
Saha Ek�pler�n�n
Mob�l As�stanı

Satış ek�b�n�z�n performansını ölçmen�z�, anal�z
etmen�z� ve �y�leşt�rmen�z� sağlayan 

mob�l satış yönet�m yazılımı.

Mob�l CRM 

Kaybedecek zamanı
olmayan satış tems�lc�ler�

Satış Akt�v�te
Ölçümler�

Otomat�k
Raporlama

Faydalı b�lg�ye �ht�yaç
duyan satış yönet�c�ler� 

Ver�ml�l�kler�n� artırmak
�steyen satış ek�pler�

�ç�n gel�şt�r�ld�. 



Portföyündek� müşter�lere kolayca ulaşır.
S�par�ş  alır ve tahs�lat yapar.
Takv�m ve görev�n� planlar, günlük rut oluşturur.
Z�yaretler�nden b�lg�, fotoğraf ve notlar toplar.
Merkezle �le sürekl� �let�ş�m �ç�nde kalır.

Of�s dışında çalışan satış tems�lc�ler�n�n günlük
�ş�n� kolaylaştıran her c�haz �ç�n uyumlu b�r
uygulamadır.

Ekmob, Ş�rketler�n D�j�talleşerek Satış
Faal�yetler�n� Daha Hızlı, Şeffaf ve Ver�ml�
Yönetmes�n� Sağlar. 

Mob�l CRM
Satış Ek�b�n�z�n B�lg�sayara İht�yacı
Olmadan Çalışmasını Sağlayın.

Akt�v�te Yönet�m�
Satış Akt�v�teler�n�n Satışa Etk�s�n�
Ölçün, Ek�b�n�z� Ver�yle Yönet�n.

Kaç z�yarette kaç satış yapıldığını,
Hang� müşter�ye ne sıklıkta z�yaret yapıldığını,
Kampanya – Pazarlama faal�yetler�n�n etk�ler�n�,
Hang� personel�n kaç z�yaret yaptığını ve bu
z�yaretler�n kırılımını raporlar.

Ekmob, sahadan – anlık toplanan ver�ler� anlamlı
raporlar hal�ne get�r�r. Ekmob kullanan f�rmalar
anında:

 Kurumsal B�lg� B�r�k�m�
Müşter�ler�n�zle olan tüm �let�ş�m�
kurumsal hafızaya taşıyın.

Müşter�ler�n�z �le bütün etk�leş�mler�n�z otomat�k
olarak kayded�l�r, Ekmob son yapılan z�yaret –
müşter�n�n potans�yel� – müşter�n�n k�ş�sel
özell�kler� g�b� onlarca farklı b�lg�y� tek ekranda
göster�r.



SATIŞ EKİBİNİZ SATIŞ AKTİVİTESİ

Z�yaret

MÜŞTERİLERİNİZ 

Arama E-Posta

Ekmob Kullanan Ek�pler�n Hedefler�n� Tutturma Oranı %120 Artmıştır. 

VERİYE DAYALI
YÖNETİM

YÜKSEK
PERFORMANS VERİMLİLİK ÖZGÜRLÜK

Ekmob,  topladığı ver�ler� 
ve satış ek�b�n�z�n

performansını anal�z
ederek satış ek�b�n�z� ver�ye
dayalı yönetmen�z� sağlar. 

Ekmob, özel kurgulanmış
raporları sayes�nde satış

ek�pler�n�n hedefler�n�
tutturmasını sağlar. Ek�p �ç�

rekabet ortamı sunar.

Ekmob, satış akt�v�teler�n�
kaydederek raporlama �ç�n

harcanan zaman kaybını
ortadan kaldırır.  Ek�b�n�z�n

üretkenl�ğ� artar. 

Satış ek�pler� mob�ld�r. Tüm
ek�b�n�z tek b�r mob�l

uygulama kullanarak  satış
faal�yetler�n� yönet�r 

ve raporlar.  

REFERANSLARIMIZ

"Büyük b�r ek�ple çok sayıda noktayı yönet�yorsanız, Ekmob zaman
yönet�m�, ver�ml�l�k ve güvenl�k açısından fark yaratan b�r çözümdür."

İzzet YAĞCIOĞLU
Stratej�k İş Ortakları Bölüm Müdürü, ING Türk�ye

"Dağınık �let�ş�m kanallarıyla yönett�ğ�m�z operasyonumuzu Ekmob �le
tanıştıktan sonra tek b�r noktadan yöneteb�l�r hale geld�k."

İlke Bor
İş Gel�şt�rme Müdürü, P�rell� Prometeon

"Farklı �llerdek� ek�pler�m�n satış süreçler�n� Ekmob sayes�nde kolaylıkla
raporlayab�l�yor ve yöneteb�l�yorum."

Mehtap Ulucev�z
Satış Pazarlama Müdürü, Fıratpen


