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Canlı Deşifre Konferans ve Yazılım Hizmetleri

NE YAPIYORUZ?

Günümüzde yapılan kongre, konferans ve 
online canlı yayın gibi her türlü konuşma 
etkinliklerinde; Canlı Altyazı adını verdiğimiz 
“sesi yazıya çevirme” uygulaması 
geliştiriyoruz.

Tüm konuşmaları anında ekrana sunuyor ve
ayrıca metin olarak raporlayabiliyoruz.

YÖNETİM EKİBİ

Emrah KUYUMCU - CEO

10+ yıl canlı deşifre uzmanı
15 yıl web yazılım geliştirme
Dünya klavye şampiyonu

Sertaç AYHAN - CTO

10+ yıl mahkeme zabıt kâtibi
10 yıl yazılım geliştirme
Adalet Bakanlığı bilirkişi

MÜŞTERİ İHTİYACI

Tüm konuşma etkinliklerinde, öncelikle konuşma 
içeriklerini erişilebilir kılmak ve yazılı olarak 
raporlayabilmek sektördeki en önemli ihtiyaçtır.

Bu konudaki en önemli problem de konuşmaların 
hem canlı olarak hem de yüksek doğrulukta 
yazıya çevrilmesinin zorluğudur.

ŞİRKETİN ÇÖZÜMÜ

Yapay zekâ ve insan destekli geliştirdiğimiz Canlı Altyazı 
uygulaması sayesinde, konuşmaların özellikle canlı ve 
yüksek doğrulukta metne çevrilme ihtiyacını karşılıyoruz.

Canlı altyazılar, işitme engelliler için yayın sırasında 
erişilebilirlik sunar, simultane çeviriyi ekrana sunar ve 
konuşma metinlerini yazılı olarak raporlar. 

HEDEF PAZAR

Her yıl Türkiye’de:
- 500+ katılımlı 200+ kongre
- 50-500 katılımlı 1000+ kongre
- Yüzlerce online konferans
Türkiye Pazarı: 100 Milyon TL /yıllık

İŞ MODELİ

Tüm konuşma etkinliklerinde
simultane çeviri benzeri model:
- Online ya da offline olarak 

dış ekibimizle canlı altyazı 
günlük ücretli sunuluyor.

- Ayrıca geliştirdiğimiz 
yazılımların abonelik sistemi 
ile organizasyon ekiplerine 
sunulması.

PAZARA GİRİŞ STRATEJİSİ

Son 2 yıldır Türkiye’deki büyük kongreler 
için pazara girmiş bulunuyoruz ve 
halihazırda hizmet sunabiliyoruz.

Yazılım geliştirmelerimiz devam ederken, 
bir yandan da öncelikle 500+ katılımlı ve 
yüksek bütçeli kongre müşterilerimizin 
sayısını yılda 50-100 arasına çıkarmayı 
hedefliyoruz.

POTANSİYEL MÜŞTERİ

Tüm kurumsal konuşma etkinlikleri içerisinde:
1. Öncelik: 500+ katılımlı kongreler.
2. Öncelik: Tüm online canlı yayın etkinlikleri.
3. Öncelik: 50-500 katılımlı online/offline 

konferanslar, toplantılar, çalıştay, seminer vb.

REKABET AVANTAJI

Dünyada ASR olarak bilinen 
otomatik ses tanıma teknolojileri, 
birçok ülkede de benzer şekilde 
yapay zekâ imkânlarından 
faydalanarak insan destekli bir 
uygulama olarak geliştirilmektedir.

Türkiye’de ses/video kayıtları 
üzerinden max. %60-70 doğrulukta 
otomatik deşifre yapılabilmekte 
ancak canlı olarak %90+ doğrulukta 
yapabilen bir rakip yoktur.

Rakiplerimiz (Kısmen)

Websitesi: www.canlialtyazi.com / www.canlidesifre.com

Sektör:
- Kongre Organizasyon
- Medya ve İletişim

Çalışan Kişi Sayısı: 2

İLETİŞİM

Emrah KUYUMCU
emrah@canlidesifre.com
0554 790 96 16

DESTEKLEYENLER

http://www.canlialtyazi.com/
http://www.canlidesifre.com/

