
Problemler

Çözümler

Kurs�yer tarafında ders randevularının ve ödemeler�n tak�b�n�n geleneksel yöntemlerle(telefon �le arama,
kalem-kağıt,excel) yapılması. Bu durumun sürücü kurslarına zaman kaybett�rmes�

Çalışan tarafında �z�n durumu ve maaş tak�b�n�n geleneksel yöntemlerle(telefon �le arama, kalem-kağıt,excel)
yapılması. Buna bağlı olarak sürücü kurslarının zaman kaybı yaşaması

Kurs�yer tarafında "kurs�yer-öğretmen" ortak ders takv�m�yle onl�ne ders randevusu verme, erteleme,�ptal
etme ve hatırlatma. Onl�ne ödeme, eks�k ödeme b�ld�r�mler�, son ödeme tar�h� hatırlatmaları, gel�r-g�der
modellemeler� ve ekstra raporlar g�b� özell�kler� �çeren ödeme s�stem�yle zaman kaybının önüne geç�lmes�

Çalışan tarafında �z�n durumu ve maaş tak�b�n�n güncellenen ver�ler ve kısa yol paneller�yle tak�p ed�lmes�

Hedef K�tle

Rak�pler

Gel�r Model�

Satıș ve Pazarlama Stratej�s�
Kısa vadede → İstanbul'dak� sürücü kursları

Uzun vadede → Türk�ye'dek� müz�k, d�l ve sürücü
kursları

Orta vadede → Türk�ye'dek� sürücü kursları

Aylık Abonel�k  

0-150 kurs�yer →  750₺

150-250 kurs�yer → 1000₺

250-300 kurs�yer →  1250₺

Bel�rl� b�r ücret karşılığında
serv�s�m�z� kullanan kurslar

Kurs yönet�m�ne bütüncül b�r bakış açısı gel�şt�rmem�z 

Yurt �ç�nde benzer b�r yaklaşım gösteren rak�b�m�z
bulunmuyor. Yurt dışında �se 3 öneml� rak�b�m�z var.
(Book�ngT�mes, TeachWorks, Eterm�n)  

Rak�pler�m�z karşısındak� avantajlarımız

1 haftalık ürün deneme sürec�n�n başlatılması

Sürücü kursları dernekler� ve ma�l/telefon g�b�
kanalları kullanarak �k�l� görüşme talepler� oluşturma

Görüşmelerde serv�s�n kurs yönet�c�s�ne tanıtılması

Koray Aslan
Sabancı Ün�vers�tes�,

B�lg�sayar Müh.
Öğrenc�s�

Aylık abonel�k �ç�n anlaşma

Yol Har�tası

Eren Bez�rgancı Canberk Keleş

Ters Mentor,
Creat�ful M�nds

Ters Mentor,
Creat�ful M�nds

5 projede
backend

developer3 projede mob�l
developer

3 start-up ek�b�nde
ürün gel�şt�rme

2 projede
tasarım/front-end

2 start-up ek�b�nde
market�ng

Sabancı Ün�vers�tes�,
B�lg�sayar Müh.

Öğrenc�s�

Sabancı Ün�vers�tes�,
B�lg�sayar Müh.

Öğrenc�s�

Özell�kler�m�z�n her b�r�n� Türk�ye'dek� kurs
s�stemler�ne uygun kurgulamamız

Eylül ayında webs�ten�n ve mob�l uygulamanın tamamlanması
İlk ürünün 2 sürücü kursunda denenmes�
İlk sene �çer�s�nde İstanbul'da bulunan 20 sürücü kursuyla anlaşılması
Ek özell�kler�n s�steme entegres�
2 yıla kadar 100 sürücü kursunun s�steme dah�l ed�lmes�, d�l ve müz�k kursları
pazarına açılmak
5 yıl �çer�s�nde  Türk�ye genel�nde 1000 sürücü kursu, 200 d�ğer kurs(d�l, müz�k
vb.) �le kursların d�j�tal platformu olmak

Takım


