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StratAgile, Teknoloji, Data 
ve Marketing alanlarının 
uzmanlıklarını tek bir çatı altında 
birleştiren Singapur merkezli bir 
pazarlama ve teknoloji ajansıdır. 

Firmaların karmaşık B2B ve B2C 
ihtiyaçlarına yönelik etkili 
çözümlerin bu üç alanın ortak 
kümesinden çıkacağına inanan 
StratAgile, global ve bölgesel 
markalara bütünleşik çözümler 
sunar. 

StratAgile

10 Ülkede Ofis

200+ Çalışan

17 Saat Diliminde
Hizmet

DATAMARKETING

TECHNOLOGY



StratAgile Türkiye ekibi ise dijital pazarlama ve teknoloji
alanında 20 yılı aşkın tecrübesi olan üst düzey
profesyonellerden oluşur. 

Amacımız, Türkiye'deki firmaların dijital değişimdeki
ihtiyaçlarını StratAgile'ın uluslararası tecrübesiyle karşılamaktır. 

Bunu yaparken müşterilerimizin taleplerinin şekillenmesinde
onlarla birlikte çalışmak, yol haritasının ve projelerin son 
şeklini almasında yardımcı olmak, agile proje süreçleri
yaratmak ve yönetmektir.

StratAgile Türkiye

Plan
Design
Strategy
Consult
Model

Singapore . UK . Malaysia . Thailand . Vietnam . India . S.Korea . Myanmar . USA . Turkey



Ne Yapıyoruz?

Data for Action Technology for Marketing Managed Services



Etkili ve ölçülebilir pazarlama için gerekli her tür teknolojik
geliştirme ihtiyacınıza çözüm sunuyoruz. 

Sektördeki yaygın kurumsal ve pazarlama teknoloji
platformlarında uzman ekiplerimizle;

• Var olan teknoloji yatırımlarınızın imkanlarını kullanarak,
• Veya özel altyapı ve entegrasyon projeleriyle teknoloji

çözümleri geliştiriyor ve yönetiyoruz

Technology for Marketing

“Marketing 
Technologies 
sektöründe 2011 yılında
150 civarında ürün ve
marka varken, 2017 
yılında bu rakam 5000 
civarında. 

Peki, bu kalabalık
caddede doğru
teknolojileri nasıl
seçeceğiz?”



StratAgile için pazarlama iletişimini firmaya özel ihtiyaçlara
göre karşılayacak teknolojileri seçmek ve geliştirmek esastır. 
Teknoloji, pazarlama iletişimine hizmet etmelidir, tersi değil.

Giderek karmaşıklaşan teknoloji dünyasında iş sonuçlarınıza
doğrudan katkıda bulunacak her tür teknolojik geliştirme ve
entegrasyon ihtiyacınıza çözüm getiriyoruz.

Technology for Marketing

TECHNOLOGY

E-commerce & E-Marketplace 
Infrastructure

Omnichannel Marketing & 
Automation

Content Marketing 
Infrastructure

CRM

Custom Mobile, Web & 
Social Platform Apps

Integrations with legacy and 
corporate IT systems



Technology for Marketing Cases



https://store.wacom.sg

Ecommerce servislerinin tek bir altyapı üzerinde geliştirilmesi

• SAP CRM sistemleri ve farklı ödeme sistemleri için 
CCAvenue entegrasyonu

• Kampanya modülleri
• Sipariş işleme için SAP entegrasyonu 
• Kargo entegrasyonu
• Vergi hukukunun değişik çeşitleri ve farklı eyaletler için 

vergi hesaplamaları uygulaması geliştirmesi
• HTML 5 and bootstrap yapısı
• Mobil ve responsive
• CMS + eTicaret entegrasyonu

WACOM SEA

Estore Platform Development



http://www.philipshealthsupplies.com

Distribütörlerin ve kurumsal son 
kullanıcıların (hastaneler) teklif alma ve
sipariş aşamalarını online 
yapabilmelerini sağlayan sistemin
geliştirilmesi

• 3 ülkenin web sitesinin tek bir platform üzerinde 
işletilmesi

• Ürün kataloğunun web sitesine taşınması
• Kurumsal müşterileri siparişlerinin online olarak 

verilebilmesi 
• İçerik yönetimi

E-Order B2B Store
Philips Healthcare



http://www.thinkconnectedcare.
philips.com/en.aspx

• Mobil uyumlu uluslararası 
web site

• Lead nurturing için Eloqua
entegrasyonu

• Utm parametreleriyle
otomatik kampanya yaratma
modülü

Platform Development
Philips Healthcare



http://www.zilzar.com/ 

• Dünyanın en büyük global B2B helal 
pazaryeri’nin altyapı mimarisi ve yazılımı

• Üyelik tabanlı iş akışı entegrasyonu
• Entegre mesaj platformlu IP88 ödeme 

gateway entegrasyonu
• Ad server entegrasyonu

Marketplace Platform Development



• APAC bölgesi için tüm online ve offline 
pazarlama etkinliklerinin yönetimi

• Teknoloji entegrasyonları (platform, 
CRM sistemleri),  pazarlama 
tamamlayıcıları (eDM), 

• Jabra’nın varolan B2B ve B2C 
müşterileri için müşteri sadakati
programlarının yaratılması  ve 
geliştirilmesi

CRM – End to End Management
Jabra APAC



http://www.eurasiacup.com

• Eurasiacup website yazılımı
• CMS entegrasyonu
• Canlı skor verisinin entegre edilmesi

Platform Development



http://www.hppprogram.com

HGST operasyonu olan 5 bölge için B2B müşteri sadakat 
programı geliştirilmesi ve yönetilmesi

• Distribütör ve perakendecileri içeren çok katmanlı müşteri 
kitlesi için sadakat programının tasarlanması ve 
geliştirilmesi

• Pazarlama araçlarının yönetimi
• Satış artırıcı ve hedefli kampanyalar, aylık bülten yönetimi
• Farklı ürün kategori dilimleri için farklı hediye ve puan 

verebilen rebate (para iade) tablosu tabanlı Hediye ve 
Puan Sistemi yazılımı ve entegrasyonu

CRM – B2B Loyalty



• IHG global otellerinin çalışanları için 
görev (mission) tabanlı lead generation 
kampanya platformunun geliştirilmesi

• Başarı (badge achievement) kampanya 
sisteminin geliştirilmesi ve 
entegrasyonu

CRM – B2B Sales Generation



CRM – Digital Transformation

• CRM platformunun 
yaratılması ve yönetimi

• Üyelik sisteminin kurulması
• Yenileme kampanyalarının 

geliştirilmesi ve yayına 
alınması

• Müşteri araştırma, analiz ve 
insights



StratAgile yaygın kullanılan tüm kurumsal ve pazarlama
teknoloji platformlarında uzman ekipler barındırır. 
İhtiyaçlarınızın çözümünü var olan platformlarınızın üzerinde
yaratır, teknoloji yatırımlarınızdan maksimum fayda elde
etmenizi sağlar. 

Hazır platformların karşılamadığı ihtiyaçlarınız için
ise size özel çözümleri tasarlayıp geliştiriyoruz. 

Teknoloji Yatırımlarınızı Koruyoruz



Technology for Marketing Referanslarımız



Data for Action ve
Managed Services Case Study sunumlarımıza
tr.stratagile.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Daha Fazla Bilgi için…

Email: helloturkey@stratagile.com

Web: tr.stratagile.com

Tanışmak için…


