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İnsanı Merkeze Alan
Enerji Verimliliği

Meskenlerin bir sonraki ay elektrik tüketim
tahminleri
Cihaz bazında verimlilik sınıfları
Enerjilerini daha verimli kullanmaları için
alınacak aksiyonları 

sağlayan hane halkına özel bir kişiselleştirme paneli.
 

Kişiselleştirilmiş Dijital Fatura
Paneli



Neler Yaptık?

Bulunduğumuz
Programlar



Neden Şimdi?

Avrupa'da ve Türkiye'de birçok çalışmada
insanların sürdürülebilirlik konusunda ilgisinin
artığı ve hizmet aldığı kurumlardan bu noktada
çalışmalar yapmasını beklediği ortaya çıkmıştır.

Milyonlarca haneye her ay dijital
enerji danışmanlığımızı
götürelim.

%85
2021 'de çevre ve sürdürülebilirlik

sorunlarıyla daha yakından
ilgileneceğeni beyan edenlerin oranı

% 54
Y ve Z kuşağı önderliğinde karbon ayak

izini takip etme oranı

% 72
Otomatik ödeme talimatı verip elektrik

tüketimini takip etmeyen hane halkı
oranı

% 17
Enerji verimliliği ile ilgili devletin yaptığı

propaganda araçlarının başarı oranı

Mastercard'ın 24 ülkede yaptığı toplumsal
araştırma
 Enerji Bakanlığı Enerji Verimliliği Bilinç
Endeksi Raporu

Kaynaklar
1.

2.



Elektrik tüketimine
duyarlılık 

Çevre Bilinci 

Dijital Kanallara İlgi 

İçeriklere İlgi 

Kıyas Mekanizması 

Oyunlaştırma 

Pandemi Döneminde
Yeni Normal

75%
COVID ilişkili içeriklerin

açılma oranı



Ürünümüzün Sağlayacağı Faydalar

İŞLEM HACMİ

Otomatik ödeme talimatı veren müşterilerinize
sunacağınız kişiselleştirilmiş raporlar sayesinde
otomatik ödeme talimatı veren müşteri sayınızı,
dolayısıyla toplam işlem hacminizi arttırın.

PRESTİJ & MARKA GÜCÜ 

Sürdürülebilirliğe katkı sağlayarak prestij ve marka
gücünüzü artırın.

İŞ MODELLERİ & ÇAPRAZ SATIŞ

Değiştirilmesi gereken cihaz tespiti sayesinde "Enerji
Destek Kredisi" kullanacak müşteri tespitini sağlayın.
Bununla beraber beyaz eşya üreticileri & satıcıları ile
işbirlikleri yapın, çapraz satış kanallarınızı artırın.



Ürünümüzün Sağlayacağı Faydalar

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

Müşterilerinizin elektrikli cihaz tüketimlerini de göz
önünde bulundurarak daha detaylı müşteri
segmentasyonu sağlayın. Böylece müşteri ilişkileri
yönetiminizi kolaylaştırın.

MÜŞTERİ SADAKATİ

Müşterilerinize enerji verimliliği ile ilgili yeni hizmet
alanı yaratarak onların size olan sadakatini artırın bu
sayede müşteri kaybını en aza indirin.

İNTERAKTİF İLİŞKİ

Her ay müşterilerinize sunacağınız kişisel raporlar
aracılığı ile müşterilerinizle düzenli olarak interaktif
ilişki kurma fırsatını yakalayın.
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