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İnternet üzerinden alışveriş yapanların sayısı, 
mağazalardan alışveriş yapmayı tercih edenlere 

kıyasla her geçen gün artıyor.
Online Mağaza

Online Mağaza

by

Alışveriş yapmadan 
önce en fazla 6 
mağaza ziyaret 
edenlerin oranı.

Katılımcıların özellikle 
ayakkabı ve montlarda uzun 
ömürlülük arıyor oluşu da 
sürdürülebilirliğe olan ilgiyi 

destekliyor.

Son 12 ayda yerli 
markalardan alışveriş 

yapanların oranı. 

Katılımcılar, çoğunlukla rahat 
hissetmek ve modaya ayak 
uydurmak için spor giyimi 

tercih ediyor.

Katılımcıların çoğu, artık giymedikleri kıyafetleri farklı 
şekillerde kullanmaya devam ediyor veya bağışlamayı 

seçiyor. Araştırmanın yapıldığı ülkeler arasında 
en yüksek bağış oranı Türkiye’de.

İçerik ve tasarım glami.com.tr tarafından hazırlanmıştır

%57%43

%83 Online alışverişe 30 dakikadan daha az 
zaman ayıranların oranı. 
Ankete katılanların sadece 3'te 1'i ise 
mağazalarda aynı süreyi harcıyor.

%44

Alışveriş yaparken kaç 
mağaza gezersiniz?

Ne kadar zaman 
harcarsınız? 

Mağazaların
dezavantajları



Online alışverişin
avantajları 

İndirim gördüğünde alışveriş
 yapmaya yönelenlerin oranı. 

Modayı yakından takip etmek 
ya da bir davet için yeni 

kıyafet satın almak da Türk 
halkı için çok önemli.

%44 Katılımcıların çoğu aynı 
ürünün iki farklı 

bedenini sipariş ediyor. 
Bununla birlikte %39’u 

bedenine uymayan 
kıyafeti geri göndermiyor.

Slovakya

Türkiye

Çek Cumhuriyeti

Romanya

Yunanistan

Macaristan

Rusya

%45
%55

%43
%57

%40
%60

%38

%36

%28
%72

%73
%27

%62

%64

Nereden daha fazla 
kıyafet satın alırsınız?

Online Mağaza
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Son 12 ayda yapılan 
sürdürülebilir moda alışverişi

Ankete katılanların yarısından
fazlası, sürdürülebilir ve etik

koşullarda üretilen ayakkabı ve
montlar için %50 daha fazla 

ödeme yapmaya hazır.

Gardırobundan en az 
ayda bir defa kıyafet 

çıkaranların oranı.
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Spor aktiviteleri dışında 
spor giyimi tercih 
edenlerin oranı.
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Yerel marka ve tasarımcılardan
ürün satın almaya istekli

katılımcıların oranı.
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Online Mağaza

%2910 dakikadan az
10-30 dakika
30-60 dakika
1 saatten fazla

30 dakikadan az
30-60 dakika
60-90 dakika

90-120 dakika
2 saatten fazla
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Seçenek yetersizliği
Yüksek fiyatlar

Beden bulamamak

Zaman kaybı
Demode ürünler

Mağazanın kalabalık oluşu
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Ürün çeşitliliği
Zamandan kazanmak

Fiyat dengesi

Kolayca beden bulabilme
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NEDEN?

NEREDE?


EVDE: %63 

GÜNLÜK 
AKTİVİTELERDE: %38



İŞYERİNDE: %63 

SPORDA: %43 
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Artık hoşuma gitmiyor
Eskidi
Yırtıldı

Bedeni uymuyor
Hiç giymiyorum

Modası geçti
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Bağışlarım
Arkadaşlarıma veririm

Evde farklı şekilde kullanırım
Satarım
Atarım
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Daha fazla giymeyi düşünmediğiniz 
kıyafetleri ne yaparsınız?
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Sadece indirim
varken alışverişe
çıkanların oranı.
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