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HAKKIMIZDA

E-Trade Global, AliExpress resmi İş Ortağıdır.

Kendini uzun yıllar yurt içi ve yurt dışı e-ticaret şirketlerinde

ve ajanslarında geliştiren onlarca uzmanın bir araya

gelmesiyle oluşan E-Trade Global, sektöre yön vermek

üzere faaliyetlerini sürdürüyor.

E-ticaretin hızlı gelişen yapısına kendini adapte eden

şirketimiz İhracat Danışmanlık, E-Ticaret Danışmanlık, E-

Ticaret Eğitimleri temel başlıklarında hizmet verir.

https://www.e-tradeglobal.com

E-Trade Global bulunduğu sektörde söz sahibi olan, kobiler

özelinde çözümler üreten, Global Markaları ihracata

açan danışmanlık şirketidir.

https://www.e-tradeglobal.com/


SEVTAP KÜÇÜK

E-Trade Global Kurucu

AliExpress Resmi Eğitmeni

E-Trade Global, 12 yılı aşkın süre, telekomünikasyon ve e-ticaret
sektöründeki şirketlerin kurumsal satış, saha ve operasyon, müşteri
deneyimi ekiplerini yöneten, AliExpress, Alibaba Group ve Bahçeşehir
Üniversitesi gibi birçok önemli firmada eğitimci olarak görev yapan Sevtap
Küçük tarafından kurulmuştur. 

Yurt içi ve yurt dışı eğitim hizmetleri ile ulusal ve uluslararası markaların 10 
yıldır yanında olan şirket, danışmanlığın yanı sıra, E-Trade Global Akademi
çatısı altında da hizmet vermektedir. E-Trade Global; yurt içi pazar yerleri
yönetimi ve e-ihracatta uçtan uca servis sağlayıcıdır.

E-Trade Global markalar özelinde iş geliştir.

Yurt içi e-ticaret danışmanlık, yurt dışı e-ticaret danışmanlık, e-ticaret
entegrasyon çözümleri, web sitesi kurulum ve optimizasyon, dijital
dönüşüm hizmetleri ile e-ticaret ve e-ihracat girişimleriniz için A’dan Z’ye 
tüm çözümler için buradayız.





MOTİVASYON

Hayal et, planla, harekete geç.



MİSYONUMUZ
• E-ticareti geliştirmek.

• Yerli satıcılarımızı e-ticaret ile buluşturmak.

• Türkiye'nin e-ihracat hacmini arttırmak.

• Kobilerimizin yanında olmak.

• Saygın bir şirket olmak.

VİZYONUMUZ
• Kaynaktan beslenen değil, herkesin aradığı

kaynakları oluşturan ve dağıtan olmak.

• E-ticareti kolaylaştıran geliştirmeler yapmak

ve herkesin kolayca kullanmasını sağlamak.



HİZMETLERİMİZ

• İhracat Danışmanlığı

• Yurt İçi Pazaryeri Danışmanlığı

• Yurt Dışı Pazaryeri Danışmanlığı

• E-İhracat ve E-Ticaret Eğitimleri

• Entegrasyon Çözümleri

• Web Sitesi Kurulumu



15.000 +

Desteklenen Kobi

1500 +

AliExpress ve Alibaba 

Mağaza Yönetimi

4581 +

Canlı Destek

400.000 +

Satışta Olan Ürün

1861 +

Webinar, Online Eğitim



Kobilerimizle Daha Güçlüyüz



DANIŞMANLIK

Yıllar boyunca, e-ticaret hizmeti sağlayan bir üçüncü taraf olarak, şirketimiz içinde kıdemli yurt içi ve yurt 

dışı pazaryeri danışmanları, kıdemli ihracat uzmanları, kıdemli analistler, kıdemli görsel tasarımcılar, kıdemli

yazılım uzmanları, eğitimciler gibi çok sayıda seçkin e-ticaret yeteneği biriktirdik. E-ticaret işletmeleri için

hizmet sağlamaya odaklandık. 

Yurt Dışı İhracat

Danışmanlık

Yurt İçi E-Ticaret

Danışmanlık



E-İhracatın Avantajları

E-ihracat pazarları satıcıların sürekli rekabeti tazelediği, yeni satıcıların dahil

olmasıyla kendini yenileyen, yeni fikirlerin doğmasına vesile olan dinamik yerlerdir.

E-ihracat pazaryerine giren satıcılar rekabetçi olmak için kendini geliştirir.
Rekabetçi Piyasa Şartları

Yüksek Satış 

İmkanı

Doğru pazarda doğru ürünlerle ve uygun fiyatlarla bulunmak yüksek satış

miktarlarına çıkmanızı sağlayan başlıca unsurlardır. Piyasanın kurallarına göre

hareket eden mağazalar ciro ve net kazançlarını kısa sürede katlar.

Müşteri Potansiyeli
Her ürünün bir ömrü vardır. Çıkış yaptığı ilk aylarda tüketicilerin ihtiyaçlarını

karşılayan bir ürün zaman içinde etkisini yitirebilir. E-ihracat sayesinde başka

ülkelerde benzer ihtiyaçları olan potansiyel müşterilere ulaşabilirsiniz.

Döviz 

Kazancı

Ürünlerinizi Dolar, Euro, Sterlin gibi katma değeri yüksek para birimlerinden

satabilirsiniz. Mevcut döviz kuru farkları gelirleri daha fazla katlayabilir. Ayrıca

Türkiye’ye döviz gelmesini sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunabilirsiniz.



1 - Analiz

• Ürün Seçimi

• Ürün Fiyat Analizi

• Ürün Bölge Analizi

• Ürün Maliyet Analizi

• Bölgesel Fiyatlama

Yurt Dışı E-Ticaret Pazaryeri Yönetimi

Pazaryeri Strateji Raporu:

• Satıcının ürün ve kategorisi özelinde pazaryeri analizi yapılır.  

• Stoksuz çalışan satıcılar için ürün seçimi danışmanlık süreci izlenir.

Pazar Hacmi Analizi:

• Seçilen pazaryerinin ilgili kategorideki hacmi analiz edilir. 

• Potansiyel ne kadar, aylık bazda nasıl bir satış grafiği olur gibi detaylar 

ile pazaryeri için yıllık satış stratejisi belirlenir.

Rekabet Analizi:
• Aynı kategoride kaç rakip var, bu rakiplerin özellikleri neler, hangi alt 

kategoride kaç adet ürünü var, lojistik maliyetler ve rekabet etkisi analiz edilir.

Fiyatlandırma Stratejisi: 

• Rakiplerin benzer ürünlerdeki fiyatları, sezon ve indirim 

dönemlerindeki fiyatları,dönemsel fiyat değişimleri parametrelerine 

bakılarak bir yıllık fiyatlandırma stratejisi yapılır.



• Mağaza Açılması

• Ürün Listeleme

• Ürün Sayfası Düzenleme

• Ürün Optimizasyonu

• Ürün Güncellemeleri

• Keyword Optimizasyonu

• Mağaza Dizaynı

2 - Mağaza Kurulumu

Üç yöntemle ürün yükleme gerçekleştiriyoruz.

1) Platform üzerinden ürün yükleme

2) E-Trade Global Entegrasyon Çözümleri

• Paket Yazılımlar

• Kişiye Özel Yazılımlar

E-Trade Global olarak, e-ticaret ve e-ihracat alanında işinizi

büyütürken ihtiyaç duydunuz tüm yazılımları tek çatı altında

bir paket olarak hizmetinize sunuyoruz.

Teklif için bizimle iletişime geçin: info@e-tradeglobal.com

3) İş Ortaklarımız: Entegrasyon Şirketleri

Yurt Dışı E-Ticaret Pazaryeri Yönetimi

mailto:info@e-tradeglobal.com


Pazaryeri kampanyaları takip edilerek markaya

önerilir, hazırlıklar yapılır ve katılım sağlanır.

Markanın kendi kampanyaları tasarlanır, zamanı

belirlenir, ciro ve trafik artışı için pazaryerlerinin

reklam modelleri kullanılır.

Ürünleri doğru kampanya yönetimi ve hedef kitleniz

için etkili teknikler ile destekler satıcı ve müşteri

arasındaki ilişkiyi güçlendiririz.

• Harici ve dahili promosyon yönetimi

• Platform kampanya yönetimi

• Sponsorluk araçlarının yürütülmesi

• Reklam modelleri geliştirme

• Kampanya performans analizi

3 - Kampanya Yönetimi Yurt Dışı E-Ticaret Pazaryeri Yönetimi



Satıcılarımızın AliExpress Başarıları

45 Günde 5.000 Dolar Ciro

https://youtu.be/sGnVo3VQ2gM

3 Ayda 20.000 Dolar Net Kazanç

https://youtu.be/9Oxox9UVhBk

https://youtu.be/sGnVo3VQ2gM
https://youtu.be/9Oxox9UVhBk


Satıcılarımızın AliExpress Başarıları

https://youtu.be/DnD0NG8CDZ4



E-Trade Global – AliExpress Canlı Yayınları

E-İhracata Başlangıç Eğitimi

https://youtu.be/twDl_R9TeOM

Stoklu ve Stoksuz Satışlar İçin Ürün Önerileri

https://youtu.be/QO691gMxgQw

https://youtu.be/twDl_R9TeOM
https://youtu.be/QO691gMxgQw


Kurumsal Eğitimler

E-Trade Global eğitim programları en güncel bilgilerden oluşan akışla

işletmenizi geleceğe taşıyan bir süreç sunar.. Webinarlar, 

konferanslar, workshop ve soru cevap etkinlikleri ile dijital dünyanın

nasıl işlediğini, verileri analiz etmeyi, değişkenlere göre nasıl pozisyon

alınması gerektiğini içselleştirmeyi amaçlıyoruz.

20 Yıldır Kurumsal Eğitimler ile yanınızdayız.



İş Ortakları



Entegrasyon ve Yazılım

E-ticaret entegrasyonu, e-ticaret satışlarınızı gerçekleştirdiğiniz pazaryeri

veya e-ticaret sitenizin farklı sistemler ile uyumlu bir şekilde çalışmasını, 

uygulamalar arasındaki veri akışını sağlayan bağlantıdır.

E-Trade Global’de iki türlü yazılım hizmeti sunuyoruz:

• Paket Yazılımlar

• Kişiye Özel Yazılımlar

Paket yazılımlarımız hiçbir yükleme gerektirmez. Telefondan, 

bilgisayardan, tabletten istediğiniz her yerden işinizi yönetebilirsiniz.

Mevcut yazılımlar mağazanın/satıcının ihtiyacını karşılayamıyorsa, veri

akışını sağlayacak sistemi kendimiz oluştururuz ve entegrasyonu sağlarız.



Web Sitesi Kurulumu ve Tasarım

Firmanız ve ürünleriniz için en uygun tasarımı oluşturup internetteki

vitrininizi tasarlıyoruz. Sizi, firmanızı ve işinizi en doğru ve en

profesyonel şekilde temsil edecek bir vitrin, bir pencere oluşturuyoruz. 

Arama motorlarının kolay ve doğru bir şekilde index’leyeceği alt yapıyı

kullanıyor ve sizin için en iyisini yapmaya çalışıyoruz.

E-Trade Global ekibi her zaman sizin ve firmanızın ihtiyaçlarına yanıt

vermek için hazır olarak bekler. Böylelikle sitenizde sorun yaşamaz, 

SEO konusunda düşünmenize gerek kalmaz ve rekabetin fazla olduğu

yerlerde web sitesinizi nasıl öne çıkarabileceğiniz konusunda tek

başınıza bırakılmazsınız.



MAĞAZA FAALİYETLERİMİZ

AliExpress’te 30 üzerinde mağaza yönetimi ve

proje bazlı toplam 50 mağazamız ile

100.000’nin üzerinde ürünle dünya açıldık.



ÜRÜN – MAĞAZA GÖRSELLERİMİZ



ÜRÜN – MAĞAZA GÖRSELLERİMİZ





Operasyonel Hizmetler

Markalaşma Süreci

Fiyatlandırma

Rekabet Konumlaması

Trafik Kaynakları

Pazar Fırsatları

Görsel Dil Oluşturma

Promosyon Seçimleri

Kitleye Göre Optimizasyon

Sadakat Çalışmaları

İşbirlikleri Uygulama

Mağaza Yönetimi Pazarlama Ürün Yönetimi

Ürün Listeleme

Ürünü Satışa Hazırlama

Hero Ürün Çalışmaları

Stok Kontrolleri

Nakliye Seçimi



Yurt İçi E-Ticaret Pazaryeri Yönetimi

Ürün satışlarınızı yurt içi pazarda arttırmanızın en etkili

yolu hali hazırda hedef kitlenin aşina olduğu

pazaryerlerinde yer almak ve ürünlerinizi tanıtmaktır.

Hepsiburada, Trendyol, Gittigidiyor, N11 gibi Türkiye’nin

önde gelen pazaryerlerinde fark edilmenizi sağlayacak

yönetim süreçleri gerçekleştiriyoruz.

Pazaryeri danışmanlık modelimiz içeriğinde, şirketinizin

ihtiyaçlarına uygun tarife modelleri geliştirdik. Pazaryeri

ürün yüklemeleriniz, mağaza dekorasyonlarınız, logo ve

marka çalışmalarınız için proje hizmetleri veriyoruz. Teklif

için bizimle iletişime geçin.

info@e-tradeglobal.com

Neler Yapıyoruz?

• Mağaza Açılışı

• Ürün Seçimi

• Ürün Fiyat Analizi

• Ürün Maliyet Analizi

• Ürün Listeleme

• Ürün Sayfası Düzenleme

• Ürün Optimizasyonu

• Ürün Güncellemeleri

• Keyword Optimizasyonu

• Mağaza Dizaynı

mailto:info@e-tradeglobal.com


E-TİCARET HİZMET SÜRECİ

Marka Görüşmesi Mağaza 

Açılışı

Pazar Analizi Ürün Listeleme

Ürün 

Dizaynı

Tanıtım Planı Satış Stratejisi Siparişler



BAŞARININ 5 ADIMI

İşletmeyi 

Tanı

Pazar Analizi

Yap

Verimliliği Ölç Müşterilerle

İlişli Kur

Para Kazan



E-TRADE GLOBAL İŞ BÖLÜMÜ

E-Ticaret Danışman Ekibi: Markalarla konuşur ve danışmanlığın ilk adımını belirler.

Operasyon Ekibi: Mağaza işlemlerini ve veri analizlerini yapar.

Tasarım Ekibi: Online mağazanın görsel dilini oluşturur.

Yazılım ve İş Geliştirme Ekibi: İş akışını kolaylaştıran çözümler üretir.

Web Tasarım Ekibi: Web sitesinizi kurar, sitenizi kullanıcı dostu ve tasarım trendlerine uygun hale getirir.

E-İhracat Danışman Ekibi: Firmaların global pazarda öne çıkmalarını çalışmaları yapar.

Sosyal Medya Ekibi: Markaların dijital iletişim faaliyetlerinde yol gösterir.

Eğitim Ekibi: Şirketinize özel e-ticaret ve e-ihracat eğitimleri hazırlar, kurumsal çözümler üretir.



4 MADDEDE

NEDEN E-TRADE GLOBAL?

DİKKATLE SEÇİLMİŞ BİR EKİP

E-Trade Global ekibinde e-ticarette kendini ispatlamış, hızlı çözümler üretenler yer alır.

OTURMUŞ BİR SİSTEM

Danışmanlık verdiğimiz markaların gidişatını günlük, haftalık ve aylık olarak raporlarız.

Böylece olası problemleri erkenden önlemiş olur, büyüme aşamalarına daha çok zaman ayırarak 

maksimum verimlilikte çalışırız.

ZENGİN KAYNAK YÖNETİMİ

E-Trade Global dev bir arşive sahiptir. Dijital bir kütüphaneye benzettiğimiz arşivimizde sektörle 

ilgili her türlü bilgi bulunur ve hızlı erişim sağlanır.

PAZARLAMA STRATEJİLERİ

Satılması istenen ürün her pazaryerinde farklı sonuçlar gösterir. E-Trade Global ile çalışan 

markalar nokta atışı ile hedef kitlesine ulaşır ve para, zaman kaybetmeden kazanmaya başlar.



E-İHRACAT FIRSATLARI

E-ticarete geç kaldım demek bir bahane değil. Elektronik ortamda 

yapılan alışveriş hacmi her yıl artıyor ve süreçler iyileştiriliyor. Her an 

yeni fırsatlar ortaya çıkabilir.

Bir marka E-Trade Global danışmanlığında ilk kez e-ticarete adım 

atıyorsa bu adımı büyük bir getirinin ilk adımı olarak görürüz.

Yerli satıcılar ve üreticiler doğru yönlendirmelerle ve Türkiye'ye özel 

avantajlarla global piyasadan pay alabilir.



BİZİ BİZ 

YAPANLAR

GENÇLİK

İNOVASYON
PROFESYONELLİK

GÜVENİLİRLİK

HAYAL GÜCÜ

İNANÇ

TUTKU

E-Trade Global ile çalışmak isteyenler markaların da yeniliğe açık olmasını, cesur adımlar atmasını bekleriz.

ADAPTASYON



BERABER HAYAL EDELİM

“Siz kafanızı büyük hayallerle doldurmaya bakın. 

Kafanız sonradan cebinizi parayla dolduracaktır.”

Benjamin Franklin



İLETİŞİM

twitter.com/etradeglobal

linkedin.com/company/e-tradeglobal

instagram.com/sevtapkucuk.official

https://bit.ly/sevtapkucuk_youtube

info@e-tradeglobal.com


