
Mob�lya sektör
raporu

2021 N�san ayında hazırlandı.



2019-2025 PAZAR VERİSİ

Stat�sta

2020 - 509 MİLYAR DOLAR

2027 - 650 MİLYAR DOLAR

Bu �stat�st�k, 2020'den 2027'ye kadar
dünya çapında mob�lya pazarının
büyüklüğünü göstermekted�r. Mob�lyanın
küresel p�yasa değer�n�n 2020'de 509,8
m�lyar ABD doları olduğu ve 2027'ye
kadar yaklaşık 650,7 m�lyar ABD dolarına
ulaşacağı tahm�n ed�lmekted�r.



DÜNYA MOBİLYA TÜKETİMİ VE ÜLKELERE GÖRE
DAĞILIMI

TOBB Sektör Raporu



TÜRKİYE'NİN İHRACAT YAPTIĞI ÜLKELER



SEKTÖRÜN BÖLGESEL OLARAK DAĞILIMI



E-TİCARET SEKTÖR BAZINDA TAKSİTLİ /
PEŞİN İŞLEM ORANI

et�caret.gov.tr

Yorum

E-t�carette d�ğer sektörlere nazaran en yüksek
taks�tl� satış oranının mob�lya sektörünün de
�ç�nde bulunduğu Ev, Bahçe ve Mob�lya
grubunda olduğunu görüyoruz. Buradan sektör
bazında tüket�c� satın alma karar aşamasında
taks�t seçeneğ�n�n çok öneml� olduğu sonucunu
çıkarab�l�r�z.



SEKTÖRLER BAZINDA İADE-İPTAL İŞLEM
DAĞILIMI

et�caret.gov.tr

Yorum

E-t�caret genel� ve sektör bazında en az �ade-
�ptal oranı, mob�lya sektöründed�r.



koltuk takımı : 450.000
çalışma masası : 368.000
yatak odası takımı : 246.000
k�taplık : 246.000
sandalye : 165.000
genç odası : 165.000
oturma grubu : 110.000
mutfak masası : 201.000
köşe takımı : 90.500

EN ÇOK ARANAN
KELİMELER

Google Keyword Planner

Bu ver�ler k�ş�ler�n Google arama motorunda aradığı arama
hac�mler�d�r ve aylık ver�lerd�r. Örneğ�n "koltuk takımı" kel�mes�
Türk�ye'de 450.000 k�ş� tarafından Google'da aratılmaktadır.

Türevler �le b�rl�kte toplam arama hacm�
(aylık):  17.6 m�lyon



SEZONSALLIK

Google Keyword Planner

Sezona göre �nsanların mob�lya ve
türevler�n� arama hac�mler�n�n değ�ş�m�



Esofa
gamer cha�rs
desks
furn�ture stores
bed
off�ce cha�r
table
tv stand
futon
cha�r

EN ÇOK ARANAN 
KELİMELER (TÜM DÜNYA)

Google Keyword Planner

Bu ver�ler k�ş�ler�n Google arama motorunda aradığı arama
hac�mler�d�r ve aylık ver�lerd�r.

Türevler �le b�rl�kte toplam arama hacm�
(aylık):  150 m�lyon



DÜNYADAKİ SEZONSALLIK

Google Keyword Planner

Sezona göre �nsanların mob�lya ve
türevler�n� arama hac�mler�n�n değ�ş�m�



Tak�pç� Sayısına Göre En Büyük
Instagram Hesapları

Boomsoc�al



Instagram ve P�nterest sektörün en büyük 2 sosyal medyasını oluşturuyor. Buradak� büyük hesapları �nceleyeb�l�rs�n�z.

Instagram ve P�nterestte büyük
hesapların paylaştığı gönder�ler

balhome @v�vensecom



@mudoconcept
@enzahome

P�nterest P�nterest



Yapılan
kampanyalar

Özel günler

Her özel gün �ç�n
kampanya üret�m� ve
yoğun reklam
kampanyaları

Influencer
kullanımı

Youtube ve Instagram
üzer�ne Influencerlar �le
�nd�r�m ve promosyon
sağlama

Komb�n
Öner�ler�

Mob�lyayı tamamlayan
aksesuarlarla ürün
komb�nleme, eşleşt�rme
ve böyle satış yapma



Ülke ver�ler�
Ülke ver�ler�n� d�kkate alarak arama
hac�mler�, ülke gel�r düzey� ve rekabet
koşulları baz alınarak Amer�ka,
Almanya ve İng�ltere' y� seçt�k. 3 ülke
ve Türk�ye'y� �nceleyeceğ�z.

Google market f�nder



Google market f�nder



Google market f�nder



Google market f�nder



Google market f�nder



Google market f�nder



En çok traf�k alan web s�teler�

S�m�larweb - Semrush - Ahrefs

yatasbedd�ng.com.tr

bamb�.com.tr

�das.com.tr

�sb�ryatak.com

enzahome.com.tr

�dermob�lya.com

modal�fe.com

kelebek.com

koctas.com.tr

v�vense.com



En çok �zlenen v�deo �çer�kler

https://youtu.be/TCzJDk4ff6g
https://youtu.be/urzjgO0WJrA
https://youtu.be/WkbtvG4DKto
https://youtu.be/jDrn5orS9oo


İş�n�z� d�j�tal
pazarlama �le
büyütel�m
Soru ve görüşler�n�z �ç�n �let�ş�me

geçeb�l�rs�n�z.

Webs�te

earnado.com

Telefon

0 850 360 1288

E-ma�l

hey@earnado.com


