Basın Bülteni

Alışveriş Yapana Para Veren İnternet Sitesi: Avantajix
Avantajix kurucu ortakları Tunç Buyurgan ve Güçlü Kayral ile
internetten para kazanmak konusunda yapılmış bir şöyleşi

Avantajix.com nedir?
Avantajix alışveriş yapan herkese para veren sitedir.
Hiçbirşey satmaz. Sadece alışveriş yaptığınızda size para verir.
Bu konseptte Türkiye’nin ilk ve tek sitesidir.
Sistem nasıl işliyor?
Avantajix sevilen mağazalarla anlaşıyor. Bunları sitesinde yayınlıyor. Bu mağazaları
tıklayıp alışveriş yaparsanız mağazadan komisyon alıyor. Bu komisyonun tamamını o
alışverişi yapan kişiye ödüyor.
Enteresan bir sistem. Peki siz nereden para kazanıyorsunuz?
Kullanıcılarımız bizim sayemizde para kazanınca, onlara ilk ödememizi yaparken
senelik ilk 10 liralarını kesiyoruz, bu da bizim kazancımız oluyor.
Her alışverişten sonra ödeme yapıyor musunuz?
Kullanıcılarımız her alışverişten sonra kullanıcı panellerinden ödemelerini takip
edebiliyorlar. Her ayın 25’inde eğer Avantajix hesabınızdaki para 25 lira olduysa
ödeme yapıyoruz.
Bu sistemi siz mi icat ettiniz?
Hayır, bu sistem yurtdışında çokça kullanılan bir sistem. Buna ingiltere ve ABD’de
“cash-back” veya “money-back” adı veriliyor. Türkçe sözlükte şimdilik yok. Biz de
buna “para iadesi” adını verdik. Çünkü alışveriş yapınca ödediğiniz paranın bir
bölümünü size iade ediyoruz.
Peki sitenizde ne satıyorsunuz?
Hiç bir şey satmıyoruz. Kredi kartınızı istemiyoruz. Üyelik bedava. Hiçkimseden hiçbir
ödeme istemiyoruz. Sadece para veriyoruz. Bu kadar basit.
Verdiğiniz parayı sizin mağazalarınızda mı kullanmak gerekiyor?
Hayır, biz alışveriş yapanlara “koşulsuz şartsız” istedikleri yerde kullanabilecekleri bir
para veriyoruz. “Çekilişsiz kurasız” herkese veriyoruz. “Bonus, puan, mil” değil
sadece para veriyoruz.

Peki Avantajix’te ne tip mağazalar var?
Avantajix’te çiçek te var, fırsat siteleri de var, teknoloji de var. Bebeğine, çocuğuna,
kendisine, eşine, ailesine, evcil hayvanına, evine, arabasına birşey arayan herkes
Avantajix’te uygun birşeyler bulabilir. Bu anlamda Avantajix Türkiye’nin hiçbir şey
satmayan en büyük mağazası. Bir mağazanın bizde yer alması için tek şartımız o
mağazanın saygın bir online mağaza olması ve kullanıcılarımıza bir avantaj
vaadetmesi...
Her gün sitenizde başka mağazalar mı var?
Hayır, bizdeki avantajlar fırsat siteleri gibi kısa süreli değil, süreklidir. Şu anda 200
mağaza Avantajix’te yayında. Bu rakam bile Avantajix’i Türkiye’nin en avantajlı sitesi
yapıyor. Biz ise bu sayıyı 1500-2000’lere çıkartmak için çalışıyoruz.
Alışveriş yapınca çok para veriyor musunuz?
Her sektörde kar marjları çok değişik olduğu için sektörüne göre olabilecek en yüksek
rakamları bulup vermeye çalışıyoruz. Sitemizde göreceğiniz gibi her mağazanın
yanında o mağazadan alışveriş yapınca size ne kadar para vereceğimiz yazıyor.
Bir de sosyal sorumluluk projenizi görüyoruz.
Evet, bağış kısmımız da Türkiye’de ilk ve tek olan bir konsepttir. Şöyle ki alışveriş
yaptığınızda size para veriyoruz. Ama siz bu parayı beklemiyordunuz, havadan gelen
bir paradan bahsediyoruz, biz olmasak bu para da olmayacaktı. Rakamın büyük veya
küçük olması önemli değil, sizin burun kıvırabileceğiniz bir kuruşa ihtiyacı olan kişiler
vardır. Bu durumda bu parayı ister kendinize alın, isterseniz bağışlayın. Biz buna
“elini cabine atmadan bağış yapmak” diyoruz.
“Elini cebine atmadan bağış” kavramını tanımlayabilir misiniz?
Biz size yoktan para varediyoruz. O halde siz de eğer isterseniz bu parayı (yani elinizi
cebinize atmadan) yoksullara, çevrecilere, mezun olduğunuz okula, tuttuğunuz
takıma veya istediğiniz herhangi bir yüce amaç için bağışlayabilirsiniz.
Peki, gelecek için hedefiniz nedir?
Bizim amacımız Türkiye’de interneti büyütmek ve online alışveriş rakamlarını gelişmiş
ülkeler seviyesine çıkarmak. Çünkü belki sosyal paylaşım sitelerini kullanmakta
dünya üçüncüsüyüz ama online alışveriş rakamlarında dünyadan çok çok geriyiz.
Halbuki online alışveriş çok cazip, çok pratik, çok daha güvenli, çok daha ucuz.
Bunun farkına varılması için internetten yapılan alışverişi daha da göz önüne
çıkarmamız lazım ve Avantajix bunun için var. Yani Avantajix’i Türkiye’nin en tanınan,
saygı duyulan ve en çok kullanılan birkaç büyük sitesinden biri yapmaya çalışırken
aslında online alışverişi daha avantajlı ve daha cazip kılmak ve tüketiciyi
bilinçlendirmek amacındayız. Bunu başarabilmek için de var gücümüzle çalışıyoruz.

Kaynak: http://www.avantajix.com

