
                                 

 

 

Yeni nesil fotoğraf baskı platformu 
Clicksy yatırımcılarını arıyor  

Global ölçekte büyük bir pazar payına sahip “foto kitap” ürününün Türkiye’deki 
öncüsü Clicksy, paya dayalı kitle fonlaması turuna çıkarak yatırımcılarla buluştu. 
Türkiye’nin en aktif kitle fonlama platformu fonbulucu üzerinde 28 Ekim 2022’ye 
kadar devam edecek olan tur sonuna kadar 2 milyon 900 bin TL fona ulaşmaya 
çalışacak olan girişim şirketi %9 pay arzı gerçekleştirecek. Akıllı algoritmasıyla 
kullanıcılara kolaylıkla ve hızla fotoğraf baskı deneyimi yaşatan, hem uygulama 

hem de masaüstünde hizmet veren Clicksy, yatırım turu sonrası pazarlama 
faaliyetlerine hız vererek 36 ay sonunda 73 milyon TL ciro, 23 milyon TL brüt kâr 

elde etmeyi hedefliyor. 

29.08.2022, İstanbul 

En değerli anılarınızı dijital dünyadan alıp kaliteli bir baskıyla kapınıza kadar getiren yeni nesil 
fotoğraf baskı platformu Clicksy yatırım turuna çıktı. Akıllı algoritması, üstün teknolojisi ve 
kullanıcılara sunduğu tasarım özgürlüğüyle fotoğraf albümü, fotoğraf baskı, çerçeveli ürün ve 
daha pek çok kişiselleştirilebilir hediye hazırlama imkanı veren, Avrupa ölçeğinde sektöründeki 
en gelişmiş uygulama ve web yazılımlarından biri. Clicksy, 28 Ekim 2022’ye kadar fonbulucu 
Invest’te devam edecek tur boyunca bireysel ve kurumsal yatırımcılara şirket paylarının %9’nun 
arz ederek 2 milyon 900 bin TL finansmana erişmeyi hedefliyor. Girişim şirketi, yatırım 
sonrasında önce Avrupa ardından Arap Yarımadası ile Türk Cumhuriyetleri’ne satışa 
başlayacak ve B2B kanalında düğün ve yenidoğan fotoğrafçıları ile iş birliği yaparak sektörün 
dijital dönüşümüne katkıda bulunacak. 

Clicksy, yatırım turunun başlama tarihi olan 29 Ağustos Pazartesi saat 10.00 itibari ile ilk 20 iş 
günü içerisinde EFT veya kredi Kartı ile yapılan yatırımlarda yatırımcılarına %20 fazladan pay 
verecek. Ek paylar Merkezi Kayıt Kuruluş (MKK) nezdinde yapılacak pay dağıtımı esnasında 
yatırımcıların hesaplarına aktarılacak. Girişim şirketi yatırımcılarını Clicksy ile tanıştırmak adına 
yatırım tutarları oranında belirlenen ürünlerinden hediye edecek. Yatırımcılar ayrıca 
FONBULUCU15 koduyla yatırım turu boyunca %15 indirimden yararlanabilecek.  

Gelişmiş versiyonlarla dünyaya açılmaya hazır  

Kişiye özel fotoğraf albümü konseptini daha kaliteli bir baskıyla Türkiye’ye taşımak ve bu pazarın 
B2C kanadında büyümesine öncülük etmek üzere yola çıkan Clicksy, Kasım 2021 sonunda 
yayına aldığı uygulama versiyonuna Mayıs 2022’de masaüstü versiyonu ekledi. Bugüne kadar 
Türkiye’nin 81 ilinden 50 binden fazla kişinin uygulamayı indirmesini sağlayan girişim,  IOS ve 
Android telefonlarda aktif 25 binden fazla kayıtlı kullanıcıya erişti. Kayıt olma oranında %73, 
başarılı sipariş oranında %30, ortalama sepet tutarında 210 TL’yi yakalayan Clicksy, masaüstü 
versiyonunda ise iki ayda 4 bin 500 kullanıcıya ulaştı ve dijital pazarlama aktiviteleri sayesinde 
her ay 1 milyonun üzerinde etkileşimle büyümeye devam ediyor. 

Yatırım sonrasında yeni fikirlerle hızla geliştirerek dünyaya açılma planlarını yapmış durumda 
olduklarını söyleyen  Clicksy Kurucusu Erdil Akın, “Tur sonrası elde edeceğimiz finansmanla önce 
Avrupa sonra da  Arap Yarımadası ile Türk Cumhuriyetleri’ne satışa başlamayı ve B2B kanalında 
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düğün ve yenidoğan fotoğrafçıları ile iş birliği yaparak sektörün dijital dönüşümüne katkıda 
bulunmayı arzu ediyoruz. Ayrıca kurumsal şirketler ile paydaşlık kurarak kişiye özel fotoğraf 
albümü ya da takvimleri ile birlikte yılbaşı ve doğum günleri için hediyelik kutu sektörüne gireceğiz. 
Türkiye'nin önde gelen pazaryeri platformları, spor kulüpleri ve markaları ile iş birliği 
görüşmelerimiz halihazırda sürüyor. Fiziksel baskı ürünlerimizin yanı sıra kullanıcılarımızın 
yaptıkları bu özel tasarımların dijital versiyonlarını sosyal medyada paylaşabileceği, filtreleyip 
makyajlayabileceği çok daha gelişmiş bir versiyonumuz da kısa zaman zarfında yayına alınmış  
olacak. Girişimimizin parlak geleceğine inanarak bize yatırım yapan yatırımcılarımızın desteğiy le 
pazarlama faaliyetlerimize de hız vererek 36 ay sonunda 73 milyon TL ciro, 23 milyon TL brüt kar 
elde etme hedefimize son derece yakınız” dedi.  

Kampanya videosu: https://www.youtube.com/watch?v=Auv3sl3b2H0 

Kampanya sayfası: https://fnb.lc/clicksy 

 

 

fonbulucu Platformları Hakkında: 

fonbulucu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’dan 8 Nisan 2021 tarihinde lisans alarak “paya dayalı 
kitle fonlaması” alanında ilk kez faaliyete geçen ve Türkiye’de girişimcilik ve yatırımcılık 
ekosistemini geliştirmek, sermayeyi tabana yaymak amacıyla kurulan bir finans teknolojileri 
girişimi. 

Platforma 2021 yılı itibariyle 2 bin 700’den fazla girişim finansmana erişmek için başvurdu. 
Platformda yatırım turuna çıkmaya hak kazanan 41 girişimden 36 tanesi kampanyasını başarıyla 
sonuçlandırarak toplamda 107 milyon TL’nin üzerinde fon toplandı. Sisteme bugüne kadar 26 
binden fazla kişi üye oldu ve dijital girişimcilik yatırımcılığı ile tanıştı. 

fonbulucu’nun kurmuş olduğu yenilikçi ve kapsayıcı yatırım ekosisteminin önemli bileşenleri olan 
“girişim sermayesi yatırım fonu” ve “melek yatırımcı ağı” da hızla gelişmeye devam ediyor. 
fonbulucu bünyesindeki “Reinves Melek Yatırımcı Ağı”, kuruluşunun akabinde yaklaşık 1 yıl içinde 
400’ün üzerinde başvuru aldı. Melek yatırımcılık konusunda yaptığı bilgilendirici çalışmalarla 
ülkemizde girişim yatırımcılığına ilişkin farkındalığın artmasına da önemli destekler sunan 
fonbulucu, portföy yönetim şirketi ile iki yeni girişim sermayesi yatırım fonu kurmak için 
çalışmalarını hızlandırdı. 

Melek yatırımcılar, paya dayalı kitle fonlama platformu ve girişim sermayesi yatırım fonu ile 
girişimlere desteğini paydaşları ile büyüten fonbulucu, yatırım bankası hedefiyle de çalışıyor. Fikir 
aşamasından girişimlerin ölçeklenmesine kadar ihtiyaç duydukları finansman aşamalarında tüm 
bileşenleri ile girişimlere çözümler sunan fonbulucu, başarılı girişimlerin halka arzına kadar olan 
finansman ihtiyaçlarını karşılama ve onları halka arza hazırlamak için içerisinde çeşitli hizmetler 
sunmayı planladığı yatırım bankası kurma hedefiyle, regülasyonun gerektirdiği başvuru süreçleri 
için hazırlıkları tüm hızıyla sürdürüyor. 

fonbulucu, paya dayalı kitle fonlaması alanında hayata geçirdiği yeniliklerin yanı sıra “borca dayalı 
kitle “fonlaması ile ilgili çalışmalarını da büyük ölçüde tamamlamış durumda. Bu önemli alternatif 
finansman yöntemi sayesinde, üretim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren daha fazla girişim 
finansmana erişim sağlayabilecek. 

https://www.youtube.com/watch?v=Auv3sl3b2H0
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVc5Q2ZqWjFDb2t1OUp6MVJXMjZETXhFNURtZ3xBQ3Jtc0tsWW5zekpBRF9JeGZ4YnE5Ynd0MXI4dDJkam1ubHpZWTFOZkktMloxNTFIRmNVQVBnb1VCemRTemJTdWRXcm01WDhTSlo2cWdfbm01N0VvWmpXSGRkREhwNktuQVd3ZnA3NXhDX2NMSk51cU5NR09vNA&q=https%3A%2F%2Ffnb.lc%2Fclicksy&v=Auv3sl3b2H0


                                 

 

fonbulucu bu çoklu yapının gücüyle 2022 yılında 150 milyon TL, 2023 sonuna kadar ise 1 milyar 
TL finansman hacmine ulaşmayı hedefliyor. 

https://invest.fonbulucu.com 
 

https://invest.fonbulucu.com/

