
Shopgez Akıllı   
E-Ticaret Sistemleri

Shopgez Dünyasına Hoşgeldiniz!



Türkiye’nin yeni nesil, 

akıllı, ücretsiz, küresel E-

ticaret yazılımı ile tanışma 

zamanı

“



Kullanıcı odaklı tasarımlar ile farkındalık

oluşturun. Marka Değerinizi, arttırın, güven

duygunuzu hissettirin.

Gelişmiş, akıllı SEO altyyapısı ile

optimizasyon işlerini bize bırakın.E-ticaret

projenizin değerini artırın.

Güçlü dijital pazarlama çözümleri ile

rakiplerinizin bir adım önünde olun reklam

maliyetlerinizi düşürün.

Çözüm odaklı, güvenli akıllı yazılım ile iş

süreçlerinizi kısaltın, müşteri memnuniyeti

odaklı verimli çalışın.

FAYDALARIMIZ

SEO



Çoklu kargo yönetimi ile yerli ve yabancı 20

ye yakın kargo yönetimini aynı anda

kullanın.

Toptan satış yönetimi ile B2B satış kanalı

canlandırın ve toptan satışlarınızı size özel

çözümler ile artırın.

Mağaza paneli ile fiziki mağazalarınızı E-

ticaret satışlarınıza dahil edebilirsiniz ve

satışladınızı taçlandırabilirsiniz.

Şuana kadar duyduğunuz ve yaşadığınız

kötü hikayeleri unutun. Sizin yanınızda

olan, size destek olmak isteyen uzman

kadromuz ile tanışın

AVANTAJLARINIZ



Çoklu mağaza yapısı ile tek yönetim paneli

üzerinden aynı anda tüm mağaza, müşteri

ve siparişlerinizi yönetin.

Çoklu payment yönetimi ile yerli ve yabancı

50 ye yakın ödeme yöntemini aynı anda

kullanın.

Ülke bazlı vergi, gümrük, para birimi, tahsilat

ve kargo yönetimi ile satışlarınız için yeni

pazarlar keşfedin.

Shopgez connect ile tek yönetim paneli

üzerinden tüm Pazar yeri siparişlerinizi aynı

anda yönetin. (Buypasa, amazon, n11.com,

ebay, aliexpress, hepsiburada, Gittigidiyor)

ÖZELLİKLERİMİZ



OUR CREATIVE FORCE

E-TİCARET HİZMETLERİ DİJİTAL PAZARLAMA MOBİL UYGULAMALAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo.

SHOPGEZ HİZMETLERİ

Güçlü dijital pazarlama yöntemleri, gelişmiş SEO altyapısı, etkileyici görseller, kullanıcı 

odaklı çözümler, her ekrana uyumlu tasarımlar, küresel mağazalar, mobil uygulamalar, 

Shopgez ile tanışma zamanı.



SHOPGEZ İLE İŞLERİNİZİ 

KOLAŞTIRIN

Bizimle tanışın, bizimle konuşun, geleceği bizimle beraber

keşfedin. İnternetin getirdiği avantajları değerlendirin ve yeni

dünyalara güvenilir yol arkadaşınız Shopgez ile yelken açın. Biz

buradayız.

Güçlü altyapı, gelişmiş destek sistemleri, kullanıcı odaklı çözümler,

etkileyici ve her ekrana uyumlu tasarımlar, Shopgez sizin için

hepsini bir araya getirerek tek bir paket içerisinde ücretsiz olarak

sunmaktadır.

Güçlü, azimli ve bilgili devam ediyoruz. Ticari etik, bilgili ve

güvenilir bir yol arkadaşına ihtiyacınız var ise burada sizi bekliyor

olacağız. Biz size güveniyoruz. Türkiye’ye güveniyoruz. Türkiye

kazanıyor biz kazanıyoruz.

Güçlü iş birlikleri ile üstün sonuçlar elde edin.



MÜŞTERİ ODAKLI ÇALIŞMA

Aradığınızda ulaşabileceğiniz bir işletme ile çalışmak istiyorsunuz.

İhtiyacınız olduğunda sizi dinleyen, anlayan gerektiği takdirde

anlayış gösteren, çözüm odaklı ve deneyimli bir ekiple çalışmak

istiyorsunuz. Yazılımsal ve tasarımsal hatalar ile sürekli karşı

karşıya kalmak istemiyorsunuz.

Doğal, kurumsal ve müşteri odaklı bir çalışma ortamı diliyorsunuz.

Size zamanında geri dönüş sağlayan ve sizi bilgilendiren bilgili bir

kadro ile ilerlemek istiyorsunuz. O zaman bizimle çalışabilirsiniz.

Memnuniyetiniz bizim için en önemli hediyedir. Müşteri

memnuniyeti demek bizim için tam destek demek.

Alışılmışı değiştirmek için buradayız…



ÖNE ÇIKANLAR

Müşteri hizmetlerinize özel CRM

çözümü ile satış artırma ve

müşteri odaklı çözüm geliştirmeye

başlayın.

XML, APİ ve CSV yapısı ile

otomatik veya manuel toplu

ürünlerinizi ekleyin, aktarın ve

güncelleyin.

Özel Pazar yeri modeli ile gerek

perakende gerek toptancı pazar

yeri iş modelinizi geliştirin.



Deneyimli Shopgez dijital ekibimiz E-ticaret 

projenizi taçlandırmak için bekliyor…

Projeniz hakkında konuşmak ve 

bilgi almak için bizimle iletişime 

geçin.
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