
Satış Terimleri
Sözlüğü

Terimler alfabetik sıraya göre sıralanmıştır. 
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(Bus�ness to Bus�ness) F�rmadan f�rmaya t�caret yapılması durumudur. 

B2B :  

(Bus�ness to Customer) F�rmadan son kullanıcıya satış yapılması durumudur. 
B2C :  

Sektör l�der� olan, çok büyük müşter�lere den�r. 
BALİNA :  

(Consumer to Consumer) Son kullanıcıdan, son kullanıcıya satış yapılması durumudur.
C2C :  

Bel�rl� b�r dönemde kaybed�len toplam müşter� sayısıdır. 

CHURN :  

Daha önce temas ed�lmem�ş potans�yel müşter�ye, tanıtım amaçlı arama yapılmasıdır.

COLD  CALL :  

CLV :  

(Customer L�fet�me Value) B�r müşter�n�n, f�rmanız ürün veya h�zmetler� �ç�n ödeyeceğ�
tüm bedeller�n toplamıdır. Bas�t hal�yle, müşter�den bekled�ğ�n�z gel�rler�n toplamıdır.

Daha önce temas ed�lmem�ş potans�yel müşter�ye, tanıtım amaçlı e-posta gönder�lmes�d�r.  

COLD  MAILING :  

(Müşter� İl�şk�ler� Yönet�m�) İşletmeler�n mevcut ve potans�yel müşter�ler�yle �l�şk�ler�n�
yönet�rken kullandıkları uygulamadır. 

CRM :

Mevcut müşter�ye kullandığı ürün/h�zmet har�c�nde yen� b�r ürün/h�zmet satılmasıdır. 

ÇAPRAZ  SATIŞ :

Müşter�ye daha fazla satış yapmak amacıyla yapılan �nd�r�m ve pr�m g�b� teşv�klerd�r. 

ÇEKME  STRATEJİSİ :

DEĞER  ÖNERİSİ :
Ürün veya h�zmet�n�z�n müşter�ye kattığı fayda ve bu faydanın müşter�de
bulduğu karşılıktır. 



Bel�rl� b�r bölgede ürünü satmak �ç�n yetk�l� olan k�ş�d�r. 
DİSTRİBÜTÖR :

DOĞRUDAN  SATIŞ :  

Aracı olmadan yapılan satışa den�r. b�r tar�hte satış noktasından farklı b�r yerde
müşter�ye satış yapma şekl�ne den�r. 

Çat kapı z�yaretler gerçekleşt�rerek yen� müşter� gel�şt�rmeye çalışılmasıdır.
DOOR  TO  DOOR :

Yapılan akt�v�teler�n satışa dönme oranına ver�len addır. Kaç arama yaparak kaç satış
çıkartıyoruz ya da kaç z�yaret yaparak kaç satış çıkartıyoruz sorularına cevap
vermem�z� sağlar.

DÖNÜŞÜM  ORANI :

Satıcıların, satışı kapatmak �ç�n f�yatta bıraktığı pazarlık payıdır. 

ESNEK FİYATLANDIRMA: 

Satış yapılmak �stenen müşter� k�tles�d�r. 
HEDEF  PAZAR :  

Satış �şlem�n�n gerçekleşmes�d�r. 
KAPATMA :

Ürün/H�zmet�n�z�n alınıp alınmayacağına karar veren k�ş�d�r.

KARAR  VERİCİ :

B�r toplantı önces�,  f�rmadan b�lg� almak amacıyla yapılan aramadır.

KEŞİF  ARAMASI :

Satış sürec�ne aracılık eden k�ş�ye ver�len yüzdel�k paydır. 

KOMİSYON :

KPI :
Anahtar Performans Göstergeler�d�r. B�r �ş�n ver�ml� yapılıp yapılmadığını ölçmek �ç�n
tak�p ed�lecek parametrelerd�r.
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Portföyüne ve/veya sektörüne çok hak�m olan satış personel�d�r. 
KURT :



Ürün/H�zmet�n�z� satın alab�lecek – potans�yel müşter�ye ver�len addır. Satış fırsatıdır.
LEAD :

Potans�yel müşter�y� tanımak �ç�n yapılan ver�ye dayalı araştırmalar ve raporlamadır.

MÜŞTERİ ANALİZİ:

B�r müşter�n�n yen�den satın alma davranışına neden olan duygu ve tutumların
bütünüdür. 

MÜŞTERİ BAĞLILIĞI:
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Satış personel�n�n sah�p olduğu, satış yapma �ht�mal� olan çevre-tanıdık ağıdır. 
NETWORK:

Bel�rl� sayıda üret�c�n�n-satıcının hak�m�yet�nde şek�llenen satış p�yasasıdır.  
OLİGOPOL :

Pazardak� ürünün gördüğü �lg� ve satışını yapan f�rma sayısı arasındak� orandır.
PAZAR  POTANSİYELİ :  

İdeal müşter�y� bulmak �ç�n çıkartılan karakter anal�z�d�r. 
PERSONA :  

Yen� potans�yel müşter� yaratma amacıyla yapılan çalışmalardır. 
PROSPECTING :  

PROJEKSİYON :

Eldek� ver�lerle yapılan satış tahm�nler�d�r.

Satış fırsatlarının b�r süreç hal�nde tak�p ed�lmes� ve bunun boru hattı tasarımında
göster�m�d�r. Tüm potans�yel satışlar, aşamalar hal�nde tek tabloda yönet�l�r.

PIPELINE :  

Net kâr �le yatırım mal�yet� arasındak� orandır. 
ROI :  

Ürün/H�zmet�m�ze farkındalığın oluşmasından - tahs�lata kadar tüm aşamalarda bulunan pota
fırsatlarının tek graf�kte tak�p ed�lmes�d�r. Satış süreçler�n� kuşbakışı �ncelemek �ç�n çok kullanış

SATIŞ  HUNİSİ :  
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Satış ek�pler�ne veya personeller�ne koyulan satış hedefler�d�r. 

SATIŞ KOTASI:

(Satış Gücü Otomasyonu) Satış sürec�n� hızlandıran ve tems�lc�ler�n görevler�n�
otomat�kleşt�ren mob�l uygulamalardır.

SFA :  

Para tahs�l�n�n ve ürün tesl�m�n�n d�rekt yapıldığı kısa zaman �ç�nde gerçekleşen satış
türüdür. 

SICAK  SATIŞ :

Türkçe çev�r�s� müşter� h�zmet sözleşmes�d�r. Müşter�ler�n�ze vereceğ�n�z h�zmet�n
kapsamını garant� noktalarını ve çalışma şartlarınızı bel�rleyen sözleşmed�r. 

SLA :

Bel�rl� b�r rut planına bağlı kalarak yapılan z�yaretler sonucu yapılan satış türüdür. Para
tahs�l� ve ürün tesl�m� daha sonra gerçekleş�r. 

SOĞUK  SATIŞ :

Mesa� saatler� dışında, sosyalleş�rken yapılan satış akt�v�teler�ne ver�len addır. 
SOSYAL  SATIŞ :  

Müşter�den daha fazla gel�r elde etmek �ç�n ona yen� h�zmet/ürünler satılmasıdır.
UPSELL :

TELEMARKETING :

B�r satış personel�n�n, satış önces� veya sonrası dönemde müşter� �le telefonda
konuşmasıdır.


