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WEBİNAR NEDİR?
Web + Seminer kelimelerinden türetilen webinar, internet üzerinden verilen seminer, ders veya atölye çalışmasıdır.

AVANTAJLARI NELERDİR? 

Sed ut perspiciatis unde

omnis iste natus error 

sit volup tatem accus

antium dolor emque

lauda nt ium, totam rem 

aperiam.

FEATURES:

Seminerin yada toplantının yapılacağı yere gitmeniz gerekmez

Zaman ve para tasarrufu sağlar

İnteraktif iletişime olanak tanır

Gerçek seminer ortamındaki gibi dosya paylaşılabilir, video

gösterimi yapılabilir yada görsel sunumlar izlenebilir.
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AKILLI WEBİNAR ÖZELLİKLER

Akıllı webinar üyeliği ile neler elde edersiniz?

Kolay Kullanıcı Arayüzü: 

Üyelik panelizinden

webinarınızı oluşturursunuz

Modüler Ekranlar: Soru

sorma, anket, dosya

paylaşımı gibi menüleri

ekranda dilediğinizce

konumlandırabilirsiniz

İnteraktif Soru ve Cevap:

Katılımcılar canlı yayın

sırasında sorularını

iletebilirler

Mesajlaşma: Katılımcılar

sunum esnasında

mesajlaşabilirler
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AKILLI WEBİNAR ÖZELLİKLER

Markalandırma

İnteraktivite

Video

Entegrasyon

Dosya Paylaşımı

Sunucu Profili

Soru ve Cevap

Anket & Analiz
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MARKALANDIRMA

Webinarlarınızı kurumsallaştırarak markanıza değer

katabilirsiniz.

ADMİN PANELİ İLE 

Webinar Kayıt : Tüm webinarlarınızı kayıt altına

alırsınız.

Webinar Tekrarı : Tüm

webinarlarınızın tekrarı webinar web sayfanızdan

yayınlanabilir.

Webinar Login/Landing Pages : Tüm

webinarlarınızın kayıt ve giriş sayfasını ve

webinar ekranınızın arka planını

markalandırabilirsiniz.

Entegrasyon : Webinar sistemimizi kurumsal

web sitenize entegre edebiliriz:

akademi.orzax.com
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İNTERAKTİVİTE?

Canlı yayın esnasında katılımcı durumunu görebilir, soru

cevap oturumlarını yönetebilir, anket oluşturabilirsiniz.

ADMİN PANELİ İLE 

Katılımcı Listesi: Katılımcı listesinden katılımcı

durumunu görebilir, yeni müşteriler

oluşturursunuz.

Soru Cevap: Müşterilerinizin ilgilendikleri

konuları tespit edip sunum esnasında sorularını

direk olarak cevaplayabilirsiniz.

Anket ve Analiz: Anketler yayınlayarak

ürünleriniz hakkında analizler yapabilirsiniz.

Chat ve Mesaj: Katılımcı chat ve mesaj

özelliklerini açıp kapayabilir, müşterilerinizle

sunum esnasında direk iletişim sağlayabilirsiniz..
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BİLGİLENDİRME

Sunumunuz ve sunumu yapan kişi hakkında

bilgilendirme yapabilir, dış kaynaklı dosyaları ve videoları

sunumunuza entegre edebilirsiniz.

ADMİN PANELİ İLE 

Sunucu Profili: Linkedin profiline direk bağlantı

vererek sunucunuz hakkında bilgilendirme

yapabilir, sosyal iletişimi arttırabilirsiniz.

Sunum Dosyası : Sunum dosyalarınızı istediğiniz

formatta katılımcılarla paylaşabilirsiniz.

Sunum Bilgisi : Sunumun konusu ve amacı

hakkında genel bilgilendirme yapabilirsiniz.

Video: Dış kaynaklı videoları sunumunuza

entegre edebilirsiniz.
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FAYDALARI NELERDİR?

Ürün tanıtım , eğitim ve lansman ihtiyaçlarında sınırsız katılımcı

destekler

Size özel markalandırılmış webinar sayfasıyla markanızı hatırlatır

Uzak noktalarla iletişimi interaktivite ile güçlendirir

Eğitimleri kolaylaştırır

Anketler ve sınavlar ile eğitim sonuçlarına hızlı ulaştırır

Pandemi döneminde iletişiminiz arttırır



TEŞEKKÜRLER

Esentepe Mh. Kasap Sk. Eser İş 
Merkezi C Blok Şişli

212 275 54 06
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