
iyi.net hakkında
iyi.net 11 Ocak 2013 tarihinde kurulan; mobil ürünler, bilgisayar, foto & kamera, görüntü ve ses sistemleri, 
ofis makineleri, beyaz eşya ve anne bebek kategorileri başta olmak üzere birçok kategoriyi ve binlerce 
ürünü bünyesinde barındıran sosyal alışveriş rehberidir ve kullanıcılarına ücretsiz hizmetler 
sağlamaktadır. iyi.net ürün satışı yapmamakta olup bünyesindeki ürünleri satan mağazaları ve mağaza 
fiyatlarını listelemektedir. 

Fiyat karşılaştırma siteleri

iyi.net size farklı 

size hangi avantajları sağlar?

neden iyi.net?
iyi.net’te yer alarak bu avantajlardan da istifade edersiniz;

Kullanıcı deneyimleri ve ürünlere verilen iyimetre puanları ile karar vermeyi kolaylaştırarak satın alma 
sürecini hızlandırır. Bu sayede mağazaya motivasyonu daha yüksek ziyaretçi kazandırır. 

İyimetre mobil uygulamaları sayesinde Mağazaya mobil platformalar üzerinden de ziyaretçi kazandırır.

Daha sosyaldir, bilgi alışverişinde bulunmak, sorulara cevap almak için en kolay yoldur.

Basit fiyat endeksli karşılaştırma sitelerinden farklı olarak kişiye özel öneriler getirir ve mağazanız 
sadece fiyat değil birden farklı kriterde farklılaşarak ziyaretçi kazanır. 

Sade ve kullanıcı dostu tasarım ile aranılan bilgiye, ürünlere ve mağazalara ulaşılabilirliği kolaylaştırır.

Size strateji sunar. Satışı çok olup sizde olmayan ürünleri, kullanıcıların en çok ilgilendiği ürünleri, potansiyel 
ürün talepleri, rakip analiz sayfaları gibi birçok başlıkta size değer kazandıracak hizmetler getirir.

Yeni nesil bir sosyal ağdır. Alternatiflerinden çok farklıdır ve günümüz internet kullanıcılarının 
ihtiyaçlarını en iyi analiz edip çözüm getiren bir yapıdadır.

hangi avantajları sağlar?
Kullanıcıya, mağazalarda satılan ürünler hakkında kredi kartlarına özel en uygun fiyat, kampanya ve 
taksit imkanlarını tespit ederek önerilerde bulunan akıllı bir satın alma rehberidir.

Mağazalara, kullanıcının daha kolay karar vermesini sağlayan hizmetler sayesinde, karar aşamasına 
gelmiş ve satın almaya odaklanmış ziyaretçiler gönderir.

Kullanıcıları sosyalleştirerek, mağazalarla yaşadıkları deneyimleri paylaşmalarını ve sadece fiyat endeksli 
bir rekabet değil, bunun yanında hizmet kalitesine de önem veren ziyaretçilerin kazanılmasını sağlar.

Mağazaya sadece fiyat endeksli trafikten farklı olarak ona değer katacak, ekstra rekabet avantajı 
getirecek ve satış & karlılık hacimlerine pozitif katkı sağlayacak hizmetler sunar.

iyi.net kullandığı %100 SEO dostu stratejisi sayesinde arama motorlarında klasik sitelerin aksine 
aramalarda bir çok farklı varyasyonlarda yer bulur ve mağazalara bunu ulaştırır.

“iyi”sini bulmanın en kolay yolu

Potansiyel müşterilerin web sitenize ulaşılabilirliğini kolaylaştırabilir,

Daha fazla trafik elde ederek satışlarınızı arttırabilirsiniz.


