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Tasarım Karmaşası
KOBİ'lerin karmaşık CRM çözümlerini
kullanamaması
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KOBİ'ler için yüksek
fiyatlandırma

Kur farkından dolayı gelişmiş CRM
yazılımlarının tüm özelliklerini
kullanırken ciddi bütçeler ayırması
gerekiyor
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Satış elemanlarının CRM
yazılımı kullanmaması

Veri girmek için çok zaman alıcı olması
Nasıl para kazandıran bir etkisi
olduğunu raporlayamaması
İşletmelere gelen taleplerle kimin
ilgilendiğinin bilinmemesi
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Problem
Kurumsal CRM yazılımları karmaşık tasarımlara sahiplerdir. Bunun en büyük

sebebi ise farklı sektörler için özellikleri vardır. Bir çok işletmenin kendine özgün
olan yapılarına göre uyarlanır.



Aktiviteye dayalı satış01

Günlük pipeline yönetimi02

Müşteri iletişimi ve satışa
dönüştürme arasındaki denge03
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Çözüm
Daha fazla anlaşmayı kazanma
metodolojisi 

Fırsat yada talepler asla
gözden kaçırılmaz04



ürün / pazar uygunluğu05

sezgisel ve uygun fiyatlı06

işlevsellik derinliği07

anlaşmalara odaklı08

Çözüm
Daha fazla anlaşmayı kazanma
metodolojisi 



Ürün
Hakkında
CRM'ler, tüm sektörlerdeki işletmeler için
devrim niteliğinde bir araçtır. E-tablolar veya
farklı platformlar arasında bilgi alışverişi
yapmak yerine, bir CRM, satış, pazarlama ve
müşteri hizmetleri operasyonlarınız için tek
bir gerçek kaynağı olarak hizmet eder.



Anlaşmalar
yönetimi
Anlaşmalar sayfamızda işletme ile iletişime
geçen ve talep oluşturan müşterilerinin
talepleri listelenir. Bu ekranda her çalışan
kendine atanmış işi görebilir fakat yöneticiler
ise tüm talepleri kolaylıkla listelerler. Farklı
renkler ekleyerek müşterilerin türlerini
belirleyebilirler.



Raporlar
Satış elemanları ve işletme yöneticileri bu
sayfayı dilediği gibi organize edebilir.
Haftalık, 15 günlük, aylık, 2 aylık, 3 aylık veya
yıllık satış raporlarına kolaylıkla eğlenceli bir
şekilde erişim sağlarlar.



İş Akışları
CRM yöneticileri istedikleri herhangi bir işi
otomatize edebilir. Örneğin; bir anlaşmanın
durumu değiştirildiğine anlaşma sahibi,
anlaşma ile ilişkili kişiye veya şirkete email
atayabilir, etkinlik oluşturabilir ve hatta web
hook aracılığıyla diledikleri uygulamayla
entegrasyon sağlayabilirler.



Adım 1

2020

Adım 2

2021

Adım 3

2022

Ürünün Doğuşu İlk olarak 2020 yılında Digitexa Web Yazılım Ajansı
olan kendi yazılım şirketimiz için geliştirdik. Kendi iş
akışlarımızı kolaylık yönettiğimiz bir yazılımı 2021
yılında farklı müşterilerimize sattık. 2022 yılında
projeyi SaaS modeline çevirdik ve markalaştırdık.



Sebep 1
Hem Tükiye'de hem globalde

pandemi ile birlikte oluşan dijital
pazarlama iş hacimlerinin artması bizi
CRM çözümü üretmemiz konusunda

daha çok heyecanlandırdı.

Zamanlama
Türkiye'de pandemi sonrası dijital
pazarlamaya verilen önemin artması

Sebep 2
Orta asya ülkeleri ve arap

ülkelerinde CRM yazılımı kullanma
yaygınlığının az olması ve bu

ülkelere en doğru şekilde anlatacak
ülkede yer alıyor olmamız. 



Yeni satış fırsatları: 
İyi bir CRM sistemi, potansiyel müşterilerinizi
sınıflandıracak ve en iyi müşterilerinizi
belirlemenize yardımcı olacaktır
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İyileştirilmiş müşteri hizmetleri:
Doğru CRM sistemi, ekibinizin müşteri
hizmetlerine proaktif bir yaklaşım
benimsemesini sağlar.
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Daha iyi karar verme:
CRM sistemleri, tüm temas noktalarında ve
kanallarda müşterinin tek bir görünümünü
sağlamanın yanı sıra müşteri davranışları
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Değer Önerisi
İyi bir CRM çözümü, hayati iletişim
kanalları açarak ve müşterilerinize daha iyi
hizmet verebilmek için müşteri odaklı ortak
bir bilgi tabanı oluşturarak işiniz için değer
yaratır.

Daha yüksek verimlilik:
Entegre bir CRM sistemi ile işletmenin kritik
müşteri bilgilerine anında erişebilir.
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Traction
Şu anda yazılımınız önemli kısımları

tamamlanmış ve iyi seviyelerde trafik alıyor
bu trafik ile de bilinirlik oluşturuyoruz.

Tabloda bulunun aylık bazda sitemize gelen
kullanıcı istatistiğinin verisidir.



KOBİ İşletmeler
Önceliğimiz 5 çalışandan fazla olan KOBİ'lere
yeni nesil ve uygun fiyatlı bir bulut CRM yazılımı
kullandırmak.

CRM Danışmanlık
Hizmeti Firmalar
Danışmanların ve danışman firmaların sisteme
getirecekleri firmalar üzerinden kazanç
sağlayabilceği bir yapı kurmak.

Reklam Ajansları
Talepleri ve anlaşmalarını kendi firmalarına ait
bilgileri saklanması ve ortaklık yapısına uygun
çalıştıkları müşterilerine Crmilyo'yu
kullandırmak.

Hedef Piyasa
Eski sistem CRM yazılımı kullanan okullara,
KOBİ'lere ve reklam ajanslarına yeni nesil bir
CRM yazılımını kullanma alışkanlığı
kazandırabilmek. 

Özel Okul ve Eğitim
Kurumları için CRM
Özellikle özel okul ve özel eğitim kurumları
öğrenci ile velilerinden gelen taleplerini
aldıktan sonra özel entegreasyonlarını
oluşturmayı planlıyoruz. 



Toplam Pazar Büyüklüğü (TAM)63.91B

Ulaşılabilir Pazar Büyüklüğü (SAM)30M

Hizmet Verilebilir Elde Edilebilir Pazar (SOM)12.9M

Global Pazarın
Büyüklüğü
Önceliğimiz Tükiye'de bulunan 3 milyondan fazla küçük ve
orta ölçekli işletmelere crm alışkanlıklarını kazandırmak.
Fortune Business Insight haberine göre 2022 yılında CRM
pazar büyüklüğü 63.91 milyar dolar olarak açıklanmış ve bu
pazar büyüklüğü 2029 yılının sonuna kadar 145.79 milyar
dolar olarak ön görülmektedir. Hedefimiz 5 yıl içerisinde bu
pazardan %1 pay almaktır.
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DinamikCRM
www.dinamikcrm.com

Next4biz
www.next4biz.com/tr

Logo Yazılım
www.logo.com.tr

Infoset
infoset.app

Pipedrive
www.pipedrive.com

Hubspot
www.hubspot.com

Bitrix24
www.bitrix24.com.tr

Teamgram
www.teamgram.com

Rakipler
Rakiplerimizi tanımak bizi daha çok
çalışmaya yönlendiren motivasyon
kaynağıdır.

https://www.dinamikcrm.com/
https://www.next4biz.com/tr/
https://www.logo.com.tr/
https://infoset.app/
https://www.dinamikcrm.com/
https://www.next4biz.com/tr/
https://www.bitrix24.com.tr/
https://www.teamgram.com/main/tr/


erdi@crmilyo.com

Eposta Adresi

Koşuyolu, Ali Nazime Sk.
No:32, 34784 
Kadıköy/İstanbul

Ofis Adresi

+90 (537) 426-5951

Telefon Numarası

Bize Ulaşın


