
H�zmetler�m�z
Neler Yapıyoruz?

Abgen Danışmanlık İhracat LTD.



İhracat
Danışmanlığı
İş�n�z� B�rl�kte Büyütel�m
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120 Günde
İhracat
Hedef�
İş ortaklarımızla ortalama 120 gün �ç�nde başarılı b�r
şek�lde �hracat gerçekleşt�rmeye başlıyoruz.



Ürününüz için
evrensel olarak
belirlenmiş GTİP
kodunu
belirliyoruz.

Gt�p
Tesp�t

Ürün için en uygun
pazarı yüzlerce veri ve
analiz kullanarak tespit
ediyoruz.

Pazar
Araştırması

Hedef pazarı
belirledikten sonra o
pazardaki potansiyel
müşterilerin bir
listesini çıkarıyoruz.

Potans�yel
Müşter�
Tesp�t listedeki potansiyel

müşterilerl ile tek tek
özenle iletişime geçip
ürünümüzü pazarlıyoruz.

Müşter� İle
Temas

Satış

olumlu yanıt
aldığımız müşteriler
ile anlaşıyor ve tüm
satış/teslimat
sürecini yakından
takip ediyoruz.

İhracat Danışmanlığı
Hareket Planı



İlk 4 Rakam Eşyanın Pozisyon Numarasını,
İlk 6 Rakam Dünya Gümrük Örgütü'ne üye tüm ülkelerce
kullanılan Armonize Sistem Nomanklatür kodunu
oluşturmaktadır.

Örnek bir GTİP Kodu:  940140 - Yatak Haline
Getirilebilen Oturmaya Mahsus Mobilyalar (Kamp Ve
Bahçe İçin Hariç)

GTİP Kodu Ned�r?

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu'nun kısaltmasıdır. Ülkemizde,
GTİP Gümrük Tarife Cetveli'nde 12'li koda verilen isimdir. Tüm
dünyada, her ülkenin tarife cetvelinin esasını Armonize Sistem
oluşturmaktadır.

GTİP Kodu (HS Code)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Hedef Pazar
Araştırması
Riskleri en aza indirin

Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) tarafından sağlanan
güvenilir ithalat-ihracat verileri sayesinde ürününüzün tüm
dünyadaki hareketliliğini gözlemliyoruz.

İhtiyacınız olan bütün veriler

Elde edilen verileri detaylı olarak analiz ediyor, ürününüz için
en elverişli pazarları buluyor ve size raporluyoruz.

Detaylı analiz



Potans�yel
Müşter�ler
Müşterini bul, ihracata başla.

Tespit edilen hedef pazarda sattığınız ürün/hizmete uygun
50'den fazla potansiyel müşteriyi tespit edip bir liste
oluşturuyor, daha sonrasında farklı kanallar üzerinden bu
potansiyel müşterilerle tek tek iletişime geçiyoruz.

Altın değerinde bir liste

Yabancı müşterilerle yapılacak bütün görüşmeler ve
yazışmalar için tercümanlık hizmetimizle yanınızda olacağız.

İletişim sürecinde yanınızdayız

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Satış Görüşmeler�
Müşteriler ile yapacağınız
görüşmeleri sizinle birlikte yürütüyor
ve gerekli olan durumlarda
tercüman desteği sağlıyoruz.

Ödeme
Ödeme sürecinde satış sözleşmesi
hazırlanması, satış yapılan ülkeye
göre fiyatlandırma,vergi oranları vb
durumlarda sizi yönlendiriyoruz.

Nakl�yat
Satılan ürünlerin taşıma
anlaşmasında sorun yaşamamanız
için gerekli önlemleri alıyoruz.

Satış ve Sonrası
Tüm satış, nakliyat, ödeme süreci boyunca yanınızdayız.



D�j�tal
Pazarlama ve
Web S�tes�
D�j�tal b�r k�ml�k oluşturun
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Günümüzde müşterilerin büyük bir kısmı dijital
pazarlama ile kazanılmaktadır. Bu pazarda görünür
olmak büyümek isteyen işletmeler için en önemli
noktalardan biridir.

Müşter� Çek�n

Başarılı ve büyük işletmelere baktığımızda hepsinin
profesyonel dijital pazarlama kampanyaları
yürüttüğünü görürüz. Güçlü bir kurumsal kimlik
kazanmak için planlı ve etkili bir pazarlama çok
önemlidir.

Kurumsal k�ml�k

Satışlarınızı Artırın
Dijital Pazarlama yöntemiyle yapacağınız reklamlar,
kampanyalar ve paylaşımlar daha çok potansiyel
müşteriye ulaşmanızı ve satışlarınızı artırmanızı sağlar.

D�j�tal
Pazarlamanın
Önem�



İçer�k
pazarlama
Hedef k�tlen�ze düzenl� b�r şek�lde yüksek kal�tel�
�çer�kler sunarak güçlü b�r d�j�tal k�ml�k
oluşturuyoruz. İçer�k pazarlamasıyla potans�yel
müşter�ler�n�z� gerçekten önemsed�ğ�n�z�
göster�yoruz.



Sosyal Medya
ve Google
Reklamları
Büyüme �ç�n kampanyaların nasıl oluşturulup
opt�m�ze ed�leceğ�n� �y� b�l�yoruz. Hesap yapınızı 
düzelt�yor, anahtar kel�meler�n�z� değerlend�r�yor 
ve daha �y� fırsatlar arayarak çek�c� reklamlar 
tasarlıyoruz.



SEO
Danışmanlığı
Arama motoru opt�m�zasyonuna (SEO) yönel�k t�t�z 
ve süreç odaklı yöntemler kullanarak, 
müşter�ler�m�ze eşs�z b�r avantaj sağlıyoruz. 
SEO'nuz �ç�n en �y� yaklaşımı formüle ed�yor 
ve s�ten�z� görünür kılıyoruz.



Web S�tes�
Tasarım
Arama �ç�n opt�m�ze ed�lm�ş tam profesyonel b�r s�te
oluşturmanıza yardımcı oluyoruz. S�z� �y� tems�l eden 
ve �ht�yaçlarınızı eks�ks�z karşılayan b�r web s�tes� 
hazırlıyoruz.



Sonuç ve
Değerlend�rme
İşletmen�z� büyütmey� seç�n
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Sıfır Stres
Her türlü konuda iş yükünüzü üstünüzden alıp sizin
için işletmenizin tüm pazarlamalarını, destek
başvurularını, müşteri görüşmeleri vb. yürütür.

İyi bir danışmanlık firmasıyla çalıştığınızda işinizin
büyümeme ihtimali neredeyse yok denecek kadar
azdır. İster küçük, ister orta ölçekli, ister büyük bir
işletme olsun. Her işletmenin geliştirilecek yanları
vardır. 

Sağlam Adımlar

Danışmanlık firmasının size vereceği hizmetler
satışlarınızı mümkün olduğunca artırmak ve işinizi
katlayarak büyütmek üzeredir. Bu yolda atılacak olan
onca adımın olumlu sonuç vermemesi düşük bir
olasılıktır.

Satışa D�rekt Etk�

Neden Danışmanlık
H�zmet�
Almalısınız?



Uygun F�yatlar
Abgen Danışmanlık olarak iş ortaklarımızın ihracata ilk
adımlarını kolaylıkla atabilmelerini sağlamak için
bütçelerini zorlamayacak bir fiyat politikası
yürütüyoruz. İhracat danışmanlığı için belirlediğimiz
ücret bir asgari ücretli çalışanın firmaya maliyeti+KDV

365 gün destek anlayışımız sayesinde uzmanlarımızla
ihtiyaç duyduğunuz her an görüşüp sorunlarınızı
hızlıca çözüme ulaştırabilirsiniz.

Kes�nt�s�z H�zmet

Birçok farklı sektör ve ülkede bulunan iş ortaklarımız
aracılığıyla lojistik, müşteri tespit, hedef pazar tespit ,
yurt dışı görüşmeleri ve benzeri her konuda eşsiz
hizmet kalitemiz sayesinde gücünüze güç katarsınız.
Kısacası siz üretimi yapacaksınız, biz de ürününüzü
satacağız.

Güçlü T�caret Ağı

Pek� Neden
Abgen 



İş Ortaklarımızdan
b�r� olun
H�zmetler�m�z arasından s�ze en uygun
olanını seç�n, �şletmen�z� beraber büyütel�m.

www.abgen.net

 
0 (312) 911 63 87 b�lg�@abgen.netKızılırmak Mah. Dumlupınar Bulv.

No:3 Next Level A Blok Kat:16
Da�re:80, 06520 Çankaya/Ankara


