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Ülke bazlı kur yapısı oluşturarak satmak istediğiniz para birimini kendiniz belirleyebilirsiniz.

PARA BİRİMİ

Eticex ihracat modülümüzde ülkelere özel ödeme sistemleri mevcuttur.
Sabit bir ödeme kuruluşuyla çalışma dayatması yoktur!

ÖDEME SİSTEMLERİ

Paypal , İyzico Global, Stripe , Payoneer , Klarna Bank , Mollie gibi alt yapıları da
sisteminizde entegre çalıştırabilirsiniz.

Ürünlerinizi 200+ ülke para birimi ile satışa çıkartın!

Tüm kurlar Avrupa Birliği Merkez bankasından güncel olarak çekilir.

Satışa açık olan ürünlerinizde istediğiniz ülkede istediğiniz indirim oranını uygulayabilirsiniz.

ÜLKE BAZLI FİYATLANDIRMA

Siteniz, hedeflediğiniz dil seçeneklerine tam uyumlulukla profesyonel seviyede çevrilir.

YABANCI DİL DESTEĞİ

Aynı anda bir çok dil seçeneğiyle müşterilerinize hizmet verebilirsiniz.

Ülke bazlı dil seçenekleriyle sınırları ortadan kaldırın.



Sisteme yüklenen tüm ürünler her detayıyla Google tarafından indexlenir.

 %100 SEO UYUMLULUĞU

Tüm meta bilgileri düzenlenebilir.

Sitenizdeki ürün url yapılarının standartlara uygun olması için yazılım düzenlemesi yapılır.

(Canonical)
Listelediğiniz ülkelerde ürünleriniz ziyaretçileriniz arttıkça ön plana çıkar.

Eticex akıllı ihracat modülümüz müşterinizi bulunduğu kıta veya ülkeye göre tespit eder.

 LOKASYON BAZLI ZİYARETÇİ TESPİTİ

Sistem müşterilerinizi IP (İnternet servis sağlayıcısı)  adreslerine göre önceden belirlemiş

olduğunuz para birimi ve dil ile karşılar.

Kullanıcıların coğrafi konum bilgilerine ve diline göre tanımlama mevcuttur.

Alt yapınızla entegre çalışmasını istediğiniz tüm kargo ve lojistik firmalarıyla operasyon-

larınızı yönetebilirsiniz.

 KARGO VE LOJİSTİK YÖNETİMİ

Ülke bazlı değil, mahalle bazlı (posta kodları ile desteklenebilir)  kargo fiyatları

tanımlayabilirsiniz.

Hangi kargonun hangi ülkede aktif olacağını tanımlayabilirsiniz.

Gönderi fiyatlarınızı desi bazlı veya sabit fiyat üzerinden ülkelere özel tanımlayabilirsiniz.

Her ülkeye farklı gönderi süresi tanımlayabilirsiniz.



ETİCEX ENTEGRASYON SİSTEMİ

AMAZON GLOBAL ENTEGRASYONU

Dünyanın ilk pazaryeri Amazonda mağazanı aç hemen satışa başla, Amazon Global
Entegrasyonu ile Avrupa ve Amerika’da satış yapın tüm süreçleri tek panelden yönetin.

OZON ENTEGRASYONU
Rusya pazarında tedarik kaynaklı daralmadan faydalanarak ülkenin en iyi pazaryerlerinden
Ozon’da mağazanızı açın. Eticex E-İhracat Modülü ile ürünleriniz otomatik dil çevirisi ile
Rusçaya çevrilir ve Ozon’a gönderilir sizlere ise tek panelden takibi kalır.

JOOM ENTEGRASYONU
JOOM Pazaryeri 400 Milyon mobil indirme tüketicilerin en yoğun takip ettiği ve ürün alımı
gerçekleştirdiği global pazaryerlerindendir. Sizlerde mağazanızı açarak JOOM’da ürün
satmanın ayrıcalıklarından faydalanabilirsiniz.

ETSY ENTEGRASYONU

ETSY el işi ürünler ve bu ürünlerin üretim materyalleri satışının dışında dijital içerik üretip
satışını gerçekleştirebileceğiniz sektörünün öncü pazaryeridir. ETSY Entegrasyonu ile ürünleri-
nizi pazaryerinde sergileyip sipariş takibinizi tek panelden yapabilirsiniz.

Eticex E-İhracat Modülü Global Pazaryeri Entegrasyonları ile 
sektörde emsallerinizin arasında öne çıkmanızı sağlıyor. 
Çift yönlü global pazaryerleri entegrasyonu ile pane-
linizden açmış olduğunuz mağazalara istenilen dilde 
ve fiyatta ürün gönderimi sağlayabilirsiniz. Gelen 
siparişlerinizi  E-ticaret  altyapınızdan  yönetebilir
stoklarınızın otomatik düşümü ile sizlere ek iş yükü 
olmadan globale açılıp döviz ile kazanç sağlayabilirsiniz.



info@eticex.com

0 850 346 66 00
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