SİZİ TANIYABİLİR MİYİZ?
Ben Uğur Yasin Alparslan, 1992 Polatlı doğumluyum. Lise öğrenimimi tamamlayıp giyim sektöründe
uzun bir süre çalışmaya başladım.
FİRMANIZIDA TANIYABİLİR MİYİZ?
İnternet üzerinden alış-veriş yapmanın günümüzde çok yaygın olduğunu biliyoruz. Bu fikirden yola
çıkarak 2016 yılında ortağım Burak Aydos'la, bir firmanın alt bayisi olarak internet üzerinden satış
yaparak bu sektöre atıldık. 2017 yılında İmaj Jeans isimli spor erkek giyim mağazamızı açmış
bulunuyoruz. Bizim diğer giyim mağazalarından farklı olarak, internet üzerinden satış yapmamız ve eticaret, elektronik fatura portalını kullanıyor olmamızdır. 1 yıldır internet üzeri satışta "başarılı
mağaza" ünvanımızı koruyoruz. Hedefimiz e-ticaret sistemi üzerinden Türkiye'deki müşteri kitlesine
ulaşmak ve tedarikçi firma kimliği ile yolumuza devam etmektir. Ayrıca çalışmalarımızın bir diğeri de
İMAJ AVM isimli bir internet sitesi kurmak oldu. Sitemiz şuan yapım aşamasındadır. Mağazamızda da
aktif olarak satışlarımız devam etmektedir.
NE TÜR ÜRÜNLER PAZARLIYORSUNUZ?
Mağazamızda erkek spor giyim ürünleri satmaktayız. Aynı zamanda e-ticaret sistemiyle sıkça alış-veriş
yapılan internet sitelerinde ürünlerimizi satışa sunuyoruz. İnternette satışa sunduğumuz ürünlerde
sadece erkek spor giyim değil, ayakkabı, tesettür giyim ve gıda ürünleri de bulunmaktadır.
BU MESLEĞİ SEÇMEK İÇİN HANGİ BECERİLERİNİZ OLMASI GEREKİYOR?
Giyim sektöründe mağaza sahibi iseniz öncelikle zevk sahibi bir insan olmalısınız. Yeni trendlerin
takibini, genç kesimin nelerden hoşlandığını, hangi ürünleri tercih edebileceğini bilmeniz gerekiyor.
Biz İmaj Jeans olarak genç kesime kaliteli ve uygun fiyatları sunabilmek adına İstanbul ve Gaziantep
gibi tekstilde gelişmiş şehirlerimizde birçok firma ile irtibat halindeyiz.

SEKTÖRÜN GELECEĞİNİ NASIL GÖRÜYORSUNUZ?
Ülkemiz tekstil sektöründe, iç üretiminin yanı sıra Avrupa ve Ortadoğu'nun ihtiyacını karşılayabilecek
konumdadır. Sektörümüzün geleceğini parlak görüyoruz. Bizim de bu yönde yapmak istediğimiz
Türkiye'de üretilen kaliteli tekstili hem mağazamızda hem de e-ticaret yoluyla müşterilerimize
iletmektir.
POLATLI TİCARET ODASININ FAALİYETLERİNİ NASIL BULUYORSUNUZ?
Polatlı Ticaret Odasına ilk girdiğimiz andan itibaren sıcak karşılanıyoruz. Her konuda bize yardımcı
olmaya çalışıyorlar. Ulvi Sakarya, üyelerinin her zaman yanında duran bir başkandır. Kendisine çok
teşekkür ediyor ve başarılının devamını diliyoruz.

