
“Antalya’nın Bilinmeyen Yüzü: Sanayi ve Tarım” Projesi 
KAMPANYA KOŞULLARI

“Antalya’nın  Bilinmeyen  Yüzü:  Sanayi  ve  Tarım”  kampanyası  kapsamında
Eselami’ye üye olan tüm üyeler, bu kampanya koşullarını kabul etmiş sayılır. 

“Antalya’nın Bilinmeyen Yüzü: Sanayi ve Tarım” projesi kapsamında ticari merkezi
Antalya’da kurulu ihracat yapmak isteyen tüm şirketlere, Eselami’ye ücretsiz üyelik
imkanı sunulmaktadır. 

Kampanya, 31.10.2018 tarihinde sona erecektir.  Kampanyadan yararlanmak isteyen
firmalar bu tarihe kadar Eselami’ye kampanya kapsamında ücretsiz üye olabilir. Bu
ücretsiz üyelik, üye firmalara aşağıdaki imkanları sunmaktadır: 

ÖZELLİKLER KAMPANYA KAPSAMINDA
ÜYELİK  PAKETİ

31 Ekim 2018 tarihine kadar kampanya
kapsamında üyelik

Açıklama:  Her  üye,  kampanyanın  son
gününe kadar Eselami üyeliğinin sunduğu
imkanlardan yararlanır. 

Var

Kuruluma ihtiyaç olmadan kullanım

Açıklama:  Eselami’nin  sunduğu
olanaklardan  yararlanmak  için
Eselami’ye  kullanıcı  adı  ve  şifreyle  giriş
yapmak  yeterli  olup  herhangi  bir
kuruluma gerek yoktur. 

Var

Teknik destek

Açıklama:  Eselami’nin  sunduğu
hizmetlere  ilişkin  soruları  olan  üyeler,
Eselami’ye  telefonla  veya  e-posta
göndererek ulaşabilir. 

Var

SEO dostu URL

Açıklama: Eselami, üye firmaların Google
ve  benzeri  arama  motorlarında
görünürlüğünü  maksimize  etmek
amacıyla,  her  üye  firma  için  arama
motoru  kriterlerine  uygun  bir  URL
oluşturur. 

Var

Dinamik XML Site Haritaları

Açıklama:  Eselami,  dinamik  XML  site
haritası yaparak üye firmaların internette
ulaşılabilirliğini artırır. 

Var



SEO dostu ürün sayfaları

(Türkçe,  İngilizce,  Rusça,  Arapça  ve
Çince destekli)

Açıklama:  Eselami,  ürün  sayfalarını  da
alıcılar  tarafından  internette  kolaylıkla
bulunabilmesini  sağlamak  üzere
tasarlamıştır.

Var

Sipariş yönetim paneli

Açıklama:  Üye  firmalar,  gelen  tüm
siparişleri  ve  teklif  taleplerini
görebileceği, cevaplandırıp yönetebileceği
sipariş panelini ücretsiz kullanabilir.  

Var

Alım taleplerine abonelik

Açıklama:  Eselami,  gerek  doğrudan
kendisine  ulaşan  gerekse  üçüncü  kişiler
(konsolosluklar,  idari  kurumlar  vb.)
aracılığıyla kendisine ulaşan yurtdışı alım
taleplerini  ek  bir  bedel  talep  etmeksizin
bildirir.

Var

Çalışan listeleme

Açıklama:  Üye  firmalar,  çalışanlarını
listeleyebilir  ve  böylelikle  bir  yandan
kurumsal  yapılarını  paylaşarak  alıcı
adayları nezdinde güven yaratırken diğer
yandan  doğrudan  teknik  çalışanlarla
görüşmek isteyen alıcılara kolaylık sağlar.

Var

Ürün tanıtımı   

(Türkçe,  İngilizce,  Rusça,  Arapça  ve
Çince destekli)

Açıklama:  Üyeler,  satışa  sundukları
ürünlerini  Eselami’deki  mağazalarına
(her  biri  3MB’ı  geçmemek  kaydıyla)
fotoğraflarıyla birlikte yükleyebilir 

80 adet

Online firma mağazası
(Türkçe,  İngilizce,  Rusça,  Arapça  ve
Çince destekli)
Açıklama: Eselami üyeleri, online mağaza
açarak firmalarına ilişkin tanıtıcı bilgileri,
ürünlerini,  çalışanlarına  ilişkin  bilgileri
yazabilir  ve  marka  ve  sertifikalarını
yükleyebilir.  Beş  dilde  girilebilen  bu
bilgiler  sayesinde  üye  firmaların,

Var



kendilerini  en  şeffaf  ve  doğru  biçimde
tanıtması amaçlanmaktadır.

Ücretsiz sunulan bu imkanların yanı sıra üye firmalar, Eselami tarafından sunulan ek
hizmetleri satın alabilirler. Bunlar hakkında bilgi almak için tıklayınız. 

Kampanya kapsamında üye olan firmalar, Eselami’deki online mağazalarında firma
profil  bilgileri,  ürün detayları  gibi tüm alanları  doğru ve tam olarak dolduracaktır.
Eselami’nin  sunduğu  imkanlardan  maksimum  düzeyde  yararlanabilmeleri  adına
üyelerin, profil ve ürün bilgilerini Türkçenin yanı sıra Eselami’nin hizmet verdiği dört
yabancı  dilde  de  doldurmaları  tavsiye  edilir.  Dileyen  üyeler,  Eselami’den  tercüme
hizmet satın alabilirler. 

Kampanya  kapsamında  üye  olan  bir  firmanın,  Eselami’yi  aktif  bir  şekilde
kullanmadığının,  Eselami  üyeliğini  atıl  bıraktığının  (profili  boş  bırakmış  olması,
herhangi bir ürün bilgisi girmemiş olması vb.) tespiti  halinde,  Eselami söz konusu
firmanın üyeliğini silebilir. 

Eselami, bu kampanya koşullarına veya üyelik sözleşmesine aykırı hareket eden veya
şüpheli  gördüğü  üyelerin  üyeliklerini  askıya  alabilir  veya  tamamen  silebilir.  Bu
durumda üyenin herhangi bir talepte bulunma hakkı bulunmamaktadır. 

Eselami,  herhangi bir gerekçeyle  kampanya kapsamındaki  ücretsiz üyelik  imkanını
kampanya sona erme tarihinden daha önceki bir tarihte  sonlandırabilir  veya üyelik
özelliklerini sınırlandırabilir. 
 
Üyeler,  kampanya  sona  erdikten  sonra  Girişimci  Paketi  üyesi  olarak  ücretsiz  üye
olmaya  devam edebilir,  üst  üyelik  paketlerinden birini  satın alabilir  veya  üyeliğini
tamamen  silebilir.  Herhangi  bir  tercihte  bulunmayan  firma,  kampanya  sona  erme
tarihinden sonra herhangi bir ücret ödemeksizin Girişimci Paketi üyesi olarak Eselami
üyesi  olmaya  devam  edecektir.  Bu  durumda  üye,  Girişimci  Paketi  kapsamında
bulunan imkanlardan yararlanabilir. 

https://www.eselami.com/tr/eihracat-uyelik

