
E-IS VE E-TICARET DUNYASINA HIZLI BIR GIRIŞ



İŞ DÜNYASINDA E-IŞ SÜREÇLERI 
NASIL BELIRLENIYOR?

• İhtiyacı olup farkında 
olmayanlar

• Yazılım şirketindeki satıcının 
gazına gelip herşeyi satın alanlar

• Bizim komşu da almış bir CRM 
alalımcılar

• Teknoloji neme lazım elle 
çözüyoruzcular



ETICARETI KIMLER YAPIYOR?

• Batıyoruz eticaret bizi 
kurtaracak

• Bu eticarette büyük para 
varmış

• Fizikselini beceremedim 
elektroniğini kesin yaparım

• Gelsinler biz dijital çocuklar 
hepsini harcarız çetesi



KIMLER ETICARET YAPMAMALI

• Koskoca adamım burada beni 
herkes anır deli para kazanırım

• Üç kuruşum var onla sistemi 
kurarım nasılsa kazandığım sistemi 
döndürür

• Bujiterim var haftada üç küpe 
satıyorum biraz eticarete para 
harcayayım kesin çok satarım

• "Sizin bu Tourkiyee çokkk buyük 
pazarh"



KIMLERDEN ETICARET 
YONETICISI OLMAZ

• Ben londradayken her gün netaporterdan 
alışveriş yapıyordum

• Abii elimde bir veri tabanı var süper ekler 
toplar satarız

• Geçenlerde okulda bir eticaret tezi yazdım 
bu işi benden iyi kimse bilemez zaten A 
aldım

• Sabahları üzerime süper kombinler 
yapıyorum moda benim işim çok iyi satarım

• Sosyal medya işi yapıyordum bin ikibin kişi 
topladım şimdi onlara dünyanın malını 
satacağım



ETICARET IŞI NEREDE TAKILIR

• Ya sistemi kurduk ama malı nereden 
alacağız?

• Süper fotoğraflar çekiyoruz ama siteye 
nasıl koyacağız?

• Site süper oldu!?!? Ama niye herkes 
burdan alışveriş yapmıyor

• Süper banka komisyonu aldım  
500000. Pakette çok para kazanacağım

• O %90 indirim demiş ben kesin %100 
derim



PROBLEMLER

• Private shopping yapıyoruz arama 
motorları dışarda kaldı

• Acunn'a reklam çıktık eyvahh çok 
satıyoruz. Malları kim paketleyecek?

• Eyvah çok satıyoruz, mallar bitti

• Reklam pr neki onlar

• Reklamı pr ı çok iyi biliyorum seo 
mu o da ne!?!?!?



NASIL KAZANILIR

• İhtiyaçlara uygun altyapı

• İyi banka komisyonu

• Depoda duran mal

• Hızlı teslimat 

• çok hızlı teslimat 

• hemen teslimat

• Güçlü bir veri tabanı



BAŞARI HIKAYELERI YOK MU?

• Migros - Garanti - Tansaş

• Yemeksepeti

• 43000 transaction

• cember.net xing satışı. 4.3 milyon euro Çağlar Erol ama 
enuygun.com

• Ersan özer ( itiraf.com ) ama uzmantv.com



TEŞEKKÜRLER
Atıf Ünaldı
@atifunaldi

Http://www.atifunaldi.com.tr


