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Burası IdeaSoft
Burada bir hayalimiz var. Ticareti herkes için mümkün kılmak. İşte bu yüzden 
e-ticaretin herkes için erişilebilir olmasını sağlıyoruz. Bunu kolaylaştırmanın 
hayaliyle çalışan bir takımız. Fikirlerimizi özgürce söyler, sorumluluk almayı 

severiz. İşine tutkuyla bağlı, yeniliklere her zaman kolay adapte olabilen, 
fikirlerini cömertçe paylaşan takım arkadaşlarına sahibiz.

www.ideasoft.com.tr
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IdeaSoft’ta Böyleyiz

Ekip arkadaşlarımızın memnuniyeti bizim için 
önemlidir. Bu yüzden onlardan gelecek geri 
bildirimlere önem veririz. Birbirimizle samimi ve 
yapıcı ilişkiler kurarız. Gelişimi ve öğrenmeyi 
arttıran ortamlar yaratırız. 

Kendimizi yenilikçi olarak tanımlarız. İlklere 
imza atmayı ve yenilikleri hayata geçirmeyi 
çok severiz. Gelişime, değişime ve yeniliğe 
açık olarak en iyiyi hedefleriz.

Çalışmalarımızın merkezinde müşterilerimiz 
vardır. Bu yüzden müşterimizi dinler ve 
onları anlamaya özen gösteririz. Alacağımız 
tüm kararlarda müşteri faydasını gözetiriz.

Birbirimize güven ilişkilerimizin özüdür. Bu nedenle 
açık iletişimde bulunur, bilgi ve deneyimlerimizi 
paylaşırız. Bireysel yeteneklerimize inanır, iş birliği 
içinde oluruz.

Birbirimize Güveniriz

Çalışan Odaklıyız

Müşteri Merkezli Çalışırız

Yenilik ve Gelişim Tutkumuzdur
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Kimliğimizi Neler Yansıtır?

Vizyonun Işığında

E-ticaretin herkes için  
erişilebilir olmasını  
sağlama hayaliyle  
çalışıyoruz.

Misyonun Peşindeyiz

Müşterilerimizin iş  
hedeflerini gerçekleştirecek  
ve katma değer oluşturacak  

çözümler üretiriz.

Birbirimizin  
Dilinden Anlarız

Önce birbirimizi dinler ve  
anlarız, sonrasında 

paylaşım ve iş birliği  
içinde çalışırız.

Kendinden Motorluyuz

Yaptığımız iş bizim en 
büyük motivasyonumuzdur. 
Motivasyonu yüksek, mutlu 

bir takımız.

Gelişime hevesliyiz

Meraklı kişiliğimiz bizi 
sürekli araştırmaya iter. 
Yeni bilgiler öğrenmeyi 

çok severiz.
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Değişmez İlkelerimiz

Her ortamda açık ve samimi iletişim içerisindeyiz.  
Karar verilirken en makul, en akılcı ve en doğru  
olan fikirlerin peşinden gideriz.

Bazen en doğru öğrenmenin hatalardan sonra  
olduğunu biliyoruz. Hatalarımızı olağan karşılıyor,  
önemli olanın bu hatalardan çıkarılacak dersler  
olduğunu unutmayız.

Ünvanlar Değil Fikirler Dile Gelir

Bir konuda karar vermeden önce eldeki verilere bakıp ona 
göre hareket ederiz.

Verilerle Konuşuruz

Hepimiz kendi sorumluluğumuzun farkındayız. 
Görevlerimizin neler olduğunu, işimizi hangi kalitede ve 
ne zaman teslim edeceğimizi bilir, kendi planlamalarımızı 
yaparız.

İşimizin Patronuyuz

Hatalarımızdan Öğreniriz
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Bizleri amaca götüren davranışlar değerlidir. Sonuçlardan 
öte davranışları içtenlikle takdir ederiz.

Müşterilerimizi anlama adına her yeni günü yeni bir fırsat 
biliriz. Onların ihtiyaçlarına uygun çözümler üretiriz.

Mükemmele ulaşmak için zaman kaybetmeden harekete 
geçeriz. Önce elimizdeki malzemelerle iyisini yapar, sonra 
daha iyisini yaparız.

Takdir ve Teşekkür Bedavadır 
Bol Bol Kullanırız

Müşterilerimizi Her Gün Daha İyi Tanırız

Önce İyinin Sonra Daha İyinin Peşindeyiz

Değişmez İlkelerimiz
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Aldığımız Kararlar

Hangi işin yüz yüze hangi işin uzaktan 
halledilebileceğini bilerek zamanımızı ve 
işlerimizi planlarız.

Hiyerarşiye ve katı kurallara hiçbir zaman inanmadık. 
Ortak kararlarımız her birimiz için bir rehberdir.

Prosedürlerimiz Yok, Rehberlerimiz var

Gerektiğinde Esnek Çalışırız

Kılık kıyafet yönetmeliğimiz yok. Hepimiz 
nerede neyin uygun olduğunu biliyoruz. Bu 
yüzden bir kısıtlamaya ihtiyaç duymuyoruz.

Özenliyiz, Bakımlıyız.  
Stilimiz İmzamızdır!



Yazılım Kültürümüz
Agile çalışma metodunu kullanıyoruz. Bu sayede ayın başında görevler ve 

işlerin biteceği süreler planlıdır. E-ticaret sektörünün lider alt yapı 
sağlayıcısıyız. Hızla gelişen teknoloji ile birlikte değişen kullanıcı ihtiyaçlarını 

daha hızlı karşılayabilmek adına profesyonel yazılım ekibimizle tüm 
ürünlerimiz için her ay kullanıcılarımıza iyileştirilmiş - geliştirilmiş yeni bir 

versiyon yayınlıyoruz.
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369,99 TL

Detay

Stok Adedi

899,99 TL

Detay

Stok Adedi
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Ofis Kültürümüz
Lezzetli Bi’ Mola 

Lezzetli Bi’ Mola’da her ay düzenlediğimiz konsept bir kahvaltının yanı sıra 
çeşitli ufak ikramlarla işimize lezzet katarız. 

  
İŞ’in Ötesinde 

Hep iş diye tutturmuyoruz. İŞ’in Ötesinde ufkumuzu açan başka konuların 
olduğunu da biliyoruz. Bu nedenle her ay e-ticaret dışında farklı bir alanda 

çalışan uzmanı ofisimize konuk edip yepyeni bilgiler öğreniriz. 
 

Bu İŞ’te Bir Oyun Var 
Bu İŞ’te Bir Oyun Var diyerek işimize oyun oynayarak mola veriyoruz.  Her 

etkinlikte, her turnuvada, her yeni oyunda takım olmayı, taraftarlığı, 
rekabetin hazzını, kazanmanın sevincini hissediyoruz.  



TEŞEKKÜRLER


