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Geleneksel müșteri edinme kanallarına düșük maliyetle yenilerini

eklemek isteyen B2B șirketler için verilen bir hizmettir.



Yurtdıșında geleneksel olarak hedeflenebilecek pazarların dijital kanallarla ulașılabilecek potansiyellerini

çıkarırız ve o pazarlardaki rekabeti rakamlarla ortaya koyarız.

Akıllıca seçeceğimiz dijital teknolojiler ve platformlar ile, șirketin hedef pazarlardaki online görünürlüğünü

arttırırız.

Șirketin stratejik ürünleri ve hedef pazarları için, yeni müșteriler ile etkileșim kurabileceği dijital

mekanizmaları kurarız. Kendi websitesine hedef kitleyi çekmekten, hedef ülkelerdeki en popüler B2B

platformlarda görünür olmaya, konusundaki yurtdıșı ihalelerden haberdar etmekten, yabancı rakiplerin

müșterilerine ulașmaya kadar çok geniș bir yelpazede potansiyel müșteri avcılığı yaparız.

       Bu hizmet kapsamında;

Yurtdıșı B2B Dijital Pazarlama Danıșmanlığı, sektörü ne olursa olsun geleneksel müșteri edinme kanallarına düșük

maliyetle yenilerini eklemek isteyen B2B șirketler için verilen bir hizmettir.

PKF International Limited is a family of legally independent member firms. PKF International Limited does not accept any responsibility or liability for the actions or

inactions on the part of any individual member firm or firms. Individual member firms do not accept responsibility or liability for actions or inactions on the part of any other

individual member firm or firms.

Hizmet İçeriği



Bu hizmet kapsamında hem strateji danıșmanı, hem sizi yurtdıșındaki online platformlara tașıyacak hızlandırıcı,

hem de gereken durumlarda ajanslardan alacağınız hizmetlerin sizin adınıza takipçisi ve denetçisi olarak

çalıșıyoruz. Birlikte çalıștığımız tüm görevlilere, bildiğimiz her șeyi aktarıp, bu faaliyetlerin șirketin öz yeteneği

olması için eğitimler veriyoruz. Dijital pazarlamada öğrenmeyi öğretiyoruz.

Dijitalde Potansiyel Müșterileri Nasıl Elde Ederiz?

PKF International Limited is a family of legally independent member firms. PKF International Limited does not accept any responsibility or liability for the actions or

inactions on the part of any individual member firm or firms. Individual member firms do not accept responsibility or liability for actions or inactions on the part of any other

individual member firm or firms.

Hizmet İçeriği

Hizmet Süresi: 8 hafta kurulum, 16 hafta takip süresi olmak üzere toplam 24 haftadır. Hizmet %15 yerinde, %85

online olarak verilmektedir. Takip ve denetim hizmetleri onlinedır.


