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59 ilde 138 mağaza 

 

Türkiye’nin yüzde 100 yerli sermayeli ve En Yaygın Ev Güzelleştirme Merkezi Tekzen, 

Ağustos ayı içinde Antakya ve Gaziantep’te açtığı mağazalarıyla yıl sonu büyüme 

hedeflerine adım adım yaklaşıyor. Tekzen yeni açtığı mağazalarla 59 ilde 138 mağaza 

sayısına ulaştı. 

 

2018 yılında 20 yeni mağaza açma hedefi doğrultusunda büyümesine devam eden Türkiye’nin En 

Yaygın Ev Güzelleştirme Merkezi Tekzen, son olarak açtığı 2 yeni mağazayla 59 ilde 138 mağaza 

sayısına ulaştı. Tekzen bir yandan mağaza açılışlarına devam ederken öte yandan var olan 

mağazalarını da müşterilerine  daha ferah alışveriş ortamı sunmak için yenilemeye devam ediyor.  

 

Tekzen mağazalarını her yıl 40 milyon müşteri ziyaret ediyor 

 

Türkiye’nin 59 ilinde yerli ve yabancı binlerce ürünü uygun fiyatlarla ve kolay ödeme seçenekleriyle 

müşterilerine sunan Tekzen'in mağazalarını yılda 40 milyon müşteri ziyaret ediyor. Marka, kurumsal 

sosyal sorumluluk bilinciyle bu erişimi topluma katkı olarak sunuyor.  

Ülkenin en yaygın Ev Güzelleştirme Merkezi  olmasının avantajını kullanan marka, Mart ayında 

Herkese Kitap Vakfı ile önemli bir sosyal sorumluluk projesine start verdi. Proje kapsamında başta 

çocuk ve gençler olmak üzere ihtiyaç sahiplerine kitap ulaştırabilmek için tüm Tekzen mağazalarına 

“Kitapcan Kitap Bağış Kumbarası” yerleştirildi. Tekzen’in yaygın mağaza zinciri ve güçlü lojistik ağı 

sayesinde Mart ayından buyana mağazalarda biriken kitaplar Tekzen’in ana deposuna ulaştırıldı. 

Depoda, Kitapcan gönüllüleri ve Tekzen çalışanları tarafından ayrıştırılan 4 bin kitap, Herkese Kitap 

Vakfı aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine gönderilmek üzere yola çıktı. 

 

Tekzen mağaza açtığı ilerde eğitime yüzde yüz destek veriyor. Sosyal Sorumluluk projeleri 

kapsamında özellikle ihtiyaç sahibi okulların  boya, kitaplık, çalışma masası, kütüphane kurulumu vb. 

taleplerini karşılarken  “BİR KİTAP, BİR MUTLULUK” sloganıyla başlattığı kitap toplama projesi ile de 

eğitime ve okullara verdiği desteği devam ettiriyor.    

 

Başarılı marka işbirlikleri 

 

Müşteri memnuniyetini arttırmak adına Türkiye’nin güçlü markaları ile iş birliği yapan Tekzen 

kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Tekzen son olarak Türkiye'nin en büyük akaryakıt 

zincirlerinden Petrol Ofisi ile ortak bir kampanya hayata geçirdi. Kampanya kapsamında, Tekzen 
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mağazalarından yapılacak tek seferdeki 300TL ve üzeri alışverişlerde 25TL değerinde Petrol Ofisi 

hediye yakıt puanı kazanılacak.  Tüketiciler bu kampanyada harcarken kazanmanın keyfini yaşayacak.  

Türkiye’nin yüzde 100 yerli sermayeli ve en yaygın ev güzelleştirme merkezi Tekzen, Türkiye’nin dört 

bir yanına yayılan mağazalarında müşterilerine 20 bini aşkın ürün çeşidiyle kaliteli ve uygun fiyatlı 

hizmet sunmaya devam ediyor. Ayrıca Tekzen mağazalarını ziyaret edemeyen müşteriler ve dijital 

alışveriş tutkunları 200 binden fazla ürün seçeneği bulunan online satış platformu 

www.tekzen.com.tr’den tek tıkla diledikleri ürüne sahip olabiliyor.  
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