
 

HIZLI DİJİTALLEŞME PROGRAMI 

• Web Sitesi Kurulumu 
• Sigortix.com Vip Acente Üyeliği 
• Mobil Uygulama Kurulumu 
• Kurumsal Kimlik Çalışması 
• Sosyal Medya Hesap Kurulumu ve Yönetimi 
• Reklam Danışmanlığı ve Kampanya Oluşumu 

Süre: 3 Ay 

 

PRO DİJİTALLEŞME PROGRAMI 

• Web Sitesi Kurulumu 
• Sigortix.com Vip Acente Üyeliği 
• Mobil Uygulama Kurulumu 
• Kurumsal Kimlik Çalışması 
• Sosyal Medya Hesap Kurulumu ve Yönetimi 
• Reklam Danışmanlığı ve Kampanya Oluşumu 
• CRM Sistemi Kurulumu 
• Web Sitesi İçerik Yönetimi 
• Değerlendirme ve Kişiye Özel Planlama 
• Özel Planlanan Çalışmaların Yürütülmesi 

Süre: 6 Ay 

ACENTE DİJİTALLEŞME ÇALIŞMA MADDELERİ 

WEB SİTESİ KURULUMU 

Mobil Uyumlu, Güvenlik Sertifikalı, Web Servis Altyapısına sahip, Son teknoloji kullanılarak hazırlanan 
Web Sitesi kurulumunuz gerçekleştirilecek. 

Sigortix.com Vip Teknolojik Acente Kaydının Oluşturulması 

Tüm bilgileriniz ile beraber Sigortix.com Vip Teknolojik Acente üyeliğiniz 12 aylık olarak aktif edilecek. 

Teknolojik Acente Paketi müşterileri 1 Yıl boyunca Sigortix.com portalında bulundukları ilin tüm 
ilçelerinde en üst sırada görünüm elde ederler ve ciddi bir müşteri trafiği alırlar. 

MOBİL UYGULAMA KURULUMU 

Sigorta Acenteleri için özel olarak hazırlanan Mobil Uygulama Acentenize göre uyarlanacak ve Google 
Play üzerinde Android Telefonlar için yayına alınacak. Dileyen Acenteler uygulamanın Apple için 
geçerli olan sürümünü firmaları için Apple üyeliği alarak sahip olabilirler. 

KURUMSAL KİMLİK ÇALIŞMALARI 

Logo, Kartvizit, E-Posta kullanımı, E-Posta İmza, Antetli Kağıt vs gibi ihtiyaçların belirlenerek 
tasarımlarının hazırlanması ve kullanıma hazır hali ile teslim edilmesi. Dileyen acentelere baskılar ile 
ilgili matbaa işleri için yardım edilecektir. 

SOSYAL MEDYA HESAPLARI KURULUMU / DÜZENLENMESİ 



 

Hazırlanan Kurumsal Kimlik çalışmalarına istinaden Sosyal Medya hesaplarının açılması, açık olanların 
kurumsal kimlik çatısı altında tasarımsal olarak düzenlenmesi. 

CRM SİSTEMİ KURULUMU 

Var olan müşterilerinizi CRM sistemi sayesinde nasıl yönetebileceğinizi göstererek, çalışanlarınızın 
performanslarını arttırmak için ve sergiledikleri performansları görmek için neler yapabileceğinizi 
anlatacağız. Tüm kayıtların sistemde tutulması ile birlikte ciddi bir müşteri datası oluşturulmasını, 
verilen teklifleri, onaylı ve onaysız müşterileri direk görebilme ve onlara her an dokunabilme imkanını 
anlatacağız. 

Kurumsal formatta tek tuşla teklif formatını müşteriye gönderme, çapraz satış teknikleri, müşteri 
temsilcilerinize adet ya da TL bazında hedefler oluşturabilmeyi ve raporları nasıl takip edebileceğinizi 
anlatacağız. Dilerseniz CRM Sistemini Santral sistemi ile entegre olarak alabilir ve tüm telefon 
kayıtlarına da her an ulaşabilirsiniz.  

REKLAM DANIŞMANLIĞI VE REKLAM YÖNETİMİ 

İnternet mecralarında reklam yapmanın önemi, faydaları, maliyetleri ile ilgili bilgilendirmeler 
yapılacak. Dileyen acenteler için aylık 500 TL minimum bir bütçe ile kendi istekleri doğrultusunda 
tarafımızdan oluşturulacak bir reklam kampanyası çalışmasına katılacaklar. Bu çalışma her acente için 
İl – kitle – ürün – mecra – bütçe olarak değerlendirilecek ve 1 ay sürmesi sağlanacaktır. Reklam geri 
dönüşleri incelenerek yapılan reklam yatırımının geri dönüşleri raporlar halinde sunulacaktır. 

WEB SİTESİ İÇERİK YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI 

Hazırlanan Web Sitesinin içerik yönetimi, sektör haberleri, kampanya yönetimi, tasarım çalışmaları 
tarafımızdan yürütülecek ve web sitesinin aktif yaşayan bir site olarak ilerlemesi sağlanacaktır. Bu 
doğrultuda Google Analytic altyapısı ve Canlı Chat altyapısı da dileyen acenteler için kurulacak ve 
raporlara direk acentenin erişebilmesi sağlanacaktır. 

DEĞERLENDİRME VE PLANLAMA 

8 Ay boyunca yapılan çalışmaların bir rapor halinde hazırlanarak müşteriye teslim edilmesi. 
Müşterinin bu çalışmalardan aldığı artıları değerlendirerek bundan sonrası için bir plan yapılması ve 
bu plan doğrultusunda ilerlemenin aylık olarak sağlanması. 

PLANLANAN ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ 

5. ayda yapılan değerlendirme toplantısı sonrasında belirlenen plana uygun olarak yapılması 
planlanan çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesi.  

SPONSORLARIMIZ 

  

                          


