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İşinizi İnternet’e Taşıyın

15 Gün Ücretsiz Deneyin

E-ticaret sitenizi açın İşinizi büyütün

Sadece kendi mağazanız ile sınırlı kalmayın, 

e-ticaret ile milyonlarca müşteriye 

kapılarınızı açın. 

Yeni müşteriler kazanın

$

Kurumsalmarket’in gelişmiş özellikleri ile 

ürünlerinizi kolayca sitenizde satışa hazır 

hale getirin. 

 

Sürekli büyüyen e-ticaret pazarında siz 

de yerinizi alın. Satışlarınızı artırarak 

cironuzu katlayın. 

Müşterileri bulmanıza, satışlarınızı artırmanıza ve günlük işlerinizi yönetmenize yardımcı olan güçlü 

araçlarla desteklenen hemen hızlı ve özel tasarımlı bir e-ticaret web sitesi oluşturun.
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2017 yılından bugüne mevcut müşterilerine özel çözümler üreten bir şirket olarak 

2021 yılı itibariyle hizmet ağımızı genişletiyoruz. E-ticaret ve E-ihracat yazılım 

altyapısı ürünlerimizle işinizi tüm dünyaya açıyoruz.

Kobiler ve girişimciler için özel tasarımlar ve yazılımlar geliştirmek üzere 2017 yılında, 12 yıllık deneyimiyle 

sektöre giren Kurumsaltasarım, kısa süre içerisinde Türkiye’nin en iyi dijital ajanslarından biri olmuştur. 

Hakkımızda

Ürettiği ürünler, hizmetler ve çözümlerle Türkiye'de ki startup ekosistemine yenilikçi altyapısıyla hizmet vermektedir. Yeni markası 

olan Kurumsalmarket olarak; e-ticaret ve e-ihracat ürünleri ve kobilere özel çözümlerle Türkiye'de online mağazacılık sektörüne 

yeni çözümler üreten, stabil ve modüler bir altyapı hizmetleri sunmak amacıyla geliştirilmiştir. Özel geliştirilen altyapısını E-ticaret 

ve E-ihracat sektörüne getirerek önce Türkiye'de sonrasında Dünyaya açılacak bir yazılım ve destek sistemiyle hizmet edecektir. 

KurumsalMarket ® bir Kurumsaltasarım Dijital Reklam Ajansı markasıdır.
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Uçtan uca E-ticaret Deneyimi ile sizin için tüm ihtiyaçlarınızı tek noktadan alacağınız 

hizmet ve desteklerle işinizi başarıya ulaşmasını sağlayan sistemdir. 

Hizmetlerimiz

Yıllardır ajans olarak hizmet veren bir şirket olarak sadece yazılım desteği değil; 360 derece tüm dijital ihtiyaçlarınıza 

çözümler üretiyoruz.  Dışarıdan almak zorunda olacağınız tüm hizmetleri size uygun fiyata, hızlı ve çözüm odaklı 

davranarak projenizi yönetmenize yardımcı oluyor tüm işlerinizi beraber yürütüyoruz.

Özel Tasarım ( UI Tasarım ) 

Özelleştirilebilir Yazılım 

Sosyal Medya Danışmanlığı 

Seo Danışmanlığı 

Reklam Danışmanlığı 

Dijital Pazarlama

Özelleştirilebilir Yazılım 

Kullanıcı Deneyimi (UX) Tasarımı 

Mobil Uygulama 

Kurumsal Kimlik 

Katalog & Broşür Tasarımı 

Banner & Email Tasarımları
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Mükemmel tasarımlı, yenilikci ve akıllı çözümlerle online mağazanızı açmak, yürütmek ve 

işlerinizi büyütmek için ihtiyacınız olan tüm e-ticaret altyapısına kurumsalmarket ile sahip olun! 

E-ticaret

Özel Premium Temalar

Özelleştirilebilir, duyarlı temalarla 

markanıza hayat verin. 

Hızlı, Mobil Uyumlu

Google Pagespeed +90 masaüstü 

ve mobil hızıyla özel temalar!

Anında Çözüm

Modüler Eticaret altyapısı ile 

satışlarınızı arttıracak hızlı çözümler

Entegrasyonlar

Pazaryeri, Sanal Pos, Muhasebe 

Çözümleri, Kargo ve daha fazlası… 

Senin markan, senin tarzın. Bir e-ticaret web sitesiyle 

ürünlerinize hayat verin. 

ÖZEL ÇEVRİMİÇİ MAĞAZA

Özel tasarımlar ve akıllı yazılım çözümleriyle tanışın!
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Mükemmel tasarımlı, yenilikci ve akıllı çözümlerle online mağazanızı açmak, yürütmek ve 

işlerinizi büyütmek için ihtiyacınız olan tüm e-ticaret altyapısına kurumsalmarket ile sahip olun! 

E-ihracat

Çoklu Dil Modülü

Sınırsız çoklu dil modülüyle, sitenizi 

tüm dillere çevirebilirsiniz.

Çoklu Para Birimi

Aldığınız ödemeleri güncel Merkez 

Bankası döviz kurundan çevirebilirsiniz.

Otomatik İçerik Çevirisi

Sitenizdeki tüm içeriği otomatik olarak 

farklı dillere çevirebilirsiniz.

Global Entegrasyonlar

Global alandaki; Pazaryeri, Sanal Pos, 

Kargo ve daha fazlası…

Mağazanızı KurumsalMarket E-İhracata Taşıyarak 

Ürünlerinizi Dünyaya Satın!

E-İHRACAT ÖZEL YAZILIM ÇÖZÜMÜ

Özel tasarımlar ve akıllı yazılım çözümleriyle tanışın! +100 
yorum
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Entegrasyonlar
İhtiyacın olan tüm entegrasyonları e-ticaret veya e-ihracat altyapınız için sağlayabiliriz. 

İşiniz için entegratörünüzü bulun, bizimle iletişime geçin.
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Özel Çözümler
E-ticaret altyapısı projeniz için yeterli olmadığı durumlarda projenizi birlikte analiz ediyor 

girişiminiz için yol haritası çizip size uygun çözümler üretiyoruz. Girişimci dostu firmayız!

Yazılım Özelleştirme

E-ticaret yada e-ihracat yazılımımızın gelişmiş özellikleri dışında talep 

edeceğiniz özelleştirmeleri mevcut altyapımız üzerinden yapabiliriz.

Sıfırdan Yazılım Geliştirme

Mevcut ürünlerimiz ihtiyaçlarınız dışındaysa, sıfırdan size özel olarak yazılım 

geliştirebiliriz. Özel tasarım ve özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz.

Hemen Teklif Için Bize Ulaşın
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Ürünlerinizi satışa başlamak için tüm çözümleri üretiyoruz.

Farklarımız

Ürünlerinizi satmaya başlamanızın ilk adımı web sitenizi oluşturmaktır. 

Yeni başlayanlar için bu soruna çözüm üretebilmek adına ilk kuruluma 

özel ücretsiz danışmanlık hizmetimiz ile e-ticaret sitenizi ücretsiz olarak 

tüm ayarlamalarını yapıyor ve özelleştiriyoruz.  Hemen Başvurun!

Logo Tasarımı  

Banner Tasarımı  

Hızlı Web Sitesi 

Hızlı Destek Sistemi 

Mağaza Özelleştirme 

Ücretsiz Eğitim 

Online Akademi

Doğru Pazarlama Araçları 

Özel Arama Motoru Optimizasyonu 

Tüm Bankaların Ödeme Entegrasyonu 

Özel CRM Sistemi SMS&Mail Modülü 

Pazaryeri Entegrasyon Çözümleri 

Detaylı Ürün Yönetim Sistemi 

Detaylı Sipariş Yönetimi

120+
yorum:)



kurumsalmarket
akıllı ticaret ürünleri

® 0850 304 13 02 T

satis@kurumsalmarket.com.trM

W www.kurumsalmarket.com.tr

Ürün le r im iz ,  h i zmet le r im iz  ve  d iğer  tüm soru la r ın ı z  iç in  
b i z im le  i l e t i ş ime geç in !  


