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sizi alanında deneyimli eğitim uzmanımızla etkili ve sonuç 
odaklı  Sales Navigator kullanımının inceliklerini keşfetmeye 
davet ediyoruz.

Linkedin eğitimleriyle profesyonel iş hayatınızı potansiyel 
müşterilerinize gösterebilir, yeni pazarlar yaratabilir ve ürün     
ya da hizmetlerinizin satışlarını artırabilirsiniz. 

B2B odaklı şirketler için sayısız fırsat sunan Sales Navigator ile 
işinizi geliştirerek potansiyel müşterilere ulaşabilir ürün ya da 
hizmetlerinizin satışını artırabilirsiniz. Dünya üzerindeki 
yüzbinlerce satış ve iş geliştirme profesyonelinin Linkedin Sales 
Navigator kullanarak performanslarını artırdığını unutmayın! 

Potansiyel Müşterilere Ulaşın, 
Satışlarınızı Artırın!

Yeni pazarlar yaratarak potansiyel
müşterilere ulaşmayı hedefliyorsanız, 
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Eğitim Konu Başlıkları

02

Linkedin Sales Navigator, arayüzü ve 
haber kaynağı anlatımı

Linkedin Sales Navigator temel 
ayarları

Satış ve iş geliştirme tercihi ayarları

Linkedin Sales Navigator müşteri 
adayları ve işletmeler arasındaki fark 
nedir ve kullanımları nasıldır?

İşletmeler/Hesaplar varlığı
Gelişmiş işletme arama
 Tüm arama filtreleri anlatımı,   
 uygulamaları ve arama stratejileri
İşletme aramalarınızı kaydetme

Arama sonuçlarını analiz etme ve   
geliştirme
Takip edilecek işletme listesi oluşturma  
ve kaydetme        

Kişiler/Müşteri Adayları
Gelişmiş kişi arama
 Tüm arama filtreleri anlatımı,   
 uygulamaları ve arama stratejileri
 Kişi aramalarını kaydetme
Arama sonuçlarını analiz etme ve 
geliştirme
Linkedin Sales Navigator Inmail 
fonksiyonu
Mesajlaşma ve toplu mesaj gönderme

Teamlink ve Smartlink özelliği

Bu bölümde Linkedin Sales Navigator fonksiyonları 
işletmeye göre gerçek senaryolarla işlenecek, 
uygulamalı ve detaylı bir anlatımla gösterilecektir.

Verilen görevler ile Linkedin Sales Navigator genel 
kullanımını pekiştirmeleri sağlanacaktır. 

Linkedin Sale Navigator’ı
Kullanmayı Öğrenelim
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Eğitim Konu Başlıkları
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Bu bölümde katılımcıların  işletme hedeflerine  ulaşmada  
Linkedin Sales Navigator’ü nasıl kullanabileceklerini interaktif 
ve uygulamalı olarak göstereceğiz.

Verilecek görevler ile katılımcıların edindikleri bilgileri  
pekiştirmeleri sağlayacaktır.  

Linkedin Sale Navigator’ı Hep Beraber Kullanalım
Social Selling (Sosyal Satış) ile müşterilerimize ulaşalım!

Sosyal satış ve avantajları nedir ?

Sosyal satış skorlama (SSI) nedir,        
ne işe yarar, nasıl iyi hale 
getirilebilir? 

Linkedin Sales Navigator ile 
işletme ve kişi düzeyinde 
potansiyel müşteri listeleri  
oluşturma ve segmente etme 

Linkedin Sales Navigator ile 
işletmenizin hedefleri 
doğrultusunda satış/müşteri 
listeleri oluşturma

Linkedin Sales Navigator ile doğru 
potansiyel müşteri adaylarını 
tespit etme ve iletişime geçme

Linkedin Sales Navigator ile 
mevcut oluşturduğunuz networkü 
takip etme ve gelişmelerden ilk 
olarak haberdar olma

Linkedin Sales Navigator ile satış 
ve iş geliştirme süreçlerinde 
sağlanacak katkılar

Social Selling’de mesajlaşma ve 
Inmail’ı etkili kullanma yolları
Mesajlaşma örnekleri
İletişim Dili 
Döküman ve sunum paylaşımları

Aktif iş geliştirme ve satış 
faaliyetlerinde Linkedin Sales 
Navigator kullanım önerileri.
Solutionz B2B Marketing’in 20’nin 
üzerinde sektör deneyimleri
Dünyadan başarılı örnekler
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B2B Marketing”i kurmuştur.

Solutionz’da 2016’dan beri ekibi ile birlikte 20’den fazla sektörde varlık 
gösteren firmalar için B2B odaklı dijital pazarlama projeleri 
gerçekleştirmektedir.

B2B pazarlama faaliyetleri alanında ulusal ve küresel birçok şirketin 
çözüm ortağı olan Gökhan Çağatay, aynı zamanda profesyonel 
Linkedin eğitimleri de vermektedir.

GÖKHAN ÇAĞATAY
Kurucu - Solutionz B2B Marketing

04Sales Navigator ile Satış ve İş Geliştirme Eğitimi



05

Eğitim Detayları

Eğitim toplam 4 saattir ve 1’er saatlik derslere 
ayrılarak gerçekleştirilecektir.

Eğitim Süresi

Eğitim sonunda katılımcılara imzalı “Katılım Sertifikası” 
gönderilecektir.

Sertifika

Eğitim online platformlar (Zoom veya MS Teams)    
üzerinden verilecektir. Eğitim içeriği ağırlıklı olarak Linkedin 
üzerinden uygulamalı bir şekilde gerçekleşecek ve 
katılımcılara pratik yapabilmesi için yeterli süre tanınacaktır. 

Eğitimi Nerede ve Nasıl Alacaksınız?

Pazarlama Uzmanları & Yöneticileri, Sosyal Medya 
Yöneticileri, Dijital Pazarlama Uzmanları & Yöneticileri ve 
yeni müşterilere ulaşarak ilişkilerini sürdürebilir kılmak 
isteyen herkes eğitime katılabilir.

Eğitime Kimler Katılmalı?

Eğitim sonunda “Profesyonel Linkedin Tüyoları” 
dahil işinizi ileri taşıyacak birçok kaynak tarafınıza 
ulaştırılacaktır.

Kaynak Paylaşımı
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Eğitime Katılanlar Ne Diyor?

Aldığımız eğitimin şirketimize oldukça olumlu katkıları oldu. 
Şirketimizi ve faaliyetlerimizi daha etkin olarak tanıtırken, 
eğitim sonrası iletişim ağımızda da ciddi artış sağlandı. 

Hedef kitlemize ulaşımımız çok daha kolaylaştı ve 
pazarlama gücümüz arttı.

“

Necdet Akdaş
Yönetim Kurulu Üyesi, Akdaş Döküm

Farklı müşteri bulma mecralarında aktif olmaları açısından 
uygulamalarla eğitim desteklenmiştir. 

Dış ticaret personellerinin ihracatlarını arttırmaya yönelik 
pazarlama stratejilerinde güncellenmeleri açısından verimli 

bir eğitim olmuştur.

“

Kamil Sunal
Bölge Müdür Yardımcısı, ASO 1. OSB

“
B2B kanalında hizmet veren firmalar başta olmak üzere 

tüm ilgililerin bu eğitimi almasını tavsiye ediyoruz.

Eray Gönenli
Genel Müdür Yardımcısı, Anot Group
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Eğitime Katılanlar Ne Diyor?

Eğitmenimiz Gökhan Çağatay konuya çok hâkim olup bize 
her süreçte çok destek oldu. Bu eğitimi almayı ve Linkedin 

kanalını müşteriler ile etkileşime geçmek için aktif olarak 
kullanmayı bütün firmalara tavsiye ederim.

“
Özge Öztepe

Dış Ticaret Uzmanı, QCTurk

“Eğitmenimiz konusuna hakim ve bilgili olduğu için, 
aldığımız eğitim çok basit ve anlaşılır olduğunu rahatlıkla 

söyleyebilirim.

Emre Ungan
Marketing Executiv, Optima Mühendislik
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Referanslar
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