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Önümüzdeki 6 aylık hedefimiz 1200 ve 
üzeri ev ve otel sahiplerinin aktif olarak 
misafir kabül edeceği, Türkiye'nin en 
büyük B2C online platformu olmayı 
hedefliyoruz. Projemiz son kullanıcıların 
‘Türkiye sınırları’ içerisinde bir numaralı 
“Ev ve Otel Odası” kiralama mecrası 
olmasının yanısıra seyahatçiye birden fazla 
dilde, gideceği şehrin dokusunu, mutfağını 
ve görülecek turistik mekanlarını anlatan 
yol yoldaşı olacaktır.

Ne 
Yapıyoruz?



❖ Yaratıcılığın bir parçası da başarısızlıktan korkmamakdır (Edwin Land).

❖ Her şey güzeldir ama herkes görmez (Andy Warhol).

❖ Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu yaratmaktır (Abraham Lincoln).

❖ Yaratıcılık cesaret gerektirir (Henri Matisse).

❖ Her gün sizi korkutan bir şey yapın (Eleanor Roosevelt).

❖ Tasarım markanızın sessiz temsilcisidir (Paul Rand).

❖ Yapılana kadar herşey imkansız gözükür (Nelson Mandela).

❖ Tarih kazananları sever (Afgan Hasanov).



Ne Zamandır Yapıyoruz?
Projenin ilk taslağı 2013 yılı mart ayında Afgan 
HASANOV tarafından hazırlanmaya başlanmıştır. 
2015 haziran ayında ilk versiyonu yayına alınan 
proje, günümüze kadar geliştirilmeye devam 
etmiştir. Pazarın ihtiyacı olan, kaliteli Ev ve Otel 
odası bilgileri toplanarak web uygulamasına 
girişler yapılmaya bu dönemde başlanmıştır.



Turizm ülkesi olan Türkiye'de artan talebe cevap verecek benzeri 
portalların yetersiz olması ve müşterilerin büyük bir kısmının yabancı 
olması, yaptığımız işin Türk ekonomisine ne denli katkıda 
bulunacağının göstergesidir. Rakip uygulamaların %85’i yabancı 
menşeli şirketler tarafından yönetilmekte ve sürekli artan turizm 
talebine karşı yerli olmayan yetersiz kadro ile çalışıyor olması, 
yaptığımız işin gücünü sektörde daha da ön plana çıkarmaktadır. 
Rakiplerimizin bu zaaflarını kullanarak Türkiye turizminde yetersiz 
olan B2C sektörünün kalkınmasında da öncü rol almayı 
hedeflemekteyiz.

Neden Yapıyoruz?



Dönüm Noktası

  

Mart

Projenin 
taslağı 
hazırlandı

2014

  

Haziran

İlk versiyon 
yayına alındı

2015

  

Şubat

Siteyi 
kullanan 
1000 mülk 
sahibine 
ulaşıldı

2016

  

Aralık

Sitenin yeni 
versiyonu 
yayına alındı

2017

  

Haziran

Yeni 
versiyon için 
çalışmalara 
başlandı

2018

  

Ocak

Sitenin 
üçüncü 
versiyonu 
yayına alındı

2020



Gelir modelimiz
Dünyanın her yerinden son kullanıcılar 
B2C uygulamamız ile, daire ve otel odası 
rezervasyonu yapabilmektedir. Şirketimiz 
bu rezervasyonlar üzerinden %12~17 
oranında kar payı almaktadır. 



6 AY SONRAKİ HEDEFİMİZ

Site yayına alındığı ilk 6 ayında günlük 
30 ile 50, sonraki 6 ayda ise günlük 150 
ile 180 arası yerli ve yabancı turistler 
tarafından rezervasyon almayı 
hedeflemekteyiz.



Dikkatiniz için teşekkür ederiz!
Roomorhome.com
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