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Yüz Yüzeden Sonra En İyi
Sosyal Ticaret!
HeloRobo; Sosyal medya uygulamalarından 
gelen tüm mesajlarınızı tek bir havuza toplarken, 
aynı zamanda buradan müşterilerinizle görüşme 
ve satış yapabileceğiniz bir 
Sosyal Medya Ticaret Platformu’dur.

Sosyal Medya Ticaret Nedir?

İnsan ve Yazılım Ortaklığı

Sosyal Medya Ticaret müşterilerin farkı yöntemlerle birbirleri ve firmalarla 
iletişime geçerek daha tatmin edici ve kendi içinde daha “doğru” satın alma 
kararlarını vermesi demektir. Ancak bu tanımdan daha önemlisi müşterilerin 
yaptıkları alışverişten keyif almaları ve bunu sosyal medya’nın kişisel doğası içinde 
yapmalarıdır. HeloRobo Sosyal Medya Ticaret platformu size ve müşterilerinize bu 
deneyimi sunar. 
HeloRobo tüm Sosyal Medya mesajlarınızı tek bir havuzdan yönetmenizi sağlayan 
bir iletişim platformudur. Buradan yalnızca müşterilerinizle mesajlaşmakla kalmaz 
aynı zamanda E-ticaret sitenizle birebir entegre şekilde satış yapma imkanı 
bulursunuz. 
Mesajlaşma uygulamaları, metin ve grafik ara yüzleri harmanlamaktadır. Yüksek 
kaliteli bir müşteri deneyimi sağlamak için gerekirse basit görevleri otomatikleştirir 
ve konuşmaları bir temsilci ile cevaplamanızı sağlar.
Uzun vadeli başarı için ihtiyacınız olan konuşma araçlarıyla işletmenizi güçlendirin.

HeloRobo ile markalar, tutarlı bir marka sesini koruyarak tüm iletişim 
kanallarında daha otomatik kural bazlı görüşmeler gerçekleştirebilir, ancak 
yine de daha doğal ve güncel müşteri deneyimi için tüm müşteri yolculuğu 
boyunca insan dokunuşunu devam ettirir.
İletişim Kanalına bakılmaksızın tüm temel iş süreçlerinizi doğal olarak 
otomatikleştirir ve yine de insani, zarif ve doğal müşteri deneyimi sunmaya 
devam eder. 
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Yüz Yüzeden Sonra En İyi
Sosyal Ticaret!

Müşterilerinizle
Kişisel İletişim 
Kurun

Tek Paylaşım ile
Yüz Binlere 
Ulaşın

Satış 
Dönüşümünüzü 
Artırın

Ekibinizin Ortak 
Çalışmasını 
Sağlayın

Biz sosyal medya da başka kişileri ve firmaları “izliyoruz”.
Bazen hayranlıkla, bazen merakla, bazen ilham alarak, bazen de nefret ederek. Sosyal medyanın 
önemi “kişisel” bir iletişim aracı olmasında.
Müşterileriniz ile firmanız arasında duygusal bir bağ olması için varız. Daha doğrusu biz değil, 
bizim üzerinde uygulamalar geliştirdiğimiz Sosyal Medya var. Biz o kişisel bağların sayısının 
artmasını, etkileşimin çoğalmasını ve operasyonun azalması sağlayan, böylece sosyal 
medyadaki etkileşimin kolayca satışa dönmesi arasındaki köprüyü kuran platformuz.

Sosyal Medya Ticaretin gerçek gücü yarattığı etkidir. Haberleri öğrenme, arkadaşlarımızla bağlantı 
kurma, yabancılarla tartışma ve en önemlisi alışveriş yapma şeklimiz Sosyal Medya ile değişti. Sosyal 
medyanın ticaretin firmanızın pazarlamasını dönüştürmede ve müşterilerinize yeni değerler sunmada 
en büyük yardımcınız olacağına inanıyoruz.
Sosyal medya ticaret, size yalnızca müşterilerinizle etkileşim kurmanın değil, aynı zamanda karar 
vermelerine yardımcı olan doğru içerikle onları etkilemenizi sağlar. Hem de bunu yaparken, yüz yüze 
ticaretle kıyaslandığınızda, aynı anda tek post’la milyonlara ulaşmak gibi bir büyük avantaj da sunar. 

Pazarlama araçlarımız, ilk müşterilerden sürekli müşterilerinize kadar, müşterilerinizin sipariş 
verme isteğini artırmaya ve daha yüksek bir dönüşüm oranı sağlayan tekrar satın alma işlemleri 
oluşturmaya yardımcı olur. Sosyal Medya ticaret, satış performansınızı beklentilerinizin 
ötesinde artırır. Daha çok Dijital pazarlama, daha az Teknoloji harcamasıyla, yatırımınızın geri 
dönüşünü hızlandırın. Yaptığınız tüm Pazarlama yatırımınız, satış veya müşteri bağlılığı olarak 
size geri döner.

Müşterileriniz, iş ortaklarınız ve personelleriniz ile tek bir ekran içinde iletişim kurun. Sonsuz 
işbirliği seçeneklerini kullanın: yorum bırakın, konuşmaları erteleyin veya doğru meslektaşınıza 
atayın.
Yeni modeller ve çalışma biçimleri genellikle pazarlama dönüşüm projelerinin ayrılmaz 
parçalarıdır. Bu, pazarlama işlevlerinin ve yeteneklerinin bazı (veya tümünün) bölümlerinin 
(örneğin, içerik oluşturma, performans hızlandırma) şirket içinde barındırılmasını içerebilir.

Yüz Yüzeden 
Sonra En İyisi….

Gücü Etkisinde….

Dört Kattan Fazla 
Satışa Dönüşüm…

Verimliliği ve 
Üretkenliği Artırın, 
Daha Akıllı Çalışın …

Sosyal Medyadan Satışa
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Yüz Yüzeden Sonra En İyi
Sosyal Ticaret!

Tek Platformdan Yönet!

Satışı Chat’te Bitir!

Gücünü
Yanına Al!

Etkileşim ve Satışı 

Sergilemekle Kalma

İş Ortaklarımızın

WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram DM ve Live Chat’ten gelen tüm 
sosyal medya mesajlarınızı tek bir platformdan yöneterek sıcak ve etkili bir 
görüşme yapmanızı sağlar. 

HeloRobo ile artık Instagram Direkt Mesaj üzerinden ürünleriniz 
hakkında bilgi paylaşın ve DM’den ayrılmadan Satışı Chat’te Bitirin!

HeloRobo ile Instagram’dan Satışa Başla
Instagram, satış amaçlı en yoğun kullanılan sosyal medya platformu!
Instagram ile Dünya’da 150 milyon kişiyle etkileşime geçebileceğinizi 
biliyor muydunuz?

Instagram DM ile Potansiyeli Yakala!
Sosyal Medya Ticaretinin parlayan yıldızı Instagram ile DM üzerinden 
dünyadaki herkesle etkileşime geçin. 
Potansiyel müşterilerinizi keşfedin!

Facebook, WhatsApp ve Instagram ile yaptığımız İş Ortaklıklarında Sen de Yerini 
Al, Sosyal Medyanın Ayrıcalıklı Gücünü İşletmene Taşı.

Facebook ve Instagram’ ın iş ortağı HeloRobo, sizi de imzalamış olduğu 
anlaşmalardan yararlanmaya davet ediyor:
• Facebook ve Instagram’ ın reklam kampanyalarına katılın,
• Şablon mesajlarla daha önce erişemediğiniz müşterilerinize ulaşın,
• Dünyanın her yerindeki sosyal medya kullanıcılarına satış yapabilme imkanını 
kullanın,
• Firmanızın pazarlama ve satış potansiyelini ortaya çıkarın, çok daha etkin ve 
verimli iş yapın.
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Yüz Yüzeden Sonra En İyi
Sosyal Ticaret!

Kolay Reklam Dönemi Başladı!
Sosyal Ticarette Bir İlk,

HeloRobo Kolay Reklam ile birkaç tıkla Facebook
ve Instagram üzerinden küçük reklamlar vermeniz artık çok kolay ve 
üstelik uygulama kullanıcılarına lisans ücretsiz !

Neden mi Kolay Diyoruz;
-Veri Yükleme ve içerik aktarmakla uğraşmaz,
-Reklam hesabınızın olması gerekmez,
-Ve Askıya alınma, engellenme durumlarıyla karşılaşmazsınız,

Sosyal Medya Reklamları ile 
Satış Performansını Katlayın!
HeloRobo Kolay Reklam ile hazır reklam şablonları kullanarak 
işinizi reklamlarla birleştirin, pazarlama ağınızı genişletin ve 
satışlarınızı katlayın!

Kolay Reklam Verme Paneli
e-Ticaret siteniz ile birebir entegre çalışan HeloRobo 
sayesinde ürünleriniz otomatik olarak size listelenir.

4 Adımda Reklam Verme Adımları
1 - Facebook ve Instagram’da reklamını yapmak istediğiniz 
ürünleri seçin,
2- Hedef Kitle Tipine uygun; lokasyon, cinsiyet, yaş aralığı ve 
uygun davranış modeline sahip kişileri belirleyip ilerleyin,
3- Günlük ve ya Toplam Bütçenizi, reklam başlangıç/bitiş 
tarihlerini belirleyin,
4- Ödemenizi gerçekleştirin ve bitirin. İşte bu kadar kolay.!

Üstelik Kolay Reklam lisansı, 
HeloRobo kullanıcılarına ücretsiz.
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Yüz Yüzeden Sonra En İyi
Sosyal Ticaret!

Kişisel Görüşme Başlatın!

Sihirli Kolay Cevap
Butonları!

Video ve Resim Gönderin!

WhatsApp Şablon Mesajlarla

Şablon Mesajlar ile

Müşterilerinize reklam ve bilgilendirmenizi artık WhatsApp ile yapın. 
Çift yönlü kişisel iletişim ile müşterilerinizden gelen mesajlara 
cevap verin, pürüzsüz bir satış deneyimi yaşatın. 

Çift yönlü kişisel iletişim ile müşterilerinizden gelen mesajlara 
cevap verin, pürüzsüz bir satış deneyimi yaşatın.

Toplu gönderileriniz altına kolayca etkileşim alabilmeniz 
için ilham verici butonlar ekleyin.

Müşterilerinizi doğrudan bir web sitenize veya bir 
telefona yönlendirin, anketler düzenleyin. Reklamlarınızı 
kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi haline dönüştürün.

Sadece metin mesajları değil, etkileşimi çok daha 
yüksek olan; video, resim, doküman, ses ve konum 
paylaşın. 

Müşterilerin ürünlerinizi ve hizmetlerinizi 
keşfetmelerini sağlayın.

WhatsApp Destek Hattı: 
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www.helorobo.com/sablonmesaj / HeloRobo
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Yüz Yüzeden Sonra En İyi
Sosyal Ticaret!

HeloScope Çıktı!
Yeni Nesil E-Ticaret Modülü

HeloScope hem E-Ticaret, hem de Sosyal Medya 
Ticaret’inin tüm özelliklerini bir arada kullanabileceğiniz yeni 
nesil kolaylaştırılmış bir E-Ticaret Modülüdür. Size kolayca 
ve kısa bir sürede satışa başlayabileceğiniz hazır e-Ticaret 
altyapısı sunar. Üstelik HeloRobo’nun içerisinde olması 
avantajıyla E-ticaret’i ve Sosyal medya Ticaretinizi tek 
merkezden yönetirsiniz. 

HeloScope ile Birlikte;
• E-Ticaret sitelerinde yer alan tüm özelliklere sahip olur,
• Farklı tema ve renk seçenekleriyle özgün tasarımlar 

elde edebilir,
• Kargo ve Ödeme sistemlerinin entegrasyonunu 

kolayca yapabilir,
• Alan adına sahip olmaksızın, ücretsiz vereceğimiz alt 

alan adı üzerinden satışa başlayabilirsiniz.

HeloScope ve HeloRobo entegrasyonu sayesinde Instagram, Facebook ve 
WhatsApp üzerinden de hemen satış ve pazarlama yapabilirsiniz.

E-Ticaret Sitesinde Olması Gereken;
• Kargo Firmaları Entegrasyonları,
• Ödeme Sistemleri Entegrasyonları,
• Çoklu Dil, 
• Çoklu Kur, 
• Özelleştirme Ve Diğer Bir Çok Özellik, 

“Kullanımı Çok Kolay Şekilde Artık HeloScope’ta…”
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Hemen Bize Katıl
Denemeye Ücretsiz Başla!

Yüz Yüzeden Sonra En İyi
Sosyal Ticaret!
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