GAYRİMENKULLER
İÇİN “YAŞAYAN”
WEB SİTELERİ!
GAYRİMENKUL PROJELERİNİZ İÇİN “İNTERAKTİF SEKTÖREL WEB ÇÖZÜMLERİ”
HAKKIMIZDA
2006 yılından bu yana faaliyet gösteren KUZEYBATI.NET, e-marketing
dünyasında ayrı ayrı sunulan tüm hizmetleri bir paket halinde ve tek merkezli
servis ediyor. Web sitenizin tasarımından, sosyal ağlarınızın yönetimine kadar
geniş bir yelpaze ile müşterilerimize sesleniyoruz.
Gayrimenkul sektöründeki 5 yıllık tecrübemizi ve 431.000 açılan sayfaya ulaşan
20’ nin üzerinde web sitesi referansımızı yanımıza alarak projeleriniz için İnteraktif
Sektörel Web Çözümleri üretiyoruz.
Tüm hizmetlerimizde kendi alt yapımızı kullanarak servis vermemizin en büyük
avantajı hizmetlerimizden yararlandığınız andan itibaren başlayan “Raporlama”
servisimizdir.
Bu raporlama servisimiz ile sistemimizin birçok noktasında yapılan çalışmaların
geri dönüşlerini Online olarak takip edebilmektesiniz.
Her gün çok sayıda yeni firmanın kurulduğu ve rekabetin gittikçe arttığı ticaret
ortamında müşterilerimize verdiğimiz hizmetin önemli avantajlar sağladığına
inanıyoruz.

Yönetici Paneli uygulamalarımız ile web sitenizin sizinle ya da personelinizle
iletişimde kalmasını sağlıyoruz. Web sitenizin güncellemelerini birkaç tıklama ile
tamamlayabilirsiniz. Güncel ve fark yaratan web siteleri ziyaretçilerde merak
uyandırır ve olumlu etki bırakır.
Gayrimenkul Projeleri veritabanını web sitenizin yönetici panelinden güncellersiniz
ve talebinize bağlı olarak birden çok projenizi kayıt edebileceğiniz alt yapıda
oluşturulur. Web sitenizin müşterilerinizi karşılayacak olan ön yüzünde Gayrimenkul
Projelerinizin en etkili sunumu yapılır ve arama seçenekleri ile Gayrimenkulleriniz
ziyaretçilerinize listelenir.
Yönetici Paneli İle Güncellemeleri Yapılabilen Modüller
- Ayak İzinden Ziyaretçi Takibi
- Proje Veritabanı
- Haberler ve duyurular
- Kullanıcılar ve yetkili personel belirlemeleri
- Basında Biz
- Proje bilgi formları ve e-mail ile bildirimler

Gayrimenkul Sektörü’nde Çözümlerimiz

MEVCUT WEB SİTESİ İÇİN YÖNETİCİ PANELİ VE
GAYRİMENKUL PROJELERİ VERİTABANI

Gayrimenkul’de Web tasarımı ve veritabanı yönetimi konularında uzman ekibimiz
tarafından klasik ve sancılı web tasarım süreçlerini size yaşatmadan, sitenizi
güçlendirilmiş yeni özellikleri ile hazırlıyoruz.

Web sitenizin tasarımını değiştirmeden mevcut tasarımına bir yönetici panelini
entegre ediyoruz.

Ekibimiz tarafından hazırlanan web siteleri tüm web tarayıcılarda problemsiz açılır
ve müşterilerinizin projelerinizi keyifle incelemesini sağlar.

Yönetici Paneli uygulamalarımız ile web sitenizin sizinle ya da personelinizle
iletişimde kalmasını sağlıyoruz. Web sitenizin güncellemelerini birkaç tıklama ile
tamamlayabilirsiniz. Güncel ve fark yaratan web siteleri ziyaretçilerde merak
uyandırır ve olumlu etki bırakır.

ÇÖZÜMLER
•
•
•
•
•
•
•

Kurumsal Web Tasarımı, Yönetici Paneli ve Gayrimenkul Projeleri Veritabanı
Mevcut Web Sitesi için Yönetici Paneli ve Gayrimenkul Projeleri Veritabanı
Web Sitenize Ve Gayrimenkul Projelerinize “Ayak İzinden Ziyaretçi Takibi”
Web sitesi İşletimi
Gayrimenkul Sektöründe Web sitenize Entegre DATAROOM
Online Anket
SMS Marketing

Gayrimenkul Projeleri veritabanını web sitenizin yönetici panelinden güncellersiniz
ve talebinize bağlı olarak birden çok projenizi kayıt edebileceğiniz alt yapıda
oluşturulur. Web sitenizin müşterilerinizi karşılayacak olan ön yüzünde Gayrimenkul
Projelerinizin en etkili sunumu yapılır ve arama seçenekleri ile Gayrimenkulleriniz
ziyaretçilerinize listelenir.
Tüm yönetici paneli modüllerimizi kullanabileceğiniz bu çalışma ile dinamik ve fark
yaratan bir web siteniz olacak.

KURUMSAL WEB TASARIMI, YÖNETİCİ PANELİ VE
GAYRİMENKUL PROJELERİ VERİTABANI

WEB SİTENİZE VE GAYRİMENKUL
“AYAK İZİNDEN ZİYARETÇİ TAKİBİ”

Firmanızın kurumsal yapısını, misyonunu ve web sitenizde yayınlamak istediğiniz
tüm içeriği en iyi şekilde tanıtabileceğimiz tasarımlarımız ile ziyaretçileriniz web
sitenizden etkilenmesi sağlanacaktır. Müşteri memnuniyetinin öncelik olduğu
tasarımlarımız kurumunuza özel olarak hazırlanır ve demo ile size sunulur.

- Kim, ne zaman, hangi gayrimenkuller ile ilgilenmiş?
- Web sitenizdeki hangi hizmetlerinizi kimler gezmiş?
- Hangi yatırımcı hangi projeniz ile ilgileniyor?
- Web sitenizdeki haberleriniz okunma oranları ne kadar?

PROJELERİNİZE

Gayrimenkul projeleriniz ile ilgili birçok sorunuzun cevabına yaptığımız sorgulama
ile web sitenizi ziyaret eden firmaların kim olduklarına ulaşabilirsiniz.

Artık anketler düzenlemek için sokak sokak gezen anketörlere ve bu işler için
saatler ya da günler harcamanıza gerek yok.

*Ayak izinden ziyaretçi takibi, Web Sitesi İşletimi hizmetimiz ile
desteklemekteyiz.

- Anketleriniz kısa sürede hazırlanır,
- Firmanızın logosu, sloganı ve renkleri kullanılarak tasarımı yapılır,
- Birçok farklı dil desteği vardır,
- Anında geri dönüş sağlar,
- İlk katılımcıdan son katılımcıya kadar anında raporlama yapılır,
- Size sadece soruları hazırlamak kalır.

WEB SİTESİ İŞLETİMİ
Web sitenizdeki tüm sayfaların, hizmetlerinizin ve projelerinizin ziyaretçi takipleri
yapılarak ip adresleri tutulur.
Kuzeybatı.Net Ekibi tarafından web sitenizin ziyaretçilerine ait ayak izleri (ip
numaraları) sorgulanır ve bu ip adreslerine karşılık gelen potansiyel müşterileriniz,
firmalar tespit edilir..
Sorgulamalar sonucunda web sitenizi ziyaret eden firmalar haftalık olarak tarafınıza
raporlanır.

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE WEB SİTENİZE “ENTEGRE
DATAROOM”
Kuzeybati.NET’ in gayrimenkul sektöründeki müşterileri için hazırladığı bilgiye en
hızlı ulaşabileceğiniz ONLİNE VERİ ODASI’ dır.
Kullanıcı adı şifre ile giriş yapabileceğiniz DATAROOM’ da projenizin mimari
tasarımından bina yaşamaya başlaya kadar olan süredeki tüm dosya trafiğiniz için
çözüm üretiyoruz.

E-mail Marketing

Klasik yöntemlerle yapılan anketlerin sonuçları size raporlanana kadar geçen süre
günler ile ifade edilirken, ONLİNE ANKET sistemimiz ile anketinizin hazırlanması,
müşterilerinize sunulması ve sonuçların raporlanması sadece dakikalar alır.

SMS Marketing
Bir telefon görüşmesi ya da bir faks gönderisi için harcadığınız zamanları bir
düşünelim.
1 SMS göndermenin size ya da firmanıza maliyeti, o kişiye telefon etmeniz
durumunda, sadece konuya girme sürenizi kapsar. Oysa ki, aynı maliyete
gönderdiğiniz SMS konuyu hedef kitleye anında anlatır.
Aynı şekilde göndermeye çalıştığınız bir faks ya da e-posta iletisinin ne zaman
okunacağını bilemezsiniz. Oysa ki, SMS gönderdiğinizde çok daha kısa sürede ve
kesinlikle hedef kitlenin mesajı görmesi ve okuması sağlanır.

MÜLK YÖNETİM SİSTEMLERİMİZ
Ofis Binaları, Plazalar ve İş Merkezleri Yönetim Sistemi

Mail gönderim sistemimiz kendi sunucularımız üzerinden sağlıklı ve verimli bir
şekilde yapılır. Aksine piyasada gönderim yapıldığı söylenen spam programlar
aracılığıyla değil.

www.plazamen.com

Mail reklam çalışmanızın başlangıcı - gidişatı ve geri dönüş performansı itinayla
takip edilir ve raporlama sistemi ile online ve anlık olarak müşterilerimize sunulur.
Artı ve eksi faktörler ele alınarak mail reklam çalışması karşılıklı olarak
değerlendirilir ve denetimi mailing sistemleri üzerine uzman derecesinde işine
hakim eller tarafından yapılır.

Alışveriş Merkezleri Yönetim Sistemi

Mail adreslerimize en güncel kaynaklardan sağladığımız sürekli yeni ve güncel
adresler eklenir.

Online Anket
Müşterilerinizin hizmetlerinize, ürünlerinize ya da sadece firmasına olan ilgisini mi
merak ediyorsunuz?
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