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Kurumsal 1970’lerin başında Ankara’da doğan bir marka olan Koleksiyon, mimar, tasarımcı ve iç mimarlar ile
beraber çalışarak ev ve ofisler için mobilyalardan aksesuarlara kadar geniş bir ürün gamını hem
tasarlamakta hem de üretmektedir. Tüm bu sayılan alanlardaki faaliyetlerini ise ruhsat altına almaktadır.

Kalitenin tasarımında 40 yılı aşkın tecrübesi olan Koleksiyon, yeni düşünce, yeni standart ve yeni 
tasarım kavramlarını sentezleyen yüksek kalitede mobilya tasarımı anlayışıyla, endüstri ürünlerinden 
çok, düş ve düşüncelerin ürünlerini yaratmaya çalışmaktadır. Çalışma kültürü üzerine odaklanan 
yenilikçi konseptleri sayesinde Koleksiyon Türkiye ve dünyada farklı sektörden birçok büyük şirket 
ofislerinde ürünlerine yer bulurken, ev mobilyasındaki yeni kurgularıyla da yaşam alanlarında daha iyi 
var olmanın yollarını önermektedir
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Müşteri 
Hizmetleri

Koleksiyon; kurum içi ve dışında yaptığı uygulamalarla akıllı, yaratıcı ve müşteri bilinci yüksek bir 
organizasyon olmayı amaçlar. Kalıcı ve sürdürülebilir başarı için; bilgi odaklı, nitelikli, değişime açık, 
kendini ve işini geliştirecek yaklaşımların bilincinde olarak tüm faaliyetlerini sürdürür.
 
Koleksiyon bu çerçevede; sunduğu bütün hizmet ve tasarımlarla ilgili sizlerin her türlü soru, öneri, 
görüş ve düşüncesine büyük önem verir. Bu amaçla kurduğu Koleksiyon Müşteri Hizmetleri birimi 
ile her bir talebi eşsiz bir kod ile sistemine kayıt eder ve sonuçlanıncaya kadar takibini sürdürür.
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Müşteri 
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Koleksiyon Müşteri Hizmetleri aşağıdaki akışa paralel olarak talepleri toplar, marka hizmet ve 
servislerine yönelik çalışmalarını sürdürür ve talep sahiplerine geri bildirimde bulunur:

 Koleksiyon müşterileri aşağıdaki iletişim kanalları aracılığıyla talep ve görüşlerini ulaştırabilirler:

- 444 30 69

- musterihizmetleri@koleksiyon.com.tr

- Koleksiyon Yurt içi ve Yurt Dışı Mağazaları

- Koleksiyon Kurumsal Web Sitesi

- Koleksiyon Kurumsal Sosyal Medya Kanalları
  facebook.com/Koleksiyon
  instagram.com/Koleksiyon
  twitter.com/Koleksiyon
  pinterest.com/Koleksiyon
  foursquare.com/Koleksiyon

- Diğer Web Siteleri, Portaller
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 Talep alındığına dair bilgi derhal müşteriye bildirilir.   

 Talebin takip edilebileceği müşteri takip numarası müşteriye Müşteri Hizmetleri    
tarafından e-mail veya telefon ile bildirilir.

 Talep incelemeye alınarak, gerekli faaliyet için yapılması gereken işlemler araştırılır.

 Geliştirme / çözüm önerisi tespit edilerek müşteri onayına sunulur.

 Mutabık kalınan öneri için gerekli işlemler derhal başlatılır, takibi yapılır.

 Müşteri talebinin durumu hakkında ara bilgilendirmeler yapılır.

 Talep çözümlendikten sonra müşteri memnuniyeti anketi yapılarak müşteri    
memnuniyeti sağlanmışsa talep kapatılır. Müşteri sonuçtan memnun değilse yeni çözüm   
önerisi ile işlemler tekrarlanır.
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