
 

 
 

• Nasıl çalışıyor 
 

• Neler sunuyoruz 

• Avantajlarımız 

• Neden ALL BİZ? 

• Başarıya doğru üç adım 

Yeni ticaret yolları 



! 

? 

Pazarlamanın daha kolay ve daha 
etkili olabileceğini kanıtlayabiliriz 

Pazarlama yöntemlerinizin etkili 
olduğunu mu düşünüyorsunuz 

Yeni ticaret yolları! 



                       ALL BİZ Sizlere neler sağlar ? 

Müşteri sayısı artırımı 

Birçok ürün ve hizmet talebi 

İhracatlarınız için yeni ülkeler 

Şirket karlarınızın artırımı 

Kurumunuzu daha fazla firmaya 

tanıtma fırsatı 

 

Bugün neler alabilirsiniz ? 



Торгуй по-новому! 

Наши 
преимущества 
Nasıl çalışıyor? 

Başarı hikayeleri 

Nasıl Çalışıyor? 



Торгуй по-новому! 

Наши 
преимущества 

ALL BİZ sitesinde 800 bin‘den fazla üye kayıtlı bulunmaktadır 
ALL BİZ Kullanıcı profilleri genel olarak KOBİ’ler hem de büyük işletmelerdir 
Üyelerin büyük kısmı site avantajlarını olumlu olarak değerlendirmişlerdir.. 

Elektrolider Ltd. Şti. 

«Bir sene içinde site üyesi olarak kendi ürünlerimizin 
promosyonu ile ilgili ilerleme gördük ve birçok yeni iş ortağı 
ve müşteri bulduk». 

 Ukrayna   

«ALL BİZ sitesine üye olduğumuzdan beri aldığımız sipariş 
sayısı %25 artış göstermiştir. » 

Severnoye 
Zodçestvo 
Astana Ltd. 
Şti. 

Kazakistan 

 Beyaz Rusya 

«Its has been a very meaniful & Fruitful business association with your esteemed company . It would be 
interesting to note that against reasonable premium package we had overwhelming response from the 
customers with the deals getting closed with profit margin of Rs 22 lakhs». Lahari Associates, 

Company 

Minsk Traktör 
Fabrikası A.Ş. 

Hindistan 

«İlk önce ALL BİZ sitesinden birçok mektup geldiğinin altını çizmek isteriz. Siteye hizmet veren müşteri 
temsilcileri hızlı ve profesyonel bir şekilde hizmet vermekte ve herhangi durumda yardımcı olmaya 
hazırlarıdır. ». 

Nasıl Çalışıyor? 



Торгуй по-новому! 

Наши 
преимущества 

ALL BİZ ziyaretçileri neler arar? 

             En fazla ziyaret edilen TOP-20 sektör listesi 

ALL BİZ sitesi her gün ürün 
ve hizmet için araştırma 
yapan 700 bin internet 
kullanıcısı tarafından 
ziyaret edilmektedir. 

Nasıl çalışıyor? 



Торгуй по-новому! 

Наши 
преимущества 

ALL BİZ sitesinde neler satılır? 

ALL BİZ sitesinde Dünya'nın her 
köşesinden çocuk bezinden sanayi 
makinelere kadar 15 000 000  
farklı ürün tanıtılmaktadır !   

Nasıl çalışıyor? 



Libya 

Ukrayna 

ALL BİZ sitesi üye şirketlerine her gün ürün 
talepleri gelmektedir. 

Bulgaristan 

Polonya 

Türk şirketlerine son sene içinde 
gelen ürün talepleri 

Son sene içinde Türk 
şirketlerine 45 bin 
ürün ve hizmet talebi 
gelmiştir. 

Nasıl çalışıyor? 



Nasıl çalışıyor? 

2011 yılı içinde Site üyelerine 200 ülkeden 1 500 000 yazılı ürün talebi gelmiştir 



Sipariş sayısını nasıl artırabiliriz 
Satışlarımızı nasıl artırabiliriz 
Yeni piyasalara nasıl girebiliriz ? 

ALL BİZ avantajlarından 
faydalanın ! 

Daha fazla kazanın! 



Avantajlarımız 

Avantajlarımız 



Google Analytics bilgilerine göre: 
Süre: 01.03.2011 — 01.03.2012 

Dünyada aktif bir şekilde faaliyet gösteren 196 
milyon siteden en fazla ziyaret edilen sitelerin 

 TOP-1000 listesinde 415. sırada yer almaktayız 

 

ALL BİZ ziyaretçi sayısı Dünya'daki 
internet kullanıcıları sayısının 

%10'unu bulmaktadır. 

Site ziyaretçileri 



Ürünlerinizin yerli 
piyasada iyi promosyonu 

ve 

Diğer ülkede ihracat 
konusunda desteği sağlar 

Tek dille hizmet veren b2b 
sitelerinin ziyaretçi coğrafyası 

Ocak 2012 
Google Analytics bilgilerine göre 

           Ziyaretçilerin çoğu arama                        
motorlarından gelmesi: 

Ziyaretçi istatistikleri 

Yerli piyasada liderliği ve 

Diğer ülkelerinde  
ihracat desteği sağlar 



Rusça, Türkçe, İngilizce, Lehçe, Almanca, İspanyolca, Ukraynaca, Çince, 
Romence, Fransızca, Çekçe, Portekizce, İtalyanca, Arapça, Farsça, Macarca, 
Bulgarca, Japonca, Korece, Hollandaca, Vietnamca, Yunanca, İbranice, 
Norveççe, Fince, İsveççe 

Dil engelleri olmaması:                                
Dünya'nın herhangi noktasında yaşayan herhangi 
internet kullanıcısı ALL BİZ sitesinde yayınlanan bilgileri 
kendi diliyle görmektedir. 

. 

Ürün ve hizmetleriniz ile 
ilgili bilgiler ALL BİZ 
sitesinde 26 dille 
yayınlanmaktadır.   

Çok dilli yayım 



Başarıya doğru 
üç adım 



Ücretli üyeler 500 kata kadar 
daha fazla ürün ve hizmet 
ekleyebilmektedir. Bu sayede 
ücretli üyeler 162 kata kadar 
daha fazla ziyaretçi almaktadır 

ALL BIZ sitesinde şirket, ürün 
ve hizmetler üyelik tipine ve 
girilen bilgilerin kalitesine 
bağlı olarak sıralanmaktadır. 

Sizin amaçlarınızı karşılayabilen 
üyelik planını seçin 

. . 

 
 
 
Adım 1 
Ücretli üyelik neler sağlar: 
 
Şirket ve ürünlerinizin yerli listesi ve 
Global market listesinde önde 
listelenmesi; 
 
Potansiyel müşterilerden gelen daha 
fazla ürün talepleri; 
 
Üyenin güvenilir iş ortağı imajı 
oluşması; 
 
Ekstra promosyon araçları (media 
reklam araçları, PR promosyonu); 
 
Özel müşteri temsilciliği (bilgi desteği 
ve danışmanlık). 
  
 
 
 
 
 

İlk adım 



Adım 2 
Tam fonksiyonel web sayfası 
oluşturun 
 
Çeşitli hazır sayfa şablon ve 
desenleri; 
 
Ayrıntılı istatistik bilgiler (ziyaretçi 
istatistikleri, ziyaretçi coğrafyası, 
anahtar kelimeleri, en fazla 
ziyaretçi kabul eden sayfalar); 
 
Gelen ürün taleplerinin E-postanıza 
yönlendirilmesi, Anti-SPAM filtresi; 
 
Özel müşteri temsilciliği ve 
profesyonel bilgi desteği. 
 
 
 

ALL BIZ sitesinde kendi 
kurumsal sayfanızı istediğiniz 

şekilde tasarlayabilirsiniz 

. . 

İkinci adım 



Daha fazla ürün ve hizmet daha fazla 
potansiyel müşteri ve talep demektir! 

 Adım 3 
Bilgiler girin 
 
10 000'e kadar ürün ve hizmet 
ekleme imkanı; 
 
Ürün ve hizmetlerin 26 dille 
yayınlanması; 
 
Fiyat listesi, ihale, sertifika, şirket 
tarihçesi, teknolojiler, şube, kroki, 
haberler…; 
 
Ürünler ile ilgili bilgilerin aşağıdaki 
üç farklı bölümde yayımı:  yerli ve 
Global Market şirketler listesi, 
üyenin web-sayfası, ve ilan 
bölümü. 
 
 
 
 

Şirketiniz hakkında mümkün olduğu kadar 
bilgi ekleyerek müşterilere kendinizi tercih 
ettirin! 
 

Ürün, hizmet ve diğer bilgileri 
girin 

. . 

Üçüncü adım 



Торгуй по-новому! 

Наши 
преимущества 

Neler 
sunuyoruz? 

Neler sunuyoruz? 



Торгуй по-новому! 

Наши 
преимущества 

- Orta seviye önde  
listeleme 
- ürün ve hizmet: 500 
- yerli platformda reklam 
  desteği 

İhracat ve ithalat desteği olan üyelik paketleri 

800 TL* 1500 TL* 5000 TL* 

*  Fiyatlar KDV'sizdir. 

Ürün ve hizmet promosyonuna 
yönelik reklam araçları 

Ürün ve hizmetlerin ihracat ve 
ithalat desteği. İç piyasada 
etkili reklam performansı. 

Hem iç piyasa hem de dış 
piyasalardaki ilgili sektörlerde 
önde gelen firma imajı. 

- üst seviye listeleme 
- ürün ve hizmet: 5000 
- ihracat ve ithalat 
desteği 
- yerli ve uluslararası 
reklam desteği 

- en üst seviye listeleme 
- ürün ve hizmet: 10000 
- ihracat ve ithalat desteği 
- uluslararası reklam 
desteği 
- yerli platformda reklam 
desteği 
- özel müşteri temsilciliği 

İhracat ve ithalat desteği olan üyelik paketleri İhracat ve ithalat desteği olan üyelik paketleri İhracat ve ithalat desteği olan üyelik paketleri         İhracat ve ithalat destekli üyelik paketi 

Neler sunuyoruz? 

Yerli piyasaya odaklı 

e 

1 200 TL*  2 500  TL* 5 000  TL* 



Торгуй по-новому! 

Наши 
преимущества 

Önde listeleme 
Daha falza ürün 
ve hizmet 

Daha fazla 
müşteri 

Daha fazla ürün 
ve hizmet talebi 

Reklam İhracat desteği    İmaj Teknik destek 

Üyelik paketlerinin sağladığı avantajlar: 

Neler sunuyoruz? 



Торгуй по-новому! 

Наши 
преимущества 

Peki, neden ALL BİZ? 

Neden ALL BİZ? 



Торгуй по-новому! 

Наши 
преимущества 

ALL BİZ sitesi sayesinde ürünlerinizi 
Dünya'nın her köşesinde tanıtabilirsiniz 

 

ALL BİZ sitesi istediğiniz bölge ve ülkede 
Size güvenilir imajı yaratır 

 
ALL BİZ sitesi çok iyi fiyat ve kalite oranına 

sahip olan hizmetleriyle sizin karınızı 
artırabilir 

ALL BİZ sitesi yardımı ile daha fazla ürün 
satabilirsiniz 

 

Neden ALL BİZ? 



Торгуй по-новому! 

Наши 
преимущества 

ALL BİZ sistemine katılarak kendinize yeni 
imkanlar yaratırsınız! 

 

Katılın!   
Türk şirket ve KOBİ'lerin kendi ürün ve hizmetleri dış 

piyasalarda desteklemesi için daha faydalı bir araç bulması 
mümkün değildir. 

 

Katılın! 

ALL BİZ Türkiye: 
 
Eski Büyükdere Cad. Yeşilce Mah. Umar Sk. 
Orkun İş Merkezi No:1 K:6 D:6 4 Levent, İstanbul 
 
support.tr@all.biz 
+90(212) 5561654 
 
    

mailto:support.tr@all.biz
mailto:support.tr@all.biz


Торгуй по-новому! 

Наши 
преимущества 

ABD 
Arjantin 
Azerbaycan 
Beyaz Rusya 
Brezilya 
Bulgaristan 
Çin 
Hindistan 
Kazakistan 
Mısır 
Moldova 
Özbekistan 
Peru 
Polonya 
Romanya 
Rusya 
Şili 
Türkiye 
Ukrayna 
Vietnam 

Dünya'da ALL BİZ 
şubeleri 

ALL BİZ: Dünya 


