11.ŞEYMA BİLGE ---Trendyol Ayakkabı Satınalma Yöneticisi

5 Mayıs 1987 doğumlu Şeyma Bilge, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi İktisat Bölümü mezunudur. 2008-2009 yıllarında Los Angeles- Kaliforniya
Üniversitesi’nde Sertifika Programı eğitimi almıştır.
2009-2012 yıllarında VES-DERi SAN ve TiC.AŞ. / Ayakkabı & Çanta Yurtdışı
Satınalma Sorumlusu olarak çalışan Şeyma Bilge; Steve Madden, Paris Hilton ve Badley
Mischka gibi ileri gelen uluslararası ayakkabı markalarının Türkiye distribütörü olan
firmanın, distribütörlüğü alınan markaların Türkiye pazarındaki tüm satın alma süreçlerini
yürütmenin yanında diğer mağaza zincirleri için de firmaların talep ve hedefleri
doğrultusunda satın alma işlemlerini gerçekleştirmiştir. Boyner, YKM gibi zincir
mağazalar; 1V1Y, Markafoni, Trendyol ve Morhipo gibi online alışveriş siteleri ve
Divarese, Polo Garage ve NetWork gibi özel markalı mağazaların satın alma ve satış
ekipleri ile birebir çalışarak müşterilerin hedef ve talepleri doğrultusunda koleksiyonu
oluşturmak, siparişlerin oluşturmak ve tüm satın alma aşamalarını takip etmek, ürünler
vaktinde depoya girdikten ve müşterilere dağıtımı yapıldıktan sonra rpt, iade süreçlerini
takip etmiştir.
Bu kapsamda takip ettiği fuarlar ;Canton Fuarı, Çin
2012-2014 yıllarında KOTON MAĞAZACILIK TEKSTiL SAN. ve TiC. AŞ. / Ayakkabı
& Çanta Satınalma Uzmanı olarak çalıştı. Ayakkabı ve Kemer ürün gruplarından sorumlu
satın alma uzmanı olarak satın alma süreçlerini takip ederek, sezon öncesi fuar ziyaretleri
ile koleksiyon oluşturmak ve yönetime sunmak, planlama ekibi ile ürünlerin sipariş
adedine ve hangi mağazalara gönderilmesi gerektiğine karar vermek, siparişi doğru
üreticilere yönlendirerek fiyat pazarlığı yapmak, onaylanan siparişlerin belirlenen
terminlerinde mağazalarda olmalarını sağlamak, tüm tedarikçi ilişkilerini yürüterek, bu
bağlamda yurtiçi ve yurtdışında bulunan tedarikçi portföyünü genişletmeyi hedeflemek,
aynı zamanda eski tedarikçilerle iletişimin devam etmesini sağlayarak, ürünler mağazaya
girdikten sonra satış performans takibi ve ilgili rpt, indirim veya iade süreçlerini
yürütmüştür.
Takip ettiği fuarlar; Garda Fuarı, İtalya, Canton Fuarı, Çin, Global Sourcing, Hongkong,
GDS Fuarı, Almanya

2014’den itibaren DSM GRUP DANIŞMANLIK - Trendyol.com / Ayakkabı Satınalma
Yöneticisi olarak çalışmaktadır. E-ticaret sektörünün öncüsü Trendyol.com’ un kendi
markası TrendyolMilla’ nın, ayakkabı satın alma, satış, pazarlama ve planlama süreçlerini
yöneterek, takibine devam etmektedir.
Sezon başında planlama ekibi ile bir araya gelerek bütçe, satış stratejisi ve alım
projeksiyonu oluşturmak, planlanan bütçe doğrultusunda konsinye veya kesin satın alımı
gerçekleştirmek, ürün yayına açıldıktan sonra satışını takip edip, satmayan ürüne aksiyon
planı geliştirmek, satan ürüne muadil ve RPT desteği vermek, pazarlama ekibi ile birebir
çalışarak ürün üzerinde satış artırıcı aksiyonları geliştirerek, sezon sonunda stok
durumuna göre stok maliyetini en aza düşürecek şekilde kararlar alarak depo sürecinde
iyileştirme yapmaktadır.
Takip ettiği fuarlar; Micam Fuarı, İtalya.

