


HAKKIMIZDA

KPI, müşterilerini iş ortakları olarak gören ve tüm paydaşları için etkin 

çözümler üreterek sürdürülebilir hizmetler sunan yenilikçi bir iletişim 

merkezidir.

Müşterileri ve onların son kullanıcıları arasında etkin bir temas noktası 

olmayı hedefleyen güçlü bir "PLATFORM" hizmeti sunmakla birlikte, global bilgi 

güvenliği ve kalite standartlarına uygun olarak yapılandırılmış ve tüm 

sertifikasyonlarını tamamlamıştır.



 MÜŞTERİ HİZMETLERİ

 ŞİKAYET YÖNETİMİ VE BACKOFFICE HİZMETLERİ

 TELE SATIŞ VE PAZARLAMA HİZMETLERİ

 TAHSİLAT YÖNETİMİ HİZMETLERİ

 PAZAR ARAŞTIRMALARI VE ANKET YÖNETİMİ

 TEKNİK DESTEK HİZMETLERİ

 STK HİZMETLERİ

 SOSYAL MEDYA & WEB CHAT HİZMETLERİ

 CALL CENTER SİSTEM HİZMETLERİ (SONITEL)

KPI TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER



 SEAT KAPASİTESİ : 500

 DOLULUK ORANI : 52%

 MEVCUT PERSONEL : 260

 AYLIK GÖRÜŞME SÜRESİ : 65.072.720

 1 YILLIK SLA : 86%  20sn

 1 YILLIK AR : 92%

 TURNOVER : 4%

 FIRST CALL RESOLUTION : 79%

RAKAMLARLA KPI



 Daha düşük maliyetlerle daha kaliteli hizmet (% 25-40 maliyet

avantajı)

 Gelişmiş CTI olanaklarıyla farklı müşteri profillerine farklı

yaklaşımlar

 Müşteri bağlılığını arttırıcı süreç yönetimi ,kaliteden ödün

vermeden sunulan en güncel teknolojilerle bütünleşik çözümler

 Müşteri şikayet ve geri bildirimlerini kaydederek izleyebilecek

gelişmiş kayıt/takip sistem ve süreçleri

 Web, Call Center, IVR vb. farklı kanallardaki kontak tarihçesini

tümleşik izleyebilmek

 Yeni gelişen Call Center teknolojileri ile entegrasyon santral +

fax + e-posta + SMS + IP telefon, ses tanıma, web chat ve sosyal

medya hizmetleri ve bileşenlerini eş zamanlı destekleyen

bütünleşik çözümler

AVANTAJLARIMIZ



Risksiz Başlangıç
Sadece birkaç seat ile test 

aramaları yapabilir ve bu 

sayede KPI farkını kendiniz de 

gözlemleyebilirsiniz

Kademeli Büyüme Agent Eğitimleri

Birlikte Kazanç Yaklaşımı Bütünleşik Çözümler Lokasyon Avantajı

Operasyonunuzun süreçlerine 

ve ihtiyaçlarına uygun esnek 

bir büyüme planlaması 

yapabilirsiniz

Tüm çalışanlar sürekli aldığı 

güncel eğitimler sayesinde 

müşteri ihtiyaçlarını etkin 

analiz ederek size faydalı geri 

bildirimler verir

CRM, Sosyal Medya ve yazılım 

entegrasyonlarıyla iş 

ortaklarının ihtiyaçlarını 

teknolojik olarak da 

karşılayabilen KPI bütünleşik 

çözümler üretir ve sunar

KPI müşterilerini iş ortağı 

olarak görür ve kendini çözüm 

ortağı olarak tanımlar. 

Müşteriye kazandırdıkça 

kazanabileceğini bilir ve bu 

amaçla iş ortaklarının başarı 

grafiğini sürekli yukarı 

taşımaya çalışır

Eskişehir ve İstanbul dışında 

ayrıca Yalova lokasyonu ile 

şehir dışı çağrı merkezlerinin 

maliyet avantajlarına da sahip 

olan KPI feribot ve köprü ile 

çok kısa sürede erişilebilen 

Yalova’da da hizmet 

vermektedir

NEDEN KPI ÇAĞRI MERKEZİ?



SERTİFİKALARIMIZ



ÇAĞRI MERKEZLERİMİZDEN KARELER



ÇAĞRI MERKEZLERİMİZDEN KARELER



ÇAĞRI MERKEZLERİMİZDEN KARELER



TEŞEKKÜRLER


