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NEDEN DİJİTAL ASİSTAN?
Dijital Asistan uygulaması 
sayesinde müşterilerinizin isteği 
doğrultusunda analizlerinizi ve 
etkili dinlemenizi ,doğru bir 
şekilde gerçekleştiriyorsunuz. 
Müşteri odaklılığını arttırarak; 
satışlarınızı yükseltmiş aynı 
zamanda kurumsallığınızı 
arttırmış oluyorsunuz. Aynı 
zamanda gelen tüm 
müşterilerinize yapılmış olan 
hizmetlerden tutun da kullanılan 
saç boyasının numarasına kadar 
dijital arşivinizi 
oluşturabiliyorsunuz. Verimliliği 
ve istikrarlığı arttırarak müşterinin 
tüm sorularına ve isteklerine 
doğru yanıtlar veriyor, ve 
devamlılığı sağlıyorsunuz. Dijital 
Asistan ile artık her şey 
parmağınızın ucunda!.

STANDART BİR 
UYGULAMA MI YOKSA 
FİRMAYA ÖZEL Mİ?

Uygulamamız, 
kullandığınız 
malzemelere, logonuza, 
kurumsal kimliğinize, 
daha önce yaptığınz saç 
tasarımlarından 
kampanyalarınıza kadar 
firmaya özel 
hazırlanıyor..



 

FİRMAMA KATKISI NE 
OLACAK?

Öncelikle firmanıza büyük 
ölçüde prestij 
kazandıracak bir 
uygulamadır. Yenilikçi bir 
projenin uygulanması ile 
birlikte kişilerin ilgisi, 
merakı ve güveni 
istatistiksel olarak 
artacaktır. Bu sayede 
müşterilerinizin işletmenize 
gelmesini devamlı 
kılacaktır.

KATEGORİLENDİRMEYİ 
NASIL YAPACAĞIM?

Kategorilendirme ile ilgili 
hiçbir probleminiz olmasın! 
Sizler için Gelin Saç 
Tasarım modellerinden 
çocuk saç kesimlerine; 
ipek kirpik çalışmalarından 
estetik renklendirmeye 
kadar bütün hizmetlere 
özel 
kategorilendirmelerimiz 
mevcuttur.



 

İÇERİKLERİMİ KENDİM 
GİREBİLECEK MİYİM?

Tabiiki de 
girebileceksiniz. Yeni 
görselleriniz ile ekibinizle 
ilgili veya 
kampanyalarınız ile ilgili 
bir içerik yenilemesi 
istediğinizde kendiniz 
revize edebileceksiniz.

BU UYGULAMADA 
MÜŞTERİ TALEPLERİNİ 
TEK YERDE 
TOPLAYABİLİR MİYİM?

Evet. Öneri ve İstek 
bölümümüz sayesinde 
müşterilerinizden gelen 
tüm öneri ve istekleri 
dijital ortamda tek yerde 
toplayabilirsiniz. Bu 
sayede firma içerisinde 
doğru iş ilerleyişinizi 
desteklemiş oluyorsunuz.



MÜŞTERİLERİMİZ ZATEN INSTAGRAM VE 
GOOGLE GÖRSELLERİ İLE BİZE GELİYOR. 
BU PROGRAMA NEDEN İHTİYAÇ 
DUYAYIM?

Hem kendi bünyesinde bulunan görselleri hem 
de sizin kendi tasarladığı modelleri kategori 
şeklinde düzenleyerek müşterilerinize çok 
daha kaliteli ve etkili bir sunum yapmanızı 
müşterinizi çok daha hususi iyi bir analiz ile 
değerlendirmemize ve kendi profesyonel 
görüşünüzü etkinizi en güzel şekilde almanızı 
sağlıyor. Aynı zamanda ekibinizin de 
profesyonel bir dil kullanması da müşteriye 
kaliteli bir işletme etkisi vermenizi sağlıyor.
Tüm bunların sonucu müşteri sadakati 
verimlilik ve karlılık artışı ekibinizde daha 
profesyonel bir sunum kalitesi olarak size 
dönüyor.



MÜŞTERİLERİMİZE RENKLENDİRME İÇİN 
KULLANDIĞIMIZ BOYA KARTI BİLGİLERİNİ 
BU PROGRAMA GİREBİLİYOR MUYUM?

Kesinlikle girebiliyorsunuz sadece bu da 
değil aynı zamanda uygulama ile ilgili bitmiş 
fotoğraflarını çekerek müşterilerinize hususi 
görsel bir kayıt oluşturabilirsiniz. Böylece 
balyaj ombre kesim gibi uygulamalarda 
müşterimizin görsel bir arşivi oluyor. Aynı 
uygulamalardan tekrar yapmak veya önceki 
çalışmalardan ilham almak istediğinizde bu 
görsellere ulaşabiliyorsunuz.


