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Müșterisi de bir bașka ișletme olan (B2B) șirketlere özel tüm

pazarlama yaklașımlarının, kullanılan yöntemlerin, kanalların ve

ekiplerin dijitalleștirilmesine yönelik verdiğimiz bir hizmettir.



Müșterilerimize sunduğumuz hizmetleri üç ana bașlıkta sıralayabiliriz:

1.     Satıș kanallarının teknoloji yardımıyla çeșitlendirilerek ticaretin dijitalleșmesi,

2.     Müșteri ilișkileri yönetimi, tahsilat takibi, satıș ekibi yönetimi gibi pazarlama operasyonlarının daha kolay ve

az maliyetle yapılmasını sağlamak için pazarlama süreçlerinin dijitalleșmesi,

3.     Dönüșümün sürekliliğini sağlamak için pazarlama çalıșanlarının eğitim ve rehberlik yoluyla  dijital

yetkinliklerinin arttırılması.

Müșterisi de bir ișletme olan șirketlerin (B2B) pazarlama yöntemleri, son tüketiciye mal veya hizmet satan

șirketlerden (B2C) tamamen farklıdır. B2B pazarlamanın, farklılașan tüm yönlerini ve kendine özgü konularını

yıllardır sayısı 300’ü așan ișletmede tecrübe ettik. PKF Dijital Dönüșüm Ofisi olarak pazarlamanın dijital dönüșümü

hizmetlerini bu farklar ve konular üzerine kuruyoruz.
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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
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B2B’de Müşteri Deneyimini Dijitalleştirmek
 

Yılda 3 milyar dolarlık ciroya sahip büyük bir endüstriyel araç ve alet üreticisi olan XYZ Metal’in [1], ana pazarlama

malzemesi olarak kullandığı basılı kataloğu, müșterilere araç seçiminde ve süreç planlamada çok fazla esneklik

sağlamıyordu. Bunun üzerine șirket, 2013 yılı sonunda LATA isimli ücretsiz bir internet uygulaması geliștirdi. Ana

amacı alıcıların verimliliğini ve araç seçim süreci hakkındaki bilgilerini geliștirebilmekti. LATA müșterilerinin

izlediği her bir üretim süreci için, șirketin o sürece uygun olabilecek ürünlerini de öneriyordu. LATA ücretsizdi

ancak șirket gelirlerinin artıșını sağlamıștı. LATA’yı kullanan ve kullanmayan müșterilerin geçmiș yıl gelirleri

kıyaslandığında LATA’nın satıșları %14,1 oranında arttırdığı görüldü. Ayrıca yeni müșteri edinme hızlarında da

artıș gözlemlediler. Bu sayede dijital teknolojiler yardımıyla gelirlerini arttırmıș oldular. Buna ek olarak, LATA’yı

kullanan müșterilerin profillerini çıkararak kendi potansiyel müșteri veritabanlarında olan (LATA kullanmayan) ve

benzer profil sergileyen hedef müșterileri belirlediler. Bu müșterilerde LATA’yı bir ikna argümanı olarak

kullanmaya karar verdiler. LATA’nın etkisini kanıtladıktan sonra șirket LATA’yı geliștirmek için ekstra fon ayırmaya

karar verdi ve bu araç halen sektördeki alıcılar tarafından aktif kullanılıyor.
 

[1] Șirket ve ürün isimleri değiștirilmiștir.
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Örnek Vakalar: Nasıl Başardılar?

Geleneksel Kanalları Küstürmeden E-Ticaret
 

Dünyaca bilinen bir el aletleri üreticisinin Türkiye ofisi, yıllardır geleneksel olarak bölgesel distribütörlere satıș

yapıyor ve ürünleri bu distribütörler kanalıyla bayilere ve oradan son kullanıcılara ulaștırılıyordu. 2016 yılına

gelindiğinde, șirket online ticarette var olmayı, bu yeni kanallardan gelen rekabet tehditlerine karșı bir gereklilik

olarak görüyordu. E-ticarette yerini almak ve son kullanıcılara dijital yollarla ulașabilmek için bir dizi çalıșmaya

bașladı. Yıllardır uyguladıkları geleneksel iș modeli, üretici firmanın distribütör ve bayileri ile köklü ve güvene

dayalı bir ilișki geliștirmesine neden olmuștu. Üretici firmanın dijital satıș kanallarıyla son kullanıcılara doğrudan

ulașması bu ilișkileri zedeleyecekti. Bu nedenle șirket, e-ticarete doğrudan bașlamak yerine bayilerini e-ticaret ve

dijital pazarlama alanında güçlendirmeye karar verdi. İçeride pazarlama çalıșanlarından olușan bir dijital dönüșüm

ofisi kurdu. Önce bu çalıșanların dijital yetkinlikler kazanması sağlandı. Sınıf içi ve online eğitimler ile ekip sürekli

bir öğrenme düzenine girdi. Daha sonra bir hizmet sağlayıcı ile birlikte bayi eğitimlerine bașladı ve 1 yıl içinde

yüzlerce bayiye e-ticaret ve dijital pazarlama eğitimi verildi. Pazarlama bütçesindeki bayi destek kalemlerinin

çoğu bayilerinin dijital pazarlama harcamalarını desteklemek için kullanıldı. Böylece öncü el aletleri üreticisi hem

ticaretini dijitalleștirdi, hem de bayileri ile ilișkilerini güçlendirmek için yeni bir yol geliștirmiș oldu.


