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Covid 19 ile Birlikte

Değişen İş Modelleri



Covid 19 Öncesi İş 

Modelimiz Neydi?

Sonrası Değişiklikler?



Kalabalık Ofislere Elveda 

Uzaktan Çalışma “in”



Dijitalleşme 

ve Online 

Platformlar 

“in”



Satınalma Tarafında 

Neler Değişti?



Covid19 Satınalma Tarafında da Değişiklikler Getirdi



Avantajlarımızı Öne Çıkartmalıyız

Güven

Sipariş Yönetimi

Kalite-Kalite Kontrol

Müşteri İlişkileri



İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ 

ÖNCESİNDE YAPILACAK 

HAZIRLIKLAR



Pazarı İnceleyin
- Latin Amerika pazarındaki rakipler kimler?

- Hangi ürünler hangi fiyatla satılıyor?

- Ürün sergileme ne şekilde yapılıyor?

- Tüketici tercihleri neler?

- Alıcının problemi ne?

Stratejinizi Belirleyin
- Pazara girişi nasıl gerçekleştireceksiniz?

- Firma olarak müşteriye öneriniz ne?

Edindiğiniz bilgileri

kağıda dökün



1- Görüşeceğiniz firmayı inceleyin
- Firma web sayfasından hedef ve vizyonu inceleyin

- Firma ile ilgili son haberleri ve gelişmeleri okuyun

- Linkedin vb sosyal med. görüşeceğiniz kişileri araştırın

- Firmanın pazardaki konumu ve rakipleri kimler?

ABD deki bir araştırma satıcıların %70 inin

iş görüşmeleri öncesi gerekli araştırmaları

yapmadığını, bunun başarının en önemli

etkeni olduğunu gösteriyor



2- Satış Sunumunuzu hazırlayın
- Satış sunumunda alıcının hangi ihtiyaçlarına 

odaklanacak ve hangi vaadleri sunacaksınız?

- Sunumunuzun provasını yaparak kontrol edin, sürenizi 

max 5dk ile sınırlayarak zamanı etkin kullanın.



3- Toplantıdan max verim almaya çalışın
- İş görüşmesi sadece sunumdan veya firma 

tanıtımından ibaret olmadığını bilin. Sorularınıza ve 

müşterinin sorularına zaman bırakın

- Fiziksel duruşunuz ile firma imajınızı doğru bir şekilde

yansıtmaya çalışın – Görüşmeler online ortamda

gerçekleştirilecek olsa da arka plana ve ekran

görünümüne, ortam aydınlatmasına dikkat etmelisiniz



Işık ve ekran açısına dikkat edin

Karanlık ve   

Geride
Daha Aydınlık

Ve 

Ortalanmış

Yetersiz ışık

Kamera altta

Cepheden net

Görünüm

Doğal ışık



Baş – Göz Seviyesi ve Arka Işık

Baş seviyesi ekranın üst kısmında 

az bir mesafe bırakacak şekilde 

konumlanmalı



Baş – Göz Seviyesi ve Arka Işık

Bilgisayarın kamerası aşağıda 

kaldığında arka görünüm kötü 

olacak, iletişim zayıflayacaktır

Kamerayı yükselterek göz 

seviyesinden iletişim kurabilir, 

böylece daha etkin bir 

görüşme gerçekleştirebilirsiniz



Baş – Göz Seviyesi ve Arka Işık

Arka ışığı dengelemeli, mümkünse laptop ekranı dışında önden yeterli ışık kaynağı kullanmalısınız. 

Arka planın düz ve detaysız olması dikkati sadece size yönlendirecektir.



4- Teknik hazırlıklarınızı tamamlayın
- Kullanılacak platforma giriş yapın, gerekli ise kayıt 

sürecini tamamlayın. Mikrofon kullanımı, video, 

ekran paylaşımı gibi ihtiyaçlarınızı gerekiyorsa teknik 

yardım alarak önceden çözün

- Toplantı zamanına tam uyun

- Toplantı öncesi, süresince ve sonrasında taraflarla 

net iletişim kurun

- Düzenli ve sessiz bir oda kullanın

- İyi bir mikrofon ve kulaklık, gerekliyse kamera 

kullanın



4- Teknik hazırlıklarınızı tamamlayın
- İnternet bağlantınızı kontrol edin. Fiber bağlantılar 

genelde daha iyi sonuç verecektir.

- Mümkünse görüşmeler öncesinde kendi içinizde bir 

test toplantı yapın, sunumunuzu paylaşmayı, chat 

uygulamasını kullanmayı deneyimleyin



5- Toplantı sonrası raporlamanızı düzgün 

bir şekilde yapın ve paylaşın
- Görüşme notlarınızı net bir şekilde hazırlayarak şirket 

içindeki birimlerle paylaşın.

- Görüşme yaptığınız kontak/kontaklar ile görüşme 

notlarının ilgili kısımlarını bir teşekkür notu eşliğinde

paylaşın
(Görüştüğümüz konular, görüşme sonrası atılacak adımların teyidi)



5- Görüşme sonrası süreci takip edin
- Görüşme gerçekleştirdikten sonra kısa raporlamanızı 

yaptınız ve ilave aksiyonlarınızı planladınız. Düzenli 

bir şekilde süreci takip edin.

- Müşteriyi ne çok sıkın ne de boş bırakın, süreci 

profesyonelce takip ettiğinizi hissettirin. 

Toplantınızda size gelen talep ve soruların tümünü 

yanıtladığınızdan emin olun.



İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİNDE 

SUNUM ÖNERİLERİ



ABC Sanitaryware

Best Faucet Manufacturer of Turkey

Ana Sayfayı mümkün olduğunca ürün 

ve firma konseptinize uygun 

hazırlamanızı öneriyoruz. 

Mümkün olduğunca sade, yalın bir 

tema seçebilirsiniz



30 Punto 20 Dakika

Sunumunuzda 30-20-10 kuralına uyun*

* Guy Kawazaki

10 Slayt

Sunumda 30-20-10 Kuralına uymanızı 

öneriyoruz;

- En az 30 punto yazı karakteri kullanın

- Toplantınız 20 dk yı geçmesin

- Slayt sayısı 10 u geçmesin (max 12-14)



Sunumdaki Akışı Doğru Planlayın

FAALİYET 

ALANINIZ

PAZARDAKİ 

SORUN NE?

SİZİN 

ÇÖZÜMÜNÜZ

KARŞI 

TARAFA 

TEKLİFİNİZ

REFERANS

ÖRNEKLER



BUNUN YERİNE

Sunumunuzu ürün görselleri ile 

zenginleştirebilirsiniz ama 

mutlaka kaliteli ve büyük, rahat 

anlaşılır görseller kullanın



BUNU KULLANIN

XX Brand 

xxx Product
Tüm özellikleri tek

görselde detaylı

bir şekilde

anlatabilirsiniz



Pazardaki problemi 

anlatmalısınız;

Pazarda ne yanlış, 

piyasadaki ürünler 

çok mu kalitesiz, 

projelerde

adaptasyon sorunu

mu yaşanıyor? 

Tasarım konusunda

yeterince destek

sağlayabiliyorlar mı?

Sizin bu probleme 

getirdiğiniz çözüm; 

Ne yapıyorsunuz da 

bu soruna çözüm 

getiriyorsunuz? 

Sıradan olmadığınızı 

anlatın



10% of our sales will be spent 

on advertisements if ....

Satış ve pazarlama koşullarınız – ürünü nerede 

konumlandırıyorsunuz?

Nerelerde satacak nasıl bir pazarlama desteği 

sunacaksınız? Hangi mecraları kullanmak daha efektif?





Referanslarınız?



Bir Sonraki Hamleniz 

Ne Olmalı?



CRM ve Satış Süreci

Lead     

Account - Contact

Opportunity

Sales
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