
 

 
SANTEK DIGITAL KATILIM SÜRECİ 

1. Katılımcı firma temel bilgileri ve kullanıcı iletişim bilgileri SANTEK teknik ekibine iletmek üzere 

aşağıdaki forma girilmelidir. 

              https://anket.globalpiyasa.com/a/santekdigital 

2. Firmanın SANTEK DIGITAL katılım süreci, santekb2b.globalpiyasa.com platformu üzerinden 

doğrudan firma kaydı açmasıyla başlayacaktır. 

3. Firma daha önceden www.globalpiyasa.com  üzerinde yer alıyorsa tekrar firma kaydı 

açmasına gerek yoktur. Bu durumu destek ekibimize ileterek kullanıcı adı ve şifresini talep 

edebilir. 

4. Firma kendisine destek ekibimiz tarafından iletilen ya da kendisince firma kaydı yapılarak 

oluşturulan kullanıcı ismi ve şifresiyle santekb2b.globalpiyasa.com üzerinde firma profilini 

detaylı olarak oluşturmalı, ürünlerini online ortamda sisteme girmelidir. 

5. Kullanıcı, firma profilini ve ürünlerini dilediği gibi güncelleyebilir, sonradan ürün ekleyebilir, 

kendisine sağlanan kullanıcı yönetim panelini Globalpiyasa.com PLATİN PLUS paketi ile 2023 

yılı sonuna kadar, sonrasında da standart paketle kullanabilir. 

6. Katılımcı firmayla destek ekibimiz iletişime geçecek, online ortamda bire bir ya da toplu 

olarak verilen eğitimlere davet edecektir.  

7. Katılımcı firma tüm işlemler ve eğitimler için dilediği aşamada destek ekibimize başvurabilir. 

8. Youtube/Globalpiyasa kanalından firma profili/ürün/teklif/talep ekleme videolarına 

ulaşılabilir 

DESTEK ve EĞİTİMLER 

1. SANTEK katılımı globalpiyasa.com teknik alt yapısıyla sağlanmaktadır. Destek ve Eğitimler için, 

a. Deren Şimşek: +90 541 782 36 65 | deren.simsek@globalpiyasa.com 

b. Selin Sakallıoğlu: +90 542 695 67 35 | selin.sakallioglu@globalpiyasa.com 

c. Destek maili adresi: destek@globalpiyasa.com | project@globalpiyasa.com 

2. Ticaret Bakanlığınca sağlanan “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Mevzuatı” 

kapsamında Bakanlık onaylı Globalpiyasa.com bir yıllık PLATİN PLUS üyelik paketi, ihracatçı 

birliklerine üye şirketler için %60 devlet desteğine tabidir. Destek KDV dahil fatura bedeli 

üzerinden verilmekte, bu nedenle firmanın kazanımı %70’in üzerinde olmaktadır.  

http://www.globalpiyasa.com/
https://santekb2b.globalpiyasa.com/tr/defaultsubdmn.aspx
file:///D:/Users/Acer%2002%20GP/Downloads/deren.simsek@globalpiyasa.com
file:///D:/Users/Acer%2002%20GP/Downloads/selin.sakallioglu@globalpiyasa.com
mailto:destek@globalpiyasa.com
file:///D:/Users/Acer%2002%20GP/Downloads/project@globalpiyasa.com


 

3. SANTEK DIGITAL katılımı PLATİN PLUS paketi ödemesi yapan firmalara ek bir bedel olmadan 

sağlanacaktır. 

4. Firmalar ödeme dekontlarına Globalpiyasa.com PLATİN PLUS üyelik paketi bedeli olarak ibare 

eklemelidir. Ticaret Bakanlığı Desteği fuar katılım desteği değil bir yıllık ihracata yönelik 

“Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi” kapsamında  bakanlık onaylı e-ihracat 

platformu Globalpiyasa.com PLATİN PLUS paketi desteğidir.  

5. ŞİRKETLER İÇİN DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURU BELGELERİ  
(Altta listelenen belgelere aşağıdaki linkten ulaşılabilir) 
 

https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/pazara-giriste-dijital-faaliyetlerin-
desteklenmesi 

 
1. Ödeme Talep Formu (EK A-1)  

2. Taahhütname (EK 1)  

3. Beyanname (EK 2)  

4. İmza Sirküleri  

5. Güncel Ticaret Sicil Gazetesi  

6. Fatura  

7. Ödeme Belgesi (Dekont, kredi kartı ekstresi, hesap bildirim cetveli vb.)  

8. Şirketin e-ticaret sitesinde yer alan profil sayfalarına ait ekran görüntüleri  

9. Şirketin kurumsal internet sayfasına ait yabancı dil ekran görüntüleri  

10. Bakanlık tarafından gerek duyulması halinde talep edilecek diğer bilgi ve belgeler  
6. Devlet desteği için şirketlerin Herhangi bir ihracatçı birliğine üye olmaları ve kurumsal 

sitelerinde yabancı dil seçeneği olması ön koşuldur. 

MATCH4INDUSTRY (Uluslararası B2B Görüşmeler) 

1. Katılımcı firmalar talep etmeleri durumunda ABİGEM koordinasyonunda yürütülecek 

uluslararası B2B görüşmelere katılabilirler. 

2. Görüşmelere 8-9 Aralık 2021 tarihlerinde randevu sistemiyle ve online olarak 

gerçekleşecektir. 

3. Firmaların bu görüşmelere özel link üzerinden kayıt oluşturmaları ve görüşecekleri firmalara 

görüşme talep linki göndermeleri önemlidir. 

PLATFORMA ve SANAL FUARA VERİ EKLEME SİSTEMİ 

1. Firmanın www.globalpiyasa.com ya da santekb2b.globalpiyasa.com üzerinde oluşturduğu 

firma profili aynı firma profilidir ve her iki adres üzerinden de firmanın ürünlerine erişim 

sağlanacaktır. 

2. www.santekdigital.com 8-10 Aralık 2021 tarihleri arasında ya da talebe göre daha uzun süre 

yayında kalacak sanal fuar alanıdır. Katılımcı firmaların santekb2b.globalpiyasa.com üzerinde 

giriş yaparak oluşturacakları firma profili ve ürünler 7 Aralık 2021 tarihinde fuar alanına 

otomatik olarak çekilecektir. 

3. Firmalar öncelikle yönetim panelleri üzerinden sayfalarına logolarını eklemeli, ayrıca 

stantlarında yayınlanmak üzere iki ayrı 300 piksel*300 Piksel resmi globalpiyasa.com destek 

ekibine iletmelidirler. 

https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/pazara-giriste-dijital-faaliyetlerin-desteklenmesi
https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/pazara-giriste-dijital-faaliyetlerin-desteklenmesi
http://www.globalpiyasa.com/
http://www.santekb2b.globalpiyasa.com/
http://www.santekdigital.com/
http://www.santekb2b.globalpiyasa.com/


 

4. Katılımcı firma kullanıcıları tanıtım video linklerini, galeri resimlerini, diğer içeriklerini yönetim 

panelleri üzerinden sisteme ekleyebilirler. 

ÜRÜN EKLEME  

1. Katılımcı firmaların www.globalpiyasa.com ya da santekb2b.globalpiyasa.com üzerinde 

kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak ürünlerini ekleyebilir. 

2. Firmalar ürünlerini www.globalpiyasa.com üzerindeki web sitelerine, kendi oluşturacakları 

kendilerine özel ürün grupları ve genel ürün kategorileri altında eklerler. Ürünler yedi ayrı 

dilde yayınlanmaktadır. 

3. Ürün eklerken ürün isimlerinin çok sözcüklü ve açıklayıcı olması Google indekslemeleri ve 

erişilebilirlik için önemlidir. Kısa açıklamalarda ürün isminin geçmesi ve herhangi bir 

ziyaretçinin anlayabileceği kısa ve net ürün tanımının geçmesi arama motorları 

indekslemesine ciddi katkı sağlar (SEO). 

4. Ürün sayfalarındaki anahtar sözcükler dört sözcüğü kapsayan sözcük gruplarıdır. Tek sözcüklü 

anahtar sözcükler (key words) açıklayıcı değildir. 

5. Ürün ismi, ürün kısa tanımı, ürün detaylı tanımı ve anahtar sözcükler birbirlerini tamamlayıcı 

alanlardır. Bu alanların bütünlük içinde oluşturulması firmanın uzun dönem boyunca 

globalpiyasa.com üzerinde erişilir olmasını, aldığı talep mesajlarının artmasını sağlar. 

6. Firmanın ürün isim ve diğer içerik otomatik olarak İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, 

Rusça ve Arapçaya çevrilerek veri tabanına eklenir. Kullanıcı otomatik çeviri sırasında manuel 

olarak çeviriyi düzenleyebilir, diğer çevirilere esas olarak İNGİLİZCE metni esas alabilir. 

 

İŞ BİRLİĞİ TEKLİFİ ve SATIN ALMA TALEBİ EKLEME 

1. Katılımcı firma yetkilileri Globalpiyasa.com üzerinde giriş yaparak Ticari Hesabım/ Yönetim 

Paneli/ İş Birliği Fırsatları/ Yeni İşbirliği Teklifi Ekle seçeneği ile diğer firmalara yönelik TEKLİF 

ya da Satın Alma Talebi seçeneği ile TALEP ekleyebilirler. 

2. TALEP ya da TEKLİFLERE diğer firmalardan gelen mesajlar doğrudan kullanıcıya iç mesaj/SMS 

ve e-posta yoluyla doğrudan, çok dilli olarak iletilir.  

MESAJ YÖNETİM SİSTEMİ 

1. Her kullanıcı yönetim panelinden kendilerine gelen ürün, talep, teklif, sipariş ve genel 

mesajlara erişebilir, yanıtlayabilir ve arşivleyebilirler. 

2. Katılımcı firmaların mesaj yönetim sistemleri süresiz olarak kullanımlarına açık ve erişilebilir 

olacaktır. 

3. Kullanıcılar SANTEK fuarı sonrasını da dikkate alarak gelen mesajları ve sistem tarafından 

otomatik olarak iletilen talepleri aynı gün içinde yanıtlamalıdırlar.  

İNSAN KAYNAKLARI ve STAJ YÖNETİM SİSTEMİ 

1. Her katılımcı firmaya iş ve staj ilanları yönetim paneli sağlanacak, staj ve genel iş talepleri CV 

olarak kendilerine iletilecektir. 

2. İş ve STAJ başvuruları her katılımcının standı üzerindeki bir buton yoluyla sağlanacak, başvuru 

veri tabanı firmalara açık olacaktır. 

3. Firmalar Kocaeli Sanayi Odası Sanayiye Uzman Projesi standına ulaşarak uzman taleplerini 

iletebilir ve iletişime geçebilirler. 

 

http://www.globalpiyasa.com/
http://www.globalpiyasa.com/


 

SANTEK DIGITAL 

1. SANTEK DIGITAL sanal blok, salon ve stantlardan oluşmaktadır 

2. Firmaların globalpiyasa.com iç web siteleriyle dijital stantları arasında veri akışı vardır 

3. Her firma için firma logo ve tanıtım görselleriyle dijital stantlar oluşturulacak bu stantlarda, 

a. Online mesajlaşma 

b. Dijital kartvizit bırakma 

c. Ürün mesajı gönderme 

d. Genel mesajlar 

e. Ürün sergileme/inceleme 

f. Kategorik ve anlamsal ürün arama 

g. Talep teklif inceleme 

h. Online görüşme planlama 

i. İşbirliğine yönelik etkileşim 

j. Tanıtıcı video ve broşürlere erişim sağlanacaktır 

Katılımcı firmaların tüm ürün, içerik ve destekleyici görselleri tek bir veri tabanında konumlanmakta 

ve arama motorlarınca yedi farklı dilde indekslenmektedir.  

 

 
 

https://santek.globalpiyasa.com/tr/fairs.aspx 

 

https://santek.globalpiyasa.com/tr/GTFuarKatilimciForm.aspx 
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