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E-Ticaret Htzmet Paketi Hakkında

Pandemi ile birlikte dijital dönüşümiin hız kazanmasıyla, şirketlerimizin üreftikleri ürünleri dijital ortama
taşüyarak oluşfurduğu sahş ve pazarlama kanalları oldukçaönemli hale gelmiştir, Konuya ilişkin olarak
Birliğimiz öncülüğünde e-tlcaretin sunduğu fırsatlaİa yönelik birçok eğitim programl uygulamaya konulmuş,
ayİıca i]k defa e-ticaret yapacak işletmeIeİiİ Pazaryerlerinde komisyonsuz satış yaPabllmes,ne imkan
tanIyan projeler uygulanrnlştür,

BununIa birlıkte, pazaryerlerindeki si5ıe,ne uyum sağlayamayan ancak işini dijilaI ortama taşıyarak kcndi e_

licaret sitesini kurmak isteyen üyelerimiz için "E-Ticaret Hızmet Pakeli" tasaİ]anmıştür.

Söz konusu paket ile ToBB bünyesindeki 365 oda ve botsa üyesi KoB['lere e-ticaret alanında lhtiyaç
duyacakları her tiirlü hiznet ve altyaplya kolayl*la ulaşma imkanı sağlanmaktadır

Vodafone Business işbirliğinde olıışturulan "E-Ticaret Hizmet Paketi" i]e alan adı, hosting, email, guvenlik,
stok takibi, yedekleme, ödeme altyapılarl, ttim yazılım özellikleri ve aIama motoru optimizasyonu ile anahhr
teslim e{icaret sitesi kurulmakta ve KoBl'lerin teknik ihtiyaçları ve dijiıal pazarlamayla ilgili soruları için de
ücretsiz danışmanlık ve eğitim desteği verilmektedir,

KoBI'lerın e-tücaret için ihtiyacı olan tüm hizmetleri içeren D-T|caret llizmet Paketinin delaylarüna
aşağldaki linktcn erişebilirsiniz Aynca KOtsl'leri bilgilendirmek üzeİe sunüm gerçekleştjrmestni ıcüİinen
lirma ile irtibal sağlanacak kişi bilgisi aşağlda },er almaktadür

Bilgilerinizi rica ederim

Saygılanm]a,

Mustafa sARAÇoz
ccnel sekrcter

Irtibat: Ayşenuİ Akkun (A y scn u r, Akkuna4]\ odafone com.)

E-Ticaret Hizmet Paketi Biıgilendirme§i için
link: htlps,,'\§\\\ rodafcınc conı ır]VodafoneBusiness'cozuınlcr kuıtııısalle_ticarel_hiznleti php

Bu belgc, 5070 sayü ElektroDik Imzİ Kanuouna göre Gİven|i f,lcktronik lmza ile imzalanmlşllr.
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