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 rün  ra a     r 

Globalpiyasa.com ile Tanışın

Gl balpiyasa.c   ürün ara a     r d r.

Tedarikçi Fir alar diji al veri  abanı ıza

üye  larak B2B İş İlişkileri geliş irir.

Uluslararası E-Ticaret Ağı

Potansiyel Müşterilerinize ve Tedarikçilerinize Ulaşın 



 rün  ra a     r 

Firmalara Yönelik Hizmetler

Tedarikçi Arayanlar

0850 850 25 35

Dünyanın her yerinden satın alma taleplerinizi 
 edarikçi fir alara ile ebilir, ücretsiz üyeliğinizle 

sa ın al a  alebi ilanı yayınlayabilirsiniz.

www.globalpiyasa.com

Tedarikçiler
Ul sal ve  l slararası sa ın al a ilanlarından 

haberdar olun. Firma profili oluşturabilir, 
ürün/hizmetlerinizi yayınlayabilirsiniz.

Ka eg rik fil rele e ve ürün  anı la a ile her 
za an d ğr   üş eriniz size  laşır.

Teknik Destek Alın   |   Size Uyg n  yelik Pake ini Birlik e Belirleyeli 

Ziyaret Et | Mesaj Gönder | Satın Al Üye Ol | Yayınla | İhracat Yap
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Üyeliğinizle Birlikte

Firma
Ürün &
Hizmet
Bankası

 yeliğinizle birlik e  anı lanan yöne i  paneliniz üzerinden;
Firmanızı Dijitale Taşıyın

Web si esi özellikleri  aşıyan fir a pr filinizi k r  sal ki liğinize  yg n 
düzenleyebilirsiniz. L g , slay , banner ekleyebileceğiniz pr filinizde ürünlerinizi 
yayınlayın, ser ifika, vide /resi  galerilerinizi  l ş  r n ve ile işi  bilgilerinizi ekleyerek 
 üş erilerinize  laşın.

Firma Profili Oluşturun

Türkiye’nin Önde Gelen Ticaret ve Sanayi Odaları 
Firmalarına Erişin

Ürün/Hizmet Yayınlayın
 nah ar keli e  anı layarak yayınlayabildiğiniz ürünlerinizi, G  gle da üs  sıralarda 
 anı ın. Pr filinizde ürünlerinizi anla an  akaleler yayınlayarak diji al pazarla ayı 
güçlendirin.

Satın Alma Taleplerine Erişin
Sek örünüzle ilişkili sa ın al a ilanı yayınlayan alıcı fir alarla ile işi  k r n. İlanlardan 
sms ve e-mail bildirimlerimizle haberdar olun.

SEO & Dijital Pazarlama
Her sek örden fir a için  l ş  rd ğ   z yüksek bü çeli rekla ları ızla, 
görünürlüğünüzü ar  ırıy r z. Pr filinizi anah ar keli e  anı larıyla G  gle da 
indexleyerek bir adı  ileride  l n.

Sanal Fuarlara Katılın

İş İlanları Yayınlayın
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Dijital Avantajlar

7/24 Müşterileriniz Profilinizi İnceler

Platformu inceleyin

www.globalpiyasa.com

7 Dilde Çeviri Otomatik Çeviriyle Mesajlaşma

Pazar Araştırması

Ziyaretçi İstatistikleriyle Yeniden Pazarlama Yapın

Rakip Analizi

SEO & Dijital Pazarlama Online Ödeme Sistemi

Detaylı Ürün Vitrini E-İhracat E-Ticaret

Sektörel Kategoriler Filtreli Arama B2B Pazar

İş İlanları

Sanal Fuarlara Katılın
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Ekosistemimizden

2 Milyon +

0850 850 25 35

www.globalpiyasa.com

Yeni Ziyare çi/yıl
4,8 Milyon +
 rün Ziyare i/yıl

1 Milyon +
Fir a Ziyare i/yıl

10 Bin +
Talep/yıl

100 Bin +
 esaj/yıl

93 Bin +
Kayı lı  ye
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Yeni Nesil Ticaret için 

Yerinizi Alın

Diji al veri  abanına kayd l a, sanal f arlar, üyelik pake leri, 

 eknik özellikler hakkında daha fazla bilgiye sahip  l ak için 

bize  laşabilirsiniz.

www.globalpiyasa.com 0850 850 25 35


