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GIRI
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Günümüz dünyasında bilgi akışı basılı materyallerden dijital materyallere
kaymış olup, müşteri arayışındaki firmalar öncelikle sanal platformlara
odaklanmakta ve genelde B2B ve B2C sitelerinde ürünlerini sergilemekte,
alıcılara doğ rudan ulaşmaya çalışmaktadırlar.

Bu noktada, çoğ u firmamızın bilgiyi "doğ rudan ulaşılan" ve "dolaylı olarak
ulaşılan" bilgiler olarak sınıflandırmadığı ve gayri ihtiyari olarak sadece
doğ rudan ulaşabildikleri müşteri bilgilerine odaklandığı ancak dolaylı olarak
ulaşabilecekleri firma bilgilerini göz ardı ettiğ i görülmektedir.

Bugün dünyada ürettiğ i ürünlerin girdisini 100% olarak sağ layan firma
neredeyse yoktur ve bu kapsamda herhangi bir sanal platformda ürün satan
her firma aynı zamanda bir ara mamul alıcısıdır. Bu gibi üretici firmaların
önemli bir kısmı ise satıcı olarak sanal platformlarda bulunmakta ancak
alımlarım geleneksel yöntemlerle sürdürmekte olduğ undan alıcı
platformlarmdan bu gibi firmaların bilgilerine genelde ulaşılamamaktadır. Bu
husus ara mamul üreten kimi firmalarımızın müşteri havuzunda yer alabilecek
bazı "üreticilerin" aynı zamanda alıcı firma olabileceğ i hususunu gözden
kaçırmasına neden olabilmektedir.

Bunun yanı sıra dünyadaki B2C platformlarındaki satıcıların birçoğ u da
'üretici- satıcı' olmayıp toptan olarak temin ettiğ i ürünleri perakende olarak
satan mağ azalardan oluşmaktadır. Bu gibi; kendisi "üretici olmayan" sanal
mağ azalar da ülkemizdeki üretici firmalar için potansiyel müşteri olarak
değ erlendirilebilir.

İşbu kılavuz ülkemiz üretici ve ihracatçılarının genel olarak sanal
platformlarda (raporumuzda ağırlıklı olarak Çin sanal platformları
örneklendirilmiştir) doğ rudan ulaşabilecekleri müşteriler dışında, dolaylı
olarak da ulaşabilecekleri müşteri portföyüne ilişkin araştırma yapma
yöntemlerini açıklamaktadır.

Şunu da belirtmek gerekir ki; işbu raporda yer alan kimi B2B siteleri
ülkemizdeki ithalatçılarımız tarafından gayet iyi bilinmekte olup, bu raporun
temel amacı bugüne dek daha çok ithalatçılarımıza hizmet eden bazı sanal
platformlardaki firma bilgilerinin, farklı bir bakış açısıyla ihracatçılarımıza da
katkı sunmasmı sa ğ lamaktır.



B2B ve B2C Siteleri Üzerinden Müşteri Arayışı

Çin'de ve dünyada yüzlerce B2B ve B2C siteleri yer almakta olup; aşağıda belli
başlı internet sitelerinden üretici ve ihracatçılarımızın potansiyel müşterisi
olabilecek firmalara nasıl ulaşabileceğ i hususları değ erlendirilmektedir.

1) 1688.com Platformu Üzerinden Müşteri Arayışı

1688.com Ahbaba grubu tarafından küçük ve orta boy ölçekli işletmeler için
kurulmuş bir toptan satış sitesi olmakla beraber bugün hem toptan hem de
perakende satış yapılan bir platforma dönüşmüştür. Mezkur platform Çinli
firma ve tüketicilere hitap etmekte ve sitede genel olarak nihai tüketici
ürünlerinin toptan ticareti yapılmaktadır.

Söz konusu siteye yabancı firma olarak satıcı kaydı yapmak mümk
bulunmamaktadır (zaten bu tip bir satış seçeneğ i bu kılavuzumuzun kapsamı
dışındadır). Bu platformda hem üreticiler hem de toptan satıcılar yer aldığı için,
sitedeki satıcıların aynı zamanda ithal ettiğ i ürünleri de sattığı göz önüne
alındığında Çin'de tüketici ürünlerinin toptan alimim yapan firma arayışında
olan firmalarımız için değ erli bir bilgi kaynağı olduğ u düşünülmektedir.

Söz konusu sitede Türkiye numarası ile üye olarak satıcılarla kontak kurmak
mümkün olmakla birlikte bu site için farklı bir strateji önerilebilir.

1688.com platformunun ana sayfa görüntüsü aşağıda yer almaktadır.
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Yukarıda yer alan ekran görüntüsünün üst kısmında yer alan kutucuk ürün
araştırma sekmesidir. Örnek firma olarak İstanbul'da büyük kozmetik
firmaları için fason "ruj" ürünleri üreten bir firmamızın kendisine Çin'de yeni
müşteriler aradığını varsayalım. Bu kapsamda öncelikle 'ruj' kelimesinin
Çincesini bir çeviri programıyla bulabilirsiniz. Söz konusu ürünün Çincesi ' P



İl ' karakteridir. Bu karakteri ilgili arama kutucuğ a girerek aratmanız
gerekecektir. Arama sonucuna ilişkin görsel aşağıda yer almaktadır.
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Söz konusu aramadan rastgele seçilen bir ürün sayfası aşağıda yer almaktadır.
İlgili görselden de görüleceğ i üzere firma ürünlerini 980 adet ve üstü sipariş
için 11.80 RMB'den, 120-979 arası adetteki siparişler içinse 12.30 RMB'den
toptan olarak satmaktadır.
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Yukarıdaki görselde ürün resimlerinin üstünde yer alan Çince karakter olan '

^ Jı jÇ ibaresi firmaya ilişkin iletişim bilgilerinin yer aldığı kısımdır. İlgili
sekme aşağıdaki görselde mavi ok ile işaretlenmiştir.



o%2VJ Öl68S.c*yn D»V/e 0 i

16880'5i

scşummvMSbm TK88 ¥#US s >9
*****

-lîT̂ ıiSftftm 5 £»£S? 2 1 @£tf 1

H

»'

* IIıııı

1.3;> +

V 12.80 ¥ 12.30
6JclöJtt

Söz konusu sekmeye tıkladıktan açılan sayfada iletişimsonra
bilgileri yer almaktadır, ilgili görsel aşağıda yer alm .tt\
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Yukarıdaki görselden de görüleceğ i üzere iletişim bilgileri kısmından; firmanm
ismi, adresi, cep telefonu, sabit telefonu ve faks numaralarına
ulaşılabilmektedir. Söz konusu firmaya bu iletişim numaralarından ulaşabilir,
cep telefon numarasını'wechat' ve 'whatsapp' üzerinden eklemeyi deneyebilir,
ilgili iletişim numaralarından ulaşamazsanız firmanın ismini Baidu
(www.baidu.com) arama motorunda aratarak ilgili firmanın güncel iletişim
bilgilerine ulaşmaya çalışabilir ve fason üretim işbirliğ i niyetinizi karşı tarafa
iletebilirsiniz.

Şunu da hatırlatmak gerekir ki1688.com sitesindeki her ürün sayfasında şirket
bilgileri yer almamakla birlikte çoğ u ürün için firma iletişim bilgileri



bulunabilmektedir. 1688.com sitesinde Türkiye numaranızdan kayıt olarak
ilgili firma ile sanal mesajlaşma yapılabilmekle birlikte, Çin'de alıcı arayan
firmalarımızın telefon veya faks yöntemlerini kullanmasının daha sağ lıklı
olduğ u değ erlendirilmektedir.

2) Amazon.com
Amazon.com sitesi milyonlarca satıcı ve toptancının yer aldığı dünyamn en
büyük e-ticaret sitesidir. Söz konusu sitede firmalarımız mağ azalarını açarak
doğ rudan satış yapabilirler. Bu yöntemle Amazon platformunda satış yapacak
firmalarımızın izleyecekleri yöntemler raporumuzun konusu dışında olduğ u
için burada değ erlendirilmeyecektir.

Söz konusu platform aynı zamanda milyonlarca satıcı dağıtıcıyı
barındırması dolayısıyla üretici firmalarımız için büyük bir potansiyel müşteri
kaynağıdır.

Amazon platformunun Uzak Doğ u Asya bölgesindeki sanal satış
platformlarından en önemli farklarından biri 'üretici olmayan satıcıların'
oranının yüksekliğ idir. Bu yönüyle mezkur platformda 'üretici olmayan
satıcılar' üretici firmalarımız için önemli bir toptan alıcı potansiyeli
taşımaktadır. Platform amazon.com adresinden yayım yapmakta olup bazı
ülkelere özel internet adresleri de mevcuttur. İlgili sitenin görseli aşağıda yer
almaktadır.
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Beauty picks Great gifts for everyone Get fit at home Easy returns
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Türkiye'de çorap üreticisi bir firmamızın Amazon.com da müşteri aradığını
varsayalım. Bu durumda firmamız Amazon platformunda hali hazırda çorap
satışı yapan firmalara ulaşarak kendi ürünlerinin toptan satışını önerebilir.

Söz konusu arama sekmesine 'socks' ifadesi yazarak ulaşılacak satıcıları
gösteren ekran görüntüsü aşağıda yer almaktadır.
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RESULTS

Department

Clothing, Shoes & Jewelry
Men's AthU*ti< Socks
Women's AthleticSocks
Men's Liner & Ankle Socks
VVomerîs No Show & Liner Socks
Men'sCalf Socks
Men’s Running Socks
Giriş’Activewear
Boys' Actıvevrear
Men's Actıvevvear

Men'sSports & Recreation Socks
v See Ali 15 Departments
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MONFOOT Women's and Men's
10-20 Pack Thin Colton Low Cut
Ankle Socks
4 6***** (14.901)
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Century Star Christmas Socks Wool
Socks Warm Socks Cozy Winter
Sports Socks Wool Hiking Socks
Cashmere Athletic Crew Socks-(118)
l10"l $2.20/Count)
Sh.pstoTurfccy

Fruit of the Loom mcns Cushioned
Durable Cotton Wotk Gear Socks
With Moisture Wicklng

-(57,655)
s12"ısı 50/Count>

Fruit of the Loom mens 12 Paır Pack
Dual Defcnse Cushioned Socks
4.6 ****- (2J.3961
‘13"(S İ 17/Count)
Vxps to Turkey

AUD

Amazon Fashion

. Ou» Brands
Premium Brands
Popular Brands

4.5
4.2

SNps to Turfcey

Brands

Dkkies
Fruit of the Loom
Hanes_ SJiKony
adidas
Amazon Essentıals
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* Seemore
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Yukarıdaki görselden rastgele seçilen bir
almaktadır.
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Vmt the Century Star Stor»

Century Star Christmas Socks Wool Socks
Warm Socks Cozy VVinter Sports Socks Wool
Hiking Socks Cashmere Athletic Crew Socks
*****

31 û *1099 I*37o/ co“°»
$26.24 5h>pping & Import Feci
Deposrt toTurkey Detads •

0dıvwy Monday. ianuary 50
Of fMtaat deliver y Thursdey,
January 12 Order with*ı 15hrs
10mim

© Detiver to uç** - Ankara 068SO

İn Stock.

>
118 rating*> *10"

526 24 Sbippmgi Import Fees Depout toTutkey Detads> Fit:Tnj to we.Order uvual»Q
Size One Size

Otv ı v
L\ Color 5 PairsCute Deer»4 Add to Cart

i )t m ı 3i S m m Jm. No*

(B Secure transaction- «ooİKOtton• Hand Wash Onty
• Athletic Crew Christmas Socks:5 pack Athletic ChristmasSocfc is a
Standard US SI2E that fit shoe sizes from US6- 9.Our cozy socks are
made of vmol. cotton, polyester Süper toft. breathable. durable and wılı
keep your feet comfortable and warm

• Wool Hiking Socks Our vrool hiking socks are suitable for Hiking.
Campmg. Mountam BAing. Tta4 Running, Backpackkıg, Travei.Trekking
and Other Athletic Outdoor AcbvMıes. Daily Wear and Wıd# Vahety of
Wmter Sports

• Outdoor Sports Socks Our cozy vintage socks havemor» softness and
comfort wrth thkkenrd temel bottom design. «hich can reduce foot
fnetion «iten hiking, vralking, or during any outdoor acnvities, İt proteets
the foot from shear and prevents painful bbsters.

• Warm Wmtet Socks Gift Cboice Tlus wınter tetto «mol cotton socks
make tfıe perfect present for hdters. outdoor vvatkers. family members.

Amazon
Century Star USSotdby

Return pol<y Flıgıble for
Return. Refund o» RepUcement
wıthın 50days of receıpt
D Add J çift receıpt for tasy

retums

Add to List
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Yukarıdaki ekran görüntüsünde yer alan ve mavi ok ile işaretlenen 'sold by'
ibaresinin karşısındaki firma ismine tıklayarak satıcı bilgilerine ulaşabilirsiniz,
'sold by' sekmesinin karşısındaki firma ismine tıkladığınız zaman açılan
sayfanm ekran görüntüsü aşağıda yer almaktadır.
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Century Star US
Visit t»ur Century 5*ar US storefron»

***** 99%posı tlve sn tfce last 12 mooths (2374 ratrngs)

About Seller
Century Star US is commrtted to provkflng each customer witti the h ıghest Standard of customer service.

Hav* a guestion tor Century Star US?

As*a QuesiM>n

Feedback

* 4.9 out of 5
2,574 ı sungs

2374 totat feedbacks m 12 montt»12 rantta v

****- 9°od88%S star
By Amazon Customer on Oetember 27. 2022.

4 star 11%

***** Fit perfettlS star 0%
By Mıchele Ruız on Detembe» 27. 2022.2 star 0%

1 star 0% ***** a light jacket perfect for this elimate

learn moı e about how seller feedback works on
Amazon

Share your th irirü rwith
Oy Zaçtı F on Oecember 27. 2022
Message from Amazon: Thıs Item was futfiUed by Amazon, and we take responsibdity for th ı s fulfülment expenence.

leave seller feedback

** arrived tı mely

By kkınOalİK on Oecrmbc77. 21

Yukarıdaki ekran görüntüsünde sağ üst köşede yer al
sekmesine tıklayarak firma yetkililerine doğ rudan ulaşabilirsiniz, ilgili firmaya
soru sorarak iletişim kurulmasına ilişkin ekran
almaktadır.

k a Question'

ü aşağıda yerg

r. Durtnlrmr

: for Amazon*M. rm th» mr.u
t*«ing pwtn*r\

Wha1 can I hd*>,ou w«Th»

e
Wh*h of ıtı* follovnng do you n**d
h*«p«MCf|7

Or. dıd you 0Ma qunion about
som*th*ıg tlı*’

e
Wh*ch of th* follnunng do you n**d
hHpyrfth»

©
t*t m* h*lp you wn<J a ırmuçı to th*s*tt*r Century Star US

• tHPORTANT NOTKf

PİMiemdude th* produet name or ASIN »hat you hav*a quMt«n about w*hin
yout motug* b*tow

> At an*of th* b«9g#tt coctt produca»*ı Türtoy*. I «ould ta* you to know about our produm that can meroat* yow uin m
Amazon platform. Vou can teerth ut on minnet v»a dora12İ »oda o» can vtwt our wvb pag* dara125.com.tr

Attach filefs) Send MessageCancel

Yukarıdaki ekran görüntüsünden anlaşılacağı üzere mesaj robotunu aşarak
satıcıya doğ rudan mesaj gönderebilmek için 'An item for sale', 'something else'
ve 'other' seçenekleri işaretlenmiş ve mesaj kısmına ulaşılmıştır.

Mesaj kısmında Amazon platform güvenlik endişeleriyle; herhangi bir e-posta,
iletişim adresi, telefon bilgisi verilmemesi gerektiğ ini belirtmektedir. Ancak
üretici olarak iletişim bilgilerinizi iletmenizin firmanız açısından güvenlik açığı
meydana getirmeyeceğ i varsayımı altında, mesajınıza iletişim bilgileriniz
ve/veya internet adresinizi eklemenizi öneriyoruz. (Amazon'un uyarı
mesajında internet adresi ibaresi yer almamaktadır.)



Eğ er e-posta ve iletişim bilgilerinizin Amazon tarafından filtrelenebileceğ ini
düşünüyorsanız sadece internet adresinizi iletebilir ya da ilgili satıcıya
internette firma isminizi araması gerektiğ ini belirtebilirsiniz. Amazon'un
mesajları otomatik filtreleme ihtimaline karşı, yukarıdaki ekran görüntüsünde
yer alan 'attach file' sekmesine tıklayarak kartvizit bilgilerinizi de
ekleyebilirsiniz.

Örnek olarak ilgili firmaya gönderilen mesaj aşağıda yer almaktadır.
'We, Dora Socks, as one ofthe biggest socks producers in Tü rkiye, would lıke to inform
you about our products zuhich can increase your sales in Amazon platform. You can
see our contact details in the attachedfile.' o

V /Yukarıdaki ekran görüntüsünde yer alan 'send me
tıkladığınızda mesajınız ekleriyle beraber ilgili firmaya ulaşmış olacal
konusu firma üretici olmayan bir satıcı ise potansiyel müşteriniz

3) China.cn

Çin'in en büyük B2B sitelerinden olan China.cn esas olarak Çince yayım yapan
bir platformdur. Hedef kitlesi Çin'deki toptan alıcılardır. Söz konusu sitede
Çin'deki birçok ürünün toptan satıcısına ulaşabilirsiniz. Söz konusu satıcıların
aynı zamanda başka ürünlerin alıcısı olduğ u düşünüldüğünde mezkur
platformun üreticilerimiz ve ihracatçılarımız için önemli bir bilgi kaynağı
olduğ u değ erlendirilmektedir.

China.cn platformunun web sitesi https:/ /cn.china.cn/ olup ana sayfası
aşağıdaki görselde yer almaktadır.

me
Söz
Lrak

mesajınızı almış bulunmaktadır.
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Ülkemizden Çin'e gül yağı ihracatı yapmak isteyen bir firmamızın China.cn
platformunda alıcı araştırdığını varsayalım. İlk önce firmamız gül yağının
Çince çevirisini herhangi bir çeviri programından elde etmelidir. Söz konusu
çeviri programından alman çeviri karakteridir. Bu karakteri yukarıda
yer alan görseldeki üst orta kısımdaki arama sekmesine yerleştirerek sağ daki
kırmızı kutucuğ a tıklayınız. İlgili arama görseli ve akabinde çıkan arama
sonuçları aşağıda yer almaktadır.
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Arama sayfasındaki resimlerin üstüne tıklayarak ilgili firmanın bilgilerine
ulaşabilirsiniz. Yukarıdaki görselden seçilen bir firmanın sayfası aşağıda yer
almaktadır.
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Yukarıda yer alan görselden görüleceğ i üzere gül yağı satan firmanın cep
telefon numarası ve ismine ulaşılabilmektedir. Sağ da yer alan 'wechat'
ibaresine tıklayarak firmaya wechat yoluyla doğ rudan mesaj gönderme

sayfasında iletişim bilgileri yer
dalarının çoğ unda firma iletişim

seçeneğ i de bulunmaktadır. Her firmanm
almasa da China.cn platformundaki firma sa
bilgileri bulunmaktadır.

Bu örnek kapsamında; ülkemizden gül yağı ihracatı yapan bir firmamız Çin'de
gül yağı toptan satışı yapan ve muhtemelen bu ürünü ithal eden ya da
ithalatçılardan temin eden bir satıcıya ulaşma ve iletişim kurma şansmı ücretsiz
olarak elde etmiş bulunmaktadır. China.cn sitesinin temelde Çinli alıcılara
yönelik bir B2B sitesi olması dolayısıyla özellikle Çin'de distribütör arayan
firmalarımız için faydalı bir kaynak olduğ u değ erlendirilmektedir.

* 4r
na Platformu Üzerinden Müşteri Arayışı

ma Dİatoı

Made i

Made i
ilgili
ulaşabilirsi
İlgili
şeklindedir.

Söz konusu sitenin arayüzünde11 ayrı dil bulunmasma rağ men "For Buyers"
kısmı İngilizce ama "For Suppliers" sekmesinde sadece Çince'dir. Her iki
kısma ait ekran görüntüleri aşağıda yer almaktadır.

T
_ _ ormunda 14 milyon alıcı, 6 milyon satıcı yer almakta olup,

e https:/ /www.made-in-china.com internet adresinden
z. Söz konusu platformda, 3.800 kategori ürün bulunmaktadır ,

latformun internet adresi https:/ /www.made-in-china.com/
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lrx*unyBasket

2022 International Export Fair
2000* Oualifıed Exhıbltors

(-BMARTEXPO • AllendNoıy r®//

YouMay LikeCategories
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Arts & Crafts
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O ö https://wwvv made-in-china.com/productdirectory.do?word=turkish ı marble&file-&search i •£?C

A Made-in-China
MM W rn Conneclıng Buyers wrth Chınese Supplıers

Signİn Joın Free For Buyer For Supplier ^ 0 jQ ] Get Apps v Englısh oProduct Directory

m\î®R£S
(§) Post Sourcing RequestProducts v turkishmarble— Ali Categories

J]QA?v^£Related Searches marble slab marble flooring flooring tile creammarble

turkishmarble 623 Products found from29 turkish marble manufacturers & supplıers Search Sourcing Reguests

SSSttft 38Product List Supplier List You May Like 0
Category Beige Marble Marble Tile Marble Slab Marble Floor Tile /inAÎ£!£ÎÇ|3

Construction & Decoration

Marble (284) Natural Stone Turkish Bei<
with Wholesale China Market

le
Tombstone & Monument
(74)

US$ 25.8-50.8 / Square Meter
100 Square Meters ’M0Q )

(FFloor Tile (19) Natural Stone Turkish
Cream Grey Marble,...Furniture

I After-sales Service :
Type Dolomite
I Color Beiae

Warranty 3 Years
Surface Finishing P
Edae Processing Fiat

Dining Room Furniture
Sets (17) TradeMessenger k \

Dolayısıyla fir
"doğ ru

satıcı olarak" platformdan
niz için alıcı arayamazsınız (Bir şekilde Çince bilen
la kayıt aşamasmı geçerek ürünlerinizi sergileyebilseniz

dahi bu kısım kılavuzumuzun araştırma alanı dışında olduğ undan burada
incelenmemektedir.).

Made in China platformundaki firma bilgilerinden dolaylı yoldan
faydalanabilmek için öncelikle sisteme kullanıcı olarak kayıt olmanız
gerekmektedir. Sisteme kayıt yapmak son derece kolay olup, kullanıcı kaydı
ücretsizdir. Yukarıda ekran görüntüsünde yer alan "sign up for free"
sekmesine tıkladığınızda aşağıdaki ekran görüntüsüne ulaşacaksınız. Söz
konusu sekmeden ilgili bilgileri girerek kullanıcı kaydınızı tamamladığınızda
aşağıdaki ekran görüntüsüne ulaşacaksınız.

z Çin'de yerleşik değ ilse / /

dan" ürünle
personeliniz aracılıe:



O â https://purchase.made-in-china.com/account/registerPersonalize © ±G<r

AAMade-in-China
MJF W Conneclıng 8uyers wlth Chınese Supplıers

UğurQ For Buyer v For Supplier v O [Q) Get Apps v English >

Products v Post Sourcıng Reguest— Ali Categories

e
Registered Successfully!

Your regıstration is complete. You can manage your profile inMy Account.
Based on your SourcingProducts, you can apply for product catalogs and the latest prices.

Get Novv

<5 tH KENTPOWERÇ/f/ , XINHONGYUAN

"ard l̂ mamul"Kaydınızı tamamladıktan sonra ürettiğ iniz ürünleri
kullanan "nihai ürün satıcılarını" aramaya başlayabilirsiniz.

İşbu kılavuzda Konya'da "dizel motor blokları" üreten bir firmamız için;
'motor üreten firmalar' hedef alıcı olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda söz
konusu arama bölmesine 'engines' ibaresi girilerek motor üreten firmaların
listesine ulaşılmıştır. İlgili ekran görüntüsü aşağıda yer almaktadır.

O â https://www.made-in-china.com/productdirectory.do7vvord- < nginc. fidile &se. >rchType =Of *u?O <EJ<-

IBM Post Sourcing ReguestProducts v engines E
Hot Sale Brand New 6 Cylinders 261kw Water Cooled
Boat Engine Marine Engine (Nta855 Kta19 Kta38)

Nissan K21 K25 H15
H20 H25 Td27 Td42Category

US S 16900 / Piece ı Of
Product Features 1 Piece ı MOQ)

Ignition Mode Comp Speed Speed
Intake Pressure Imp
I uel. Diesel Engine

r.ooling Cylındeı Wa
MinOrder Piston Movement R

O
Shanghai Client Diesel Engine Co . Lld. > V ©& OSearch Within Brand New 6

_ Cylinders Water

' âsBSF dt>SmCylinder

Single Cylinder (12,360)
Multi-Cylinder (8.936)

I !
ilStroke

2 Stroke (8,690) O TradeMessenger

Made in China platformundaki motor satıcılarını ihtiva
etmekte olup, ilk aramada 715.944 ürüne ulaşılmıştır. Bu kapsamda ilgili
sayfanm sol sekmesindeki listeleri kullanarak aramanızı bir kaç bine
düşürebilirsiniz. Listeden"marine engine" ürünleri listelenmiş olup ilgili ürün
sayısı 1298'e ve üretici sayısı 59' a düşürülmüştür. İlgili ekran görüntüsü
aşağıda yer almaktadır.

Söz konu



O fi https://wwv made-in-china.com/muiti seaıch/engines/F1 -CD Diesei Geneıator-Cataiog- F *£? 0 İO<-

Post Sourcing ReguestProducts v engines

engines 1,298Products foundfrom 59 enginesmanufacturers & suppliers

8= 88Product List Suppiier List Sponsored

Category Marine Diesel Engine Boat Engine Pump Engine Marine Auxiliary Engine More v

Diesel Generator X
Online Trading Products

Industrıal Equipment &
Components

Povver & Generating Sets

Diesel Generator

O
^ 200kw Water Cooling Marine/Ship Manufacturers
-5 Diesel Engine for Boat

US$ 5000-10000 / Piece (FOB Pnce)
1 Piece (M0Q )

After-sales Service Warranty 12Months
Type Basic Diesel G InstallationMethod
Stroke Four Stroke Cooling Method Wa

ı » n ıt m oBrand New 6
Cylinders Water2000KVVtProduct Features m rsMinOrder

S M0K

Search Within
XuzhouHuayan Gas Equipment Co., Ltd. > V ©

https://www.made-in-china.com/multi-search/engines/F1--CD Diesel-Generator-Catalog—PV 3413010000 18314 13523240--PP pump+engine/1.html ac^e^essen9ermamn>

\
Yukarıdaki listede yer alan 59 motor satıcısı aynı zamand
motor bloğ u" alıcısı olarak değ erlendirilebilir. Sistem
için ücretsiz olarak ilgilendiğ iniz firmalara mesaj a
yapabilirsiniz.

zelta
Dİarak girdiğ iniz
wechat değ işimi

O â https://wwwmade-in-china.com/sendlnquiry/prod odPaODGbnkht NoOmYylvpBcs 90% 0 İO

Xuzhou Huayan Gas Equipment Co.,Ltd.

( i l 1 200kw Water Cooling Marine/Shıp Manufacturers Diesel Engine for Boat Pieces v:,v£
Content*

Dear Sir or Madam,

We,Konya Motor Blocks Ltd Co.. is a reliable producer of high quality engine blocks in Türkiye Konya. We are well known among many buyers in Europe and I
would like to express my wish to cooperate with your company for helping to upgrade your product quality My WeChat number is 00 90 5555555555 and
you can add my wechat for contınous communicatıon.|also attached some fileş to this message for your kind informatıon about our company.

Kind Regards
Ahmet Konyalıoğlu,00 90 5555555555 (wapp wechat)

527/4000

AnachFıles(0/5) O

Email Address *

Mesaj attığınız firmanın İngilizce bilgisinin yetersiz olabileceğ ini düşünerek
mesajınızı herhangi bir çeviri programmdan Çince' ye çevirip hem Çince hem
İngilizce iletmeniz daha faydalı olacaktır. Bu kapsamda, hem Çince hem
İngilizce metin yer alan bir mesajın ekran görüntüsü aşağıda yer almaktadır.
Görüldüğü üzere firmamız ilgili motor firmasına motor bloğ u satma niyetini
ifade etmektedir.



O â https://www.made-in-china.com/sendlnquiry/prod_odPaODGbnkht_NoOmYylvpBcs> 90% 0 ±G

Xuzhou Huayan Gas Eguipment Co..Ltd.

M * İt • 1 200kw VVater Cooling Marine/Ship Manufacturers Diesel Engine for Boat Pieces v

Content* 4

M İ Konya Motor Blocks Ltd.Co. J§ Türkiye Konya flMMS
m^wsaoow 5555555555muınMUimt&aıt. aEm&Mm'pm±7-atxn.

)Dear Sir or Madam,

We,Konya Motor Blocks Ltd.Co., is a reliable producer of high quality engine blocks in Türkiye Konya. We are well known amongmany buyers in Europe and I
would like to express my wish to cooperate with your company for helping to upgrade your product quality My WeChat number is 00 90 5555555555 and
you can addmy vvechat for continous communication.I also attached some fileş to this message for your kind information about our company.

Kind Regards
Ahmet Konyalıoğlu, 00 90 5555555555 (wapp vvechat) 708/4000

*
Çeviri programından elde edeceğ iniz Çince metini arak doğ ru

e mesajmızı anlayacaktır.olmayabilir ancak karşı taraftaki firma büyük ihtimalle

aldığı üzere karşı tarafa wechat
ır. İsterseniz mesajınıza firmamz ile

inizi kopyala yapıştır seçeneğ i ile
iletebilir, birinci elden potansiyel

Yukarıdaki ekran görüntüsünde yer
numarası/ismi de iletilmiş bulunmaktc
ilgili katalogları ekleyebilirsiniz. Mesaj ]
sistemdeki tüm motor satıcılarına kolayca
alıcı firmaların firmanızı tanımasını sağ layabilirsiniz.

Mesajınızı ilgili firmaya ilettikten
ulaşacaksınız.

aşağıdaki ekran görüntüsünesonra

O â hnp»c «m Omedem-chırucom

/M Made-in-China oS«nd l/vjuıry

O
S«nl Successfully!

You May Like

Made-in-china.com platformu Çin'de yerleşik firmalarm ihracat platformu
olarak kurulmuş olmakla birlikte, görüldüğü üzere satıcıların yer aldığı bir
sistem üzerinden dolaylı olarak alıcı portf öyü oluşturmak mümkün
bulunmaktadır.

Made-in-china.com platformunda çok fazla mesaj göndermeniz durumunda



sistem tarafından engellenebilirsiniz (bu konudaki denemelerde bir sorunla
karşılaşılmamış olmakla birlikte böyle bir ihtimal bulunmaktadır.). Bu
durumda yılmadan yeni üyelikler oluşturarak potansiyel alıcılarınıza
bilgilerinizi iletmeye devam etmenizi tavsiye ediyoruz.

Made in China platformunda alıcı olarak kayıt olmanın finansal maliyeti
bulunmamakta olup, sadece zaman maliyetine katlanarak bir kısım alıcılara
ulaşma şansınız bulunmaktadır.

4) CCME.CN Platformu Üzerinden Müşteri Arayışı

zce ismiilÇin Makina ve Elektronik ithalat ve ihracat Ticaret Odası ile
China Chamber of Commerce for Import and Export of ıvıa

"

ı Çin'de sadece makine ve
bilinir kuruluşlardan biri olup

ery and
ektronikElectronic Products (CCCME))

firmalarmın kayıtlı olduğ u en
Bakanlığı (Ministry of Commerce (MOFCOM)) çatısı altında bağ lı kuruluş

Çin Ticaret

olarak örgütlenmiştir. Söz konusu Ticaret Odasının üyelerinin kayıtlı olduğ u.
İngilizce veri tabanlı sitesi https:/ /www.cccme.cn internet adresinden
yayımlanmaktadır. İlgili siteye tıkladığınız
görüntüsüne ulaşacaksınız.

aşağıdaki ekranzaman

O & https://www.cccme.cn © İl<- C

CCSÎB aEnter keywords to se..

Categories
Suppliers Recommended by CCCME K,

>Electronics Information Products

Household Electrical Appliances

Lighting Equipment

Electric Power

Construction Machinery

Mining Machinery

Agriculture Machinery

Machine-Tools and Tools

Machinery and Industrial Parts

Instruments and Apparatuses

Tools

SUPPLİERS ^ SUPPLİERS SUPPLİERS SUPPLİERS
Recommended by CCCMt Kommended by CCCMt Recommended by CCCMt Recommended by CCCME>

Household Electrical Machine-tools and
Tools

Construction
Machinery

Electronics
Information Products Appliances

4&J-4i;r- O §s ı

>
SUPPLİERS
Recommended by CCCMt

MiningMachinery
Aı ıtnmnhilpc

Mezkur internet sitesinde CCCME kurumuna kayıtlı firmalar dışında
firmaların "satıcı" olarak kayıt olması mümkün bulunmamaktadır. Ancak bu
siteye de "alıcı" olarak üye olarak ara ürünlerinizin potansiyel müşterileri ile
irtibata geçebilirsiniz.

Söz konusu sitedeki satıcılarla irtibata geçerek ürünleriniz ile ilgili bilgi



verebilmek için öncelikle"join in"kısmından üye olmanız gerekmektedir, ilgili
sitede sol üst köşedeki CCCME amblemine tıklayarak "join in" sekmesine
ulaşabilirsiniz. İlgili görsel aşağıda yer almaktadır.

O âk https://www.cccme.cn ic?o<-

X gjgfe Enter keywords to se..

© Sign İn / Join İn

Home

Services

Members & Products

Cooperation

Exhibition

News

About CCCME

4>:ö:

Ekran görselinde yer alan 'sign in' sekmesine tıkladıktan sonra aşağıda görseli
yer alan sayfa açılacaktır.

O â CH https://wwwcccme.cn/join.aspx<- -> O

Join İn

Enler Your Account Information

Entor Your Business Information

t w

ALA"
sayfadaki bilgileri çok hızlı şekilde girerek hemen üyeliğ inizi

başlatabilirsiniz. Bu kapsamda üyelik işlemi tamamlandıktan sonra açılacak
sayfa görseli aşağıda yer almaktadır.

ilgili

t



O ö https://wwwcccme.cn/uCenter/lndex.aspx 90% © iO<-
Welcome , Uğ ur
Uğ ur Lld

::CCCME .
!• Home

Home

Messages

CCCMEra Outbox Learn more >the ONLY Nat ıonwıde Chamber ot Commerce in Machinery and Electronic Industry İn Chlna

£3 lnbox c \C~\ Enter keyvvords to search supplıers recommended by CCCME Search Post Buying Reguests
My Favorites

•5 Favorite Supplıers

/

Messages
Favorite Products

OBuying Reguests 0 o o
D Post Requests Sent Receıved Unchecked

S Posted list

O .
müşterilere ulÜyelik işlemi tamamlandıktan sonra potansiyel

ürününüzün ara mamul olarak kullanıldığı nihai ürünleri ara
satıcılara (sizin için potansiyel ara mamul alıcılarına) ulaşabili:
içinde yine motor parçaları üreten bir firmamızın mo
çalıştığı varsayılmıştır.

ıçm
sitedeki

iniz. Bu site
uerine ulaşmaya

ıtarak

**Bu örnek kapsamında yukarıdaki görselde yer alan"search" kısmına "engine"
ibaresini yazarak aratmanız yeterlidir.

Bu site içinde "motor parçaları" üreticisi firma
araştırılmış olup, arama sonuçlarına ilişkin sayf

imiz için motor üreten firmalar
a görseli aşağıda yer almaktadır.

O & https://www.cccme.cn/catalogs/list-65,6e,67,69,6e,65—-1.aspx 0 İ90%C

Uğ ur | Sign out | thJfc

CCCME
Chlna Chamber of Commerce tor Import and
Export of Machlnery and Electronic Products

msunçFgiettiOfis Services / Members & Products / Cooperation / Exhibition / News / About CCCME

SUPPLIERS Q SEARCHCategories ~ Post Buying ReguestengineRecommended by CCCME

Total 1298 Suppliers found for "engine” 51Post Buying Reguest88 Categories

Electronics Information Products

Household Electrical Appliances

Lighting Equipment

Electric Power

Construction Machinery

Mining Machinery

Agriculture Machinery

Add FavoritesSHANDONG VVEICHAI IMPORT & EXPORT CORP.

^ CCCME Member

>
>

Görüleceğ i üzere "engine" ürünü için 1298 adet satıcı sonucu ortaya
çıkmaktadır. CCCME sitesi filtreleme seçeneğ i sunmamakta olup, firma
görsellerinden yola çıkarak kendiniz filtreleme yapabilir ya da ayrım
yapmaksızın tüm firmalarla irtibata geçebilirsiniz. Bir firma satırının alt



kısmında yer alan"send inquiry" kısmına tıklayarak ilgili firmanın tam ismine,
telefon numarasına ulaşabilir ve ilgili firmaya mesaj gönderebilirsiniz. Örnek
olarak seçtiğ imiz firma mesaj sayfasının görseli aşağıda yer almaktadır.

0 & https://www.cccme.cn/shop/cccme1174/contact.aspx 90% £> 0 İ,O<-
Uğur | Back to CCCME Homepage Post BuyingReguests | Contact The Supplıer

^ CCCME Member

Add Favorites

SHANDONG VVEICHAIIMPORT & EXP0RT CORP.VVEICHAI
İM Main Products: Machine Tool and Parts and Accessories.Power

Generating Eguipment,Electric Machine,Engineering

ContactCompany ProfileHome Products Certificates

SHANDONG VVEICHAI IMPORT & EXPORT Send lnquiry to This Supplier
0 CORP. o

Tıtle Mr. Uğur
6A SIPING RD, KUIVVEN DISTRICT, VVEIFANG,
SHANDONG ’@gmail.comFrom*

Ayang

© 0536-8232079
to yang

©
Message* } WOuld like to have your wechat to teli about my company profile

MinimumOrder

W
Söz konusu sayfada firmanızı tanıtıcı kısa bir bilgiye ek olarak iletişim
bilgilerinizi -wechat olması iyi olur- iletebilirsiniz. Burada mesajmızı Çince
çeviri programlarında çevirerek iletmeniz daha faydalı olacaktır.

/ f O
Sadece zaman maliyetine katlan
dolayısıyla CCCME
açısından faydalı olabile

arak müşteri arayışında bulunabilmeniz
atformunun potansiyel müşteri sayınızı artırmanız

ğ i değ erlendirilmektedir.

irmalar arası rekabet giderek artmakta ve firmalarımız için
müşteri potansiyellerini artırmak daha da önem arz etmektedir. Bu amaç
doğ rultusunda dijital dünyadaki bilgilerden faydalanmak kaçınılmazdır.

Firmalarımızın raporumuzun yukarıdaki kısımlarında anlatıldığı üzere sadece
kendi ürünlerini "doğ rudan satabilecekleri alıcıları" değ il, aynı zamanda
"ürünlerini satabilecekleri satıcıları ve üreticileri" de tespit etmesi önem arz
etmektedir. Bu kapsamda internette satış yapan her firmanın aynı zamanda bir
alıcı olduğ u gerçeğ i göz önünde bulundurulmalıdır.

Raporumuzda sadece 5 platform incelenmiş olmakla birlikte, üretici ve
ihracatçı firmalarımızın bu mantık silsilesi içinde Tmall, JD, Alibaba, Shopify



vb. sanal platformlar üzerinden de "üretici olmayan satıcılara" ya da "ara
mamul alımı yapan üreticilere" ulaşarak müşteri portföylerini
geliştirebilecekleri düşünülmektedir.

Bu kapsamda firmalarımızın Raporumuzda anlatılan mantık çerçevesinde
hareket ederek üyelik ücreti vs. gibi masraflara da katlanmadan, sadece zaman
maliyetine katlanarak sanal platformlardaki firma verilerini
değ erlendirmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. 30/12/2022.
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