimizi yaşatmaya çalışan tüm çözüm ortaklarımızla  
bu vizyon doğrultusunda çalışmalarımız devam etmektedir.



Misyonumuz

• Maksimall, digital dünyanın kitleleri hareket geçirebilecek gücüne 
olan inancı ve yapılan iyiliklerin büyüyeceğine olan umudu ile 
çağımızın sunduğu olanakları maksimum seviyede kullanarak 
sosyal ekonimiye katkıda bulunmak için çalışmaktadır. 



Stratejimiz

• Güçlü alt yapımız ile kullanıcılarımızın kolay ve güvenli online alışveriş 
yapmalarını sağlamak ve paydaşlarımıza güvene dayalı bir müşteri 
memnuniyeti için farklılık yaratacak değer önerileri sunmak.

• Maksimall, bütünleştirici tedarikçi yapısı ile online alışverişte  
farklılık ve farkındalık yaratarak güvene dayalı müşteri memnuniyeti 
için çalışmakta, çözüm ortaklarının desteği ile yurt içi ve yurt dışı 
pazarlarda katılımcı ekonomi modelini ön plana çıkartan bir marka 
olmak için gerekli alt yapı çalışmalarını sürdürmektedir.



Stratejimiz

• Maksimall, toplumun her kesiminde sorunların çözümüne yönelik 
hareket ederek salt ticari gelir önceliği taşımadan toplumdan elde 
edilen gelirin bir kısmını yine toplumun ihtiyaçları doğrultusunda 
kullanmak için her siparişin %1’lik bir kısmını kullanıcılarımız 
tarafından belirlenecek kurumlara bağışlamak istemekteyiz.



Yol Haritamız

• Orta ve uzun vadeli stratejik büyüme planlarımızda; değerlerimizin 
yurtdışında da tanıtılarak, ihracat pazar alternatiflerinin artırılması 
bulunmaktadır.

• Bu anlamda e-ihracat entegrasyonları ile tedarikçilerimizin yurt 
dışı pazarlarda da yer alması için gerekli fizibilite çalışmaları 
tamamlanmış olup altyapı hazırlıkları için yurtiçi ve yurtdışı 
kaynaklardan yararlanılması da gündemimizde yer almaktadır.



MaksiMall

• Maksimall Elektronik Ticaret olarak bu ilkeler doğrultusunda 
amacımız; klasik işletme anlayışıyla sadece kar elde etmek değil, 
toplumun sorunlarına duyarsız kalmamak ve toplumdan aldıklarını 
topluma geri vermektir. Maksimall bu stratejik yaklaşım ile 
diğer markalara da örnek teşkil ederek, kar elde etmelerinin 
ve varlıklarını sürdürmelerinin yanı sıra, toplumsal sorunlara 
çözüm üretmeleri ve toplumdan aldıklarını geri vermeleri 
konusunda farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Bizler 
iyiliğin bulaşıcı olduğuna inanıyor, umut dolu gelecek hayali 
kurmanın temelinin paylaşmaktan geçtiğini biliyoruz.



MaksiMall
• Kurulduğumuz günden bu güne dek çok yönlü pazarlama stratejisiyle 

çevreyi ve doğayı koruyan, bilinçli üretim ve tüketime öncelik veren, 
toplumsal sorumluluklarını yerine getirmeyi hedefleyip, değerlerinden  
taviz vermeyen bir anlayışla hareket ediyoruz.

• Çağın sunduğu olanaklardan maksimum şekilde yararlanarak değerli 
kullanıcılarımıza en iyi şekilde hizmet verebilmek arzusundayız. 
Biliyoruz ki başarı yapılan iş sayısıyla değil, iş sonucundan 
memnun kişilerin sayısıyla ölçülür. Maksimall olarak bundan 
sonraki ve her zamanki hedefimiz, sosyal sorumluluk bilinciyle 
ülkemize ve milli ekonomimize çok daha faydalı olmaktır.



Sizleri de bizlerle birlikte gelişerek 
büyümeye davet ediyoruz.

Teşekkür ederiz
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