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ÜRÜN TANITIMI

Promena, küresel ve bölgesel pazar l s n
yüksek teknolo le rketlere 
sat  alma süreçler de en üst düzeyde ver l l k, 
etk  kontrol, zaman ve gücü tasarrufu 
s lamak amac la Koç Hold ng  ortakl yla 
2001 l da kurulmu ur. 2013 y l dan t aren 
Promena, %100 Koç Hold  rak  olarak Zer 
Merke  H etler ve ca . bünyes de 
faal et e devam etmekted r.

20 ll k  le sektöründe Türk e’  
lk markas  olan Promena, e- ale, e-sat lma 

 ye l kç  çözümler le ülkem de “Strate k 
Sat  Alma Çözümler  pazar u  

len bu sektördek  pazar l derl
sürdürmekted r.

PROMENA HAKKINDA

Promena strat k sat  alma platformu, ZER Merkez  
zmetler . .'  sat  alma tecrübes  ve d ler  

de s zlere sunar.

Grup sat  alma rket  olarak sund  l  markas  le 
bu dene  s lere de sunuyoruz. Ayr ca sat  alma 
profesyoneller e se sel ve kull  kolay ekranlardak  

mler  yönetmede yard c  oluyoruz. Böylece sat  alma 
profesyoneller  normalde rcad klar   çok da  a da 
ayr t l  RFx ve e- le etk l kler  olu ur l or. 

Tedar kç lerden gerekl  olan l ler  eks ks  olarak te  ederek, 
detayl  tekl f ka la rma tablolar  ve kats  puanl
mukayeseler le er r RFx etk l  do ru lde 
de erlend r  en opt  alternat f  seç lmes  garant  ed or.

Tasarrufunuzu artt rmak ç  2 farkl  zmet model le s ze 
yard c  oluyoruz.

Proje bazl  süreç yönet  le Promena ek  s e özel çözümler 
olu urur ve d manl k etler le e le modelleme ve 
kurgulamada destek vermeye rd r. Bu et model  le
d manl  ve modelleme, tedar kç  e t  süreç kurulumu
ve süreç sonras  özel raporl  çer r. Sat  alma dene  
ve d tal çözümler  rmanlayan uzman ek  s layac
avantajlar  elde etme e yard c  ol l r .

SE F-SERV S PROFESYONE  ZMET ER


