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Çoklu Kanal İletişiminin Önemi



Hızlıca Kazanım Sağlayabileceğiniz Kanallar

Tüm kanalları aynı anda 
süreçlerinize dahil etmeniz verimli 
olmayacaktır.

Hızlı, basit ve en yüksek getiri 
sağlayacağınız kanallara öncelik 
verin. 



Hızlıca Kazanım Sağlayabileceğiniz Kanallar

♦ WhatsApp

♦ Facebook

♦ Instagram

♦ WebChat

♦ Chatbot

Bu kanalların kullanımı, öğrenimi, kurulum ve 
implementasyon süreçleri oldukça hızlı ve
basittir.

Bu kanallar üzerine odaklandığınızda kısa bir 
süre içerisinde satış rakamlarınızı ve satış 
hızınızı yüksek oranlarda arttırabilirsiniz.



Verilerin CRM’de Toplanmasının Önemi

♦ ROAS (Return On Ad Spend) hesaplamaları yapabilirsiniz

♦ Çalışanlarınız, müşteri geçmişine tek bir platform üzerinden ulaşabilir

♦ CRM üzerinde toplanan müşteri verileri ile tekrardan pazarlama aktiviteleri 
(remarketing) yapabilirsiniz

♦ CRM üzerinden detaylı kanal performans raporları alabilir ve takip 
edebilirsiniz

♦ Size çeşitli kanallar üzerinden ulaşan müşterilerinizin satış takibini CRM 
üzerinden daha verimli gerçekleştirebilirsiniz.



Zoho CRM - WhatsApp Entegrasyonu

♦ WhatsApp üzerinden size ulaşan 
müşterilerinizle hızlıca sohbet edin.

♦ Konuşma sonunda potansiyel 
gördüğünüz müşterilerinizi CRM 
sisteminize otomatik olarak kayıt 
edin

♦ Zoho CRM üzerinden WhatsApp 
kanalınızın performans raporunu
takip edin



Zoho SalesIQ : Müşteri Etkileşimi Platformu

♦ WebChat – web formu kullanmak istemeyen müşteri için idealdir. Ortalama 
15 saniye içerisinde müşterinizle konuşmaya başlarsınız.

♦ Chatbot – çalışma saatleriniz dışında veya yoğun olduğunuz aralıklarda 
yaşayabileceğiniz kayıpları önleyebilirsiniz

♦ Facebook ve Instagram Mesaj Takibi – sosyal medya üzerinden organik 
olarak size ulaşan müşterilerinize ne kadar hızlı dönüş yaparsanız satış 
yapma olasılığınız o kadar artar

♦ Temsilci dostu özellikler – gün içerisinde yoğun olarak müşteriler ile 
konuşan temsilcileriniz ne kadar motive, pratik ve hızlı çalışabilirse, o kadar 
fazla satış yapabilirler.



Zoho SalesIQ İçerisindeki WebChat Yapısı

♦ Kurulum, öğrenim ve 
özelleştirme gibi süreçler 
oldukça basittir.

♦ Sesli arama, ekran paylaşımı, 
dosya paylaşımı ve benzeri 
özellikleri içerisinde barındırır.

♦ Zoho CRM ve diğer Zoho 
Uygulamalarıyla bütünleşik 
çalışır.



Kodsuz ChatBot Geliştirme Arayüzü



Kodsuz ChatBot Geliştirme Arayüzü
♦ ChatBot kullanım maliyetinden 

kurtulmak – (minimum chatbot lisans 
maliyetleri 7$-20$ aralığında)

♦ ChatBot Geliştirme maliyetinin 
ortadan kalkması (proje maliyetleri 
oldukça yüksek)

♦ Zoho CRM, Zoho Desk ve Zoho 
Campaigns entegrasyonlarının faydası

♦ Gerektiği yerde kod/fonksiyon alanı 
üzerinden de geliştirme yapma imkanı

♦ Zoho One Paketi içerisinde yer alması



Instagram ve Facebook Mesaj Yönetimi

♦ Instagram, Facebook ve Telegram
üzerinden gelen mesajlarınızı 
(organik) Zoho SalesIQ üzerinden 
karşılayabilir ve takip edebilirsiniz

♦ Zoho SalesIQ WebChat modülünü 
mobil uygulamanız ile bağlayabilir ve 
mobil uygulamanız üzerinden gelen 
müşteri sohbetlerini karşılayabilirsiniz

♦ WhatsApp Business’da eklendi, 
Cloudyflex bünyesinde detaylı bir 
öğrenim sürecimiz var. Bizden bilgi 
alabilirsiniz.



Temsilci Dostu SalesIQ Özellikleri



Hazır Cevaplar - Canned Replies

♦ Müşteri temsilcilerinin 
sıkça karşılaştığı 
senaryolar adına verimli 
cevaplar hazırlaması

♦ Müşteri temsilcilerinin 
hakim olmadıkları konular 
hakkında hızlıca çözümlere 
ulaşması



Sıkça Sorulan Sorular

♦ Sıkça Sorulan Sorulara tüm 
müşteri temsilcileri 
tarafından erişim

♦ Sıkça Sorulan Soruların 
cevaplarının, konuşma 
içerisinde hızlı bir şekilde 
müşteriye iletilmesi

♦ Cevaplayıcı Botun bu 
soruları kullanması



Makaleler/Articles

♦ Müşterilere faydalı olabilecek 
makaleler ve bilgi bankası

♦ Cevaplayıcı Bot’un (Answer Bot) bu 
kaynakları kullanması

♦ Konuşma içerisinde hızlıca 
paylaşılabilmesi

♦ Beğenenler ve faydalı bulmayan 
kişilerin istatistiklerinin tutulması



Suistimal Yönetimi/Abuse Management

♦ İstenmeyen sözcüklerin 
maskelenmesi

♦ Belli bir sınıra ulaşıldığında 
konuşmanın otomatik olarak 
sonlandırılması

♦ Türkçe ve birçok farklı dil desteği 
(tanımlanış keywordler)

♦ Keyword listesini özelleştirme 
seçenekleri

♦ İstenmeyen ziyaretçilerin bloklanması



Chat Üzerinden Hızlı Ekran Paylaşımı (Built-in Yapı)

♦ Müşteri temsilcisi tarafında 
herhangi bir uygulamaya 
ihtiyaç duymadan anında 
ekran paylaşımı başlatılması

♦ Built-in yapısı sayesinde 
herhangi bir entegrasyona 
ihtiyaç kalmaması



Güncellemeleri Anlattığımız Webinarlarımız

Zoho SalesIQ 2.0 Özellikleri – 75 Dakika

-Giriş ve SalesIQ Nedir? 

-B2B - B2C Yapıları İçin Özel Ekranlar

-Şirket Takibi ve Puanlaması

-Articles/Makaleler, F.A.Q / Sıkça Sorulan Sorular, Canned
Replies/Hazır Cevaplar 

-Abuse management/Suistimal yönetimi 

-Built in screenshare/Chat üzerinden hızlı ekran paylaşımı

-Answer Bot/Kodsuz Cevaplayıcı Bot Kurulumu

-Zobot/Kodsuz Chatbot Kurulumu 



Instagram ve Facebook Paid Taraf

♦ Facebook ve Instagram 
üzerinden verdiğiniz 
reklamlarınızı Zoho Social
üzerinden takip edebilirsiniz

♦ Bu reklamlardan kazandığınız 
müşteri adaylarınızı otomatik 
olarak Zoho CRM üzerine kayıt 
edebilirsiniz

♦ Facebook ve Instagram 
reklamları üzerinden 
kazandığınız satış gelirini Zoho 
üzerinden raporlayabilirsiniz



Son Dakika Haberi! ☺

Zoho Social üzerinde artık;

• Tiktok

• Youtube Shorts

• Instagram Stories

• Instragram Reels

destekleniyor.



Günün Sonuna Geldik 
Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki etkinliğimizde 

buluşmak üzere.


