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2016 yılında kurulan Joom, dünyanın dört bir 
yanında 250 milyondan fazla kullanıcısıyla kısa 

sürede lider bir e-ticaret platformu haline 
gelmiştir. Joom, güvenli bir alışveriş deneyimi 

sağlamak için yüksek kaliteli ve güvenilir lojistik 
sunmanın yanı sıra kullanıcılarına özel teklifler 

ve satıcılarla her an iletişim kurma imkânı 
sağlamaktadır.

Dünya genelinde 250 milyon kullanıcısıyla Joom, elektronik 
ve mutfak aletlerinden evcil hayvan ürünlerine kadar tüm 

e-ticaret ihtiyaçlarını karşılayan ünlü bir alışveriş platformudur. 
Yalnızca Fransa’da her gün 40.000’den fazla yeni kullacının indirdiğin 

Joom uygulaması, 2018’de App Store ve Google Play Store’da en 
çok indirilen 5 uygulama arasında yer almıştır. Joom, dünya çapında 
en çok tercih edilen e-ticaret platformu olma yolunda hızlı adımlarla 

ilerlemektedir.

Almanya, İspanya ve Türkiye gibi ülkelerde e-ticarete yönelik artan 
talebi fark eden Joom, Avrupa pazarında hizmetlerini ve etkisini 

genişletmek amacıyla Protranslate’in uzman lokalizasyon ekibiyle iş 
birliği yapmıştır. Protranslate, makale çevirilerinin yanı sıra içerik ve 

platform lokalizasyonu sürecini büyük bir ciddiyetle 
tamamlamıştır.

??

Avrupa'daki müşterilerin yaklaşık 
%60'ı ana dillerinde alışveriş yapmayı 
tercih ediyor.  EMEA Bölgesi’nin lider 
hizmet sağlayıcısı olan Protranslate, 
deneyimli lokalizasyon uzmanları ile 
küresel markaların rekabetin yüksek 
olduğu Avrupa pazarına açılmalarına 
yardımcı olmaktadır.

“
”Avrupa pazarında hizmetlerimizi genişletmek adına birçok dilde lokalizasyon 

projelerimiz için Protranslate ile çalışmayı tercih ettik. Artık İspanyol, Alman ve 
Türk hedef kitlemize ana dillerinde mesajımızı iletebiliyoruz. Avrupa’da 

yaşadığımız büyüme etkisini ilk günden itibaren fark edip devamını 
getirebildiğimiz için çok şanslıyız. Protranslate ile çalışmamız sonucunda lokalize 

edilen platformumuzda trafiğin otuz kart arttığını gözlemledik.
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Protranslate lokalizasyon ekibi, Joom’un 
köklü itibarını korumayı görev edinmiş 
ve en küçük detaylara dikkat ederek 
hedef di l lere kusursuz bir aktarım 
gerçekleştirmiştir. Joom’un içeriği ve 
platformu, hedef kitlenin alışveriş tercihlerine 
uygun olarak dil ve üslup hataları olmaksızın 
Almanca, İspanyolca ve Türkçeye lokalize 
edilmiştir. Protranslate lokalizasyon ekibi satıcıların 
günlük çalışmalarında yardımcı olmak amacıyla 
satıcı platformunun lokalizasyon sürecinde de 
Joom’a destek sağlamıştır.

Joom ile Protranslate arasındaki iş birliği, platformdaki Avrupalı 
müşteri ve satıcı sayısının hızla yükselmesiyle sonuçlanmıştır. 
Lokalizasyon sürecinin başlangıcından itibaren İspanyol ve Alman

 satıcı sayısında görülen %65 artışın yanı sıra trafik iki kat 
artmıştır. Binlerce yeni Avrupalı alıcı ağırlayan Joom, 

lokalize edilen her yeni içerikle birlikte yeni 
kullanıcıları bünyesine dahil etmeye 

devam etmektedir. EMEA Bölgesinin önde 
gelen dil hizmetleri 

sağlayıcısı Protranslate, 
kuruluşundan bu yana 

dünya çapındaki iş 
ortaklarına 120'den fazla 
dilde yüksek kaliteli çeviri 
ve lokalizasyon hizmetleri 

sunmaktadır.

Protranslate sayesinde İspanya, Almanya ve Türkiye'den çok sayıda 
satıcı ve alıcı platformumuzu kullanmaya başladı. Artık 

platformumuzda Avrupa’dan yüzlerce yeni satıcı ve binlerce alıcı 
barındırıyoruz. Protranslate, lokalizasyon iş akışımızı tasarlayıp 

yönetmemize ve ilgili pazarlar için belirlenen hedefe ulaşmamıza 
yardımcı oldu. 
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“
”Protranslate ile yaptığımız iş birliğini birçok açıdan takdir ediyoruz. 

Protranslate'in özel lokalizasyon ekibi, içeriğimizi yalnızca İspanya, Almanya, 
Türkiye'deki satıcılar ve alıcılara yönelik olarak yerelleştirmekle kalmayıp aynı 
zamanda mevcut çevrilmiş içeriğimizi hiçbir hataya yer vermeyecek şekilde 

mükemmel hale getirdi. 
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