
.





İÇİNDEKİLER





HOŞ GELDİNİZ
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“Ortak noktamız olan doğa tutkumuz; bizleri dağ tırmanışında, nehirde raftingde veya trekkingde 
bir araya getirebilir. Bu ailenin bir parçası olmak bizim için bir keyif...”

Atilla KUDUOĞLU
Franchise Lideri

Orkun OLGAR
CEO

Özhun OLGAR
CEO

Atilla KUDUOĞLUOrkun OLGAR Özhun OLGAR
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BİZ KİMİZ

Ne Sattığımızı İyi Biliyoruz, İşimizi Seviyoruz...

1989’da eski milli voleybolcu ve muharip gazi kurmay bahriye subayı Güven Olgar ve 
eşi Kadriye Olgar tarafından tamamen spora olan aşkla kurulan OLGAR, Bakırköy’deki 
ilk SPX mağazasının açıldığı günden bu yana bireysel sporlar alanında uzmanlaşmayı 
hedefl iyor.

OLGAR olarak amacımız; doğaya tutkuyla bağlı kişilere, onları dört mevsim doğa 
ile uyumlu hale getirecek giyecek, ekipman ve aksesuarlar sunmaktır. 
OLGAR bugün başta Quiksilver, Billabong, Salomon, Merrell ve Jack Wolfskin 
olmak üzere 10’dan fazla global markanın Türkiye distribütörüdür. OLGAR mağazaları, 
kendi kategorilerinde dünya lideri olan 65’ten fazla markayı misafi rlerine sunmaktadır. 
Olgar Türkiye genelinde 45 mağazasıyla alternatif sporlarda pazar lideri konumundadır.
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NEPALL OUTDOORS NEDİR?

NEPALL ÜRÜN

NEPALL FRANCHISE

Kullanıcıların gereksinimlerine göre ve doğadan 
ilham alarak tasarlanan doğa sporları giyim ve 
ekipman markasıdır.

Doğa sporları ve alternatif spor alanında Türkiye’nin 
ilk mağazalar zinciridir.
Doğa sporları ve alternatif spor alanında Türkiye’nin 
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NEPALL AİLESİNE KATILIN!

NEDEN NEPALL?
Nepall Outdoors tescilli markasının kullanımı

Dünya lideri outdoor markalarının geniş yelpazede ürün tedariği

Detaylı mağaza tasarım standartları ve mağaza açılana kadar mimari/teknik destek

Franchise operasyonlarından sorumlu, deneyimli bir ekipten sürekli destek

Kapsamlı satış ve operasyon eğitimleri

Perakendecilikte en iyi ve güncel uygulamalar konusunda sürekli rehberlik

Trendler konusunda yön gösterme ve geniş marka/ürün temini

Zengin pazarlama materyalleri

Marka standartlarının koruması için düzenli denetim ve eğitim

Nebim kullanımı konusunda bilgi işlem desteği



NEPALL FRANCHISE - ANA MARKALAR



NEPALL; doğada vakit geçirmeyi bir yaşam tarzı olarak benimseyen insanların, konforlu ve etkin bir şekilde 
aktivitelerini sürdürebilmeleri için, doğadan ilham alarak tasarlanan outdoor ayakkabı, tekstil ve ekipman markasıdır. 



OUTDOOR AYAKKABI

OUTDOOR TEKSTİL

OUTDOOR EKİPMAN

NEPALL ÜRÜNLERİ
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Quiksilver kurulduğu 1969 yılından beri, dağ ve dalganın köklerine bağlı kalarak genç ürünler tasarlamaktadır. 
Quiksilver spor pazarında premium gençlik yaşam ve kültür giyim markası olarak kabul edilir hale gelmiştir. 

Quiksilver ürünleri, baskı ve teknolojileri sürekli değişen bir kültürün ürünüdür. Quiksilver, boardshort başta olmak üzere 
alternatif yaşam tarzı ve kar sporları giyim ürünlerinin tüm çeşitlerini ileri teknoloji ortakları ile beraber üretmektedir.
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T-SHIRT AYAKKABI

QUIKSILVER ÜRÜNLERİ

WALK SHORT

BOARDSHORT

TERLİK



Quiksilver’ın 1990 yılında yarattığı kadın markasıdır. İlk olarak kadın sörf ve plaj giyimi üzerine oluşturulan koleksiyon, 
markanın gösterdiği yüksek performans ile 1992 yılında alternatif yaşam tarzı, kayak, snowboard, outdoor fi tness gibi 
alanlara genişlemiştir. Roxy günümüzde aktif bir kadının tüm ihtiyaçlarını karşılayan global bir markaya dönüşmüştür.



PLAJ KIYAFETİ AKSESUAR ve EKİPMAN
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FITNESS

ROXY ÜRÜNLERİ



1947 yılında Fransa’da kurulan Salomon, koşu, kış sporları ve outdoor sporları için ayakkabı, kıyafet ve ekipman 
üreticisidir. 50 yılı aşkın sürede Fransa içinde 70 mağaza ve yurtdışında 160 ülkeye yayılma başarısı göstermiştir. 

Salomon şu an trekking ve hiking ayakkabı pazarında %19 ile pazar lideridir. Trail running’in yaratıcısı olan Salomon bu 
kategoride ise dünya çapında %60 pazar payına sahiptir.
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SALOMON ÜRÜNLERİ

OUTDOOR TEKSTİL

OUTDOOR AYAKKABI

OUTDOOR AKSESUAR ve 
EKİPMAN



1981 yılında Almanya’da kurulan Jack Wolfskin, günümüzde dünya çapında 4.000 farklı perakende noktası ve 900’den 
fazla mağaza ile outdoor ve city outdoor sektörlerinin önde gelen markası olarak faaliyet göstermektedir. 

Jack Wolfskin son yıllarda sayısız malzeme ve ürün inovasyonunu başarıyla piyasaya sunmuş olup giyim, sırt çantası 
ve çadır gibi bir çok alanda sayısız patenti elinde bulundurmaktadır.



OUTDOOR TEKSTİL

OUTDOOR AKSESUAR 
ve EKİPMANLARI

OUTDOOR AYAKKABI

JACK WOLFSKIN ÜRÜNLERİ
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1981’de Amerika’da kurulmuş olan Merrell bugün 150’den fazla ülkede satılmaktadır ve halen dünyanın en büyük 
ayakkabı dağıtıcısı olan Wolwerine Group’un en önemli markasıdır. Bugün outdoor pazarının en önemli oyunculardan 

biri olan Merrell, tüketiciye rahatlık , estetik ve performansı, yüksek teknoloji ürünleri ile sunmaktadır.



OUTDOOR AYAKKABI

ÇOCUK AYAKKABISI
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MERRELL ÜRÜNLERİ

AQUA AYAKKABI



Suunto; 1936’dan günümüze kadar geliştirdiği performans ve outdoor saatleri ile gerçek spor deneyimi yaşatmakta ve 
kullanıcılara tüm aktivitelerini kaydetme ve analiz etme imkanı sunmaktadır. Bilekten nabız ölçme, uzun pil ömrü, 

GPS/GLONASS uydularından yüksek değerde veri akışı ve daha birçok teknik özellik sayesinde spor sevenleri doğaya 
bir adım daha yaklaştırmaktadır.

En yüksek tepelerden, en derin okyanuslara.
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SUUNTO ÜRÜNLERİ

TRAVERSE ALPHA 
WOODLAND

CORE ALL BLACK

SPARTAN SPORT WHR
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MAĞAZA KONSEPTİ

Nepall Muğla Mağazası

Nepall Ankara Mağazası



MAĞAZA KONSEPTİ
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PAZARLAMA DESTEĞİ
Etkinlik Projeleri / İşbirlikleri ve Marka Elçileri

Güven İSLAMOĞLU Fatih TOPÇU



PAZARLAMA DESTEĞİ
Etkinlik Projeleri / İşbirlikleri ve Marka Elçileri
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BAŞVURU KRİTERLERİ
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Doğa sporlarına tutkuyla bağlı olma

Global markaların perakende satışı konusunda deneyim

Outdoor modası ve perakendeciliği konularında derin bilgi

Güçlü fi nansal yapı

Sürekliliği sağlayabilecek deneyimli satış kadrosu ve idari kadro



Başvuru:

Ön Değerlendirme:

Mağaza Seçimi:

Sözleşme:

Dekorasyon:

Eğitim:

Mağaza Açılışı:

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Başvuru talebinizi ve şirketinize ait detayları «İletişim» bölümündeki 
telefonlardan veya e-posta adreslerinden iletebilirsiniz.

Başvurunuz üzerine, sizinle iletişime geçilecek, bilgi talepleri tarafınıza 
iletilecek ve kriterlere uygunluğunuz değerlendirilecektir. Bu aşamada 
Olgar Franchise Ekibi ile de bir toplantı organize edilecektir.

Ön değerlendirmeniz olumlu sonuçlanırsa, belirlediğiniz mağazaya 
ilişkin operasyonel, teknik ve finansal detaylar Franchise Ekibi tarafından 
incelenecektir.

Mağazanın da onaylanması ile birlikte franchise onay süreciniz 
tamamlanır ve Franchise Sözleşmesi tarafınıza iletilir.

Sözleşmenin karşılıklı olarak imzalanması ile gerekli belge ve 
teminatların sağlanmasını takiben, yeni mağazanızın planlanması, 
tasarımı ve dekorasyonu konusunda çalışmalar başlar.

Açılış öncesinde satışa sunulacak markalar, ürünler ve teknolojiler 
hakkında tüm mağaza personeline Olgar personeli tarafından eğitimler 
verilir.

Yeni mağazanız hayırlı olsun! Franchise Ekibi sizinle düzenli olarak 
temas halinde olacaktır. Ekibimiz ilave desteğe ihtiyacınız olan her an 
bir telefon kadar yakınınızdadır.
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İLETİŞİM

OLGAR ŞİRKETLER GRUBU
Ulus Mahallesi Öztopuz Caddesi No: 26
Ulus Beşiktaş/İstanbul

Tel: 0(212) 265 11 41

atilla.kuduoglu@olgar.com.tr

Atilla KUDUOĞLU
Franchise Lideri
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