
N C R  M Ü Ş T E R İ  
R E F E R A N S  P R O G R A M I

İ N O VA S YO N .  D Ö N Ü Ş Ü M .  B Ü Y Ü M E

NCR, siz değerli müşterimizi, başarınızı NCR Çözümleri ve Servisleri ile paylaşmaya davet ediyor.  
NCR Müşteri Referans Programı, NCR teknolojisi ile gerçekleştirdiğiniz benzersiz inovasyonları değerlendirmemizi sağlar. 

 Başarınızı öne çıkarın, paylaşın ve bu olağanüstü işler için övgüleri alın. Global bir kitlede olumlu bir tanıtım  
ve marka farkındalığı sağlamak için hikâyenizi desteklememize izin verin.

Daha fazla bilgi için, ncr.com/customer-engagement adresini ziyaret edin veya  
Customer.Engagement@ncr.com adresine e-posta gönderin

http://response.ncr.com/NCR_Customer_Reference_Program
mailto:Customer.Engagement%40ncr.com?subject=


•  Sektördeki emsalleriniz, NCR üst düzey yöneticileri ve 
analiz toplulukları ile etkileşime geçin

•  Fikir lideri olarak sektördeki statünüzü yükseltin
•  Marka sesinizi daha geniş bir alana yaymak için zengin 

etkileşim fırsatlarını keşfedin 
•  Müşteri deneyimi dönüşümüne öncülük eden sektörün 

yenilikçilerinden oluşan bir topluluğa katılın

Hikâyenizi paylaşmamıza
izin vererek, tanınan bir fikir lideri haline 
gelin ve sonraki büyük atılım üzerinde birlikte 
çalışırken, NCR ile daha yakın bir ortaklığı 
geliştirin.

1 .  PROG R AM HAKL ARI

2.  NASIL BAŞL AMALI

1. E-posta Customer.Engagement@ncr.com
2.   Başarı hikâyenizi paylaşmak için bir NCR 

Temsilcisi ile ortak olun



1.  NCR Müşteri Referansı Olabilirsiniz: Müşteri 
referansı olduğunuzda, NCR’nin gerçekleştireceği harici 
sunumlarda, sektörel etkinliklerde ve ticari fuarlarda 
şirket logonuzu kullanıyor olacağız. Ayrıca, global olarak 
herhangi bir başka müşterinin teklif talebinde; telefon, 
e-posta ve ihtiyaç olması durumunda saha ziyareti 
yoluyla referans olmanızı rica ediyor olacağız. Bu tür 
etkileşimlerin karşılıklı marka algısına pozitif etkisi 
olacağına inancımız nedeniyle sizi referans olmaya 
davet ediyoruz. Paylaşılacak bilgileri reklam aracı olarak 
kullanmayacağımızı taahüt ederiz.

2.  Hikayenizi Paylaşabilirsiniz: NCR ile deneyiminizi 
anlatan hikayenizi bizimle paylaşabilirsiniz.

3.  Bir Strateji Grubuna Katılabilirsiniz: NCR 
çözümlerinin ve teknolojisinin gelecek planlarının 
tartışıldığı bir odak/strateji gubuna katılıp fikirlerinizi 
paylaşabilirsiniz. Bu odak/strateji grupları gelecek 
vizyonumuzu şekillendirmeye yardımcı olan temel bir 
müşteri grubundan oluşur. Çözümlerimizi geliştirirken, 
sizleri dinlemek bizim için önemli.

4.  Ortak Basın Bildirileri Oluşturabilirsiniz: 
NCR ile yaptığınız tüm çalışmalarda haber niteliği 
taşıyan gelişmeleri hedeflenen yazılı ve görsel haber 
kaynaklarına iletmek için bir halkla ilişkiler duyurusu 
hazırlayabiliriz. Yeni bir uygulama/yeni çözümler/
değişiklikler buna örnek olabilir. 

5.  NCR’ın Finansal Açıklamalarında Adınızın 
Kullanılması: NCR’nin halka açık bir şirket olarak, 
paydaşlarına duyuracağı iş sonuçlarında sizinle  
birlikte yürütülen girişimler hakkında bilgi verilmesi/
isminizin kullanılması. Örneğin; “ABD’de yerleşik 115 
şubesi bulunan perakende market zinciri XYZ şirketi  
ile gerçekleştirdiğimiz POS projesiyle uzun vadeli 
ilişkimizi daha da güçlendirdiğimizi duyurmaktan  
büyük bir heyecan duymaktayız. Bu proje ile halihazırda 
sunduğumuz mevcut yazılım ve hizmet çözümlerimizi 
tamamlayarak, XYZ şirketine eksiksiz bir çözüm  
paketi sunmaktayız.” 

6.  Podcast Yayınlarına Katılabilirsiniz: Podcast, 
farklı konuların konuşulduğu, incelenebildiği internet 
üzerinden izlenebilen, dinlenebilen ve hatta indirilebilen 
medya dosyalarıdır. Söyleşi şeklindeki podcastlerimizde 
genelde müşterilerimizin karşılaştıkları zorlukları, 
yeni fikir veya trendleri paylaşırız. Podcast, önceden 
belirlenmiş ve müşteri tarafından onaylanmış içerik 
ve sorularla yapılır, dağıtım öncesi de mutlaka son bir 
müşteri kontrolünden geçirilir.

3.  RE FE R ANS FIRSATL ARI ME NÜSÜ



ÜÇÜNCÜ TAR AF/SE K TÖRE L ETKİNLİĞ E K ATILIM

YAZILI  VEYA GÖRÜNTÜLÜ R APOR

WE B SE MİNE Rİ

ÖDÜL BAŞVURUL ARI

KONUŞMA ETKİNLİĞİ

Zaman zaman, ticari fuarlarda ve NCR ev sahipliğindeki etkinliklerde müşteri uygulamalarının logolarını ve örneklerini ön 
plana çıkarırız. Gerçek yaşamda üstün bir deneyimi desteklemek için müşterilerimizle nasıl işbirliği yaptığımızı ilk elden 
görmek, müşterilerimiz, sektör analistleri ve medya üyeleri için değerli olacaktır.

Bir örnek olay incelemesi, müşterinin ve NCR'nin birlikte bir iş zorluğunu nasıl çözdüğünü, hem finansal hem de başka 
şekillerde önemli, ölçülebilir sonuçları ve yatırım getirisini nasıl elde ettiğini açıklar. NCR ekibi, standart bir anket kullanarak 
karşılaşılan zorluğu, bu zorluğun üstesinden gelinmesi için benimsenen yaklaşımı ve çözümü/çözümleri ve peşi sıra gelen 
sonuçları ayrıntılarıyla öğrenmek için müşteri ekibi ile görüşür. Örnek olay incelemesi, yazılı bir anlatım veya video (bu 
durumda, müşteriyle kendi tesisinde film çekme konusunda ek düzenlemeler yapılacaktır) ile ifade edilebilir.

Sektör dernekleri ile ilişkilerimiz, yayınlar, analistler ve diğer fikir liderleri aracılığıyla, NCR bu fikir liderlerinin abonelerine 
açık olarak düzenlenen web seminerlerine katılma fırsatlarına sahip olabilir. Bu, başarı hikâyelerinin ve önemli endüstri 
konularıyla ilgili mesajların etkisini artırmak için daha geniş bir platform sağlar. Ek olarak, NCR mevcut ve potansiyel 
müşterileri için Web Seminerleri hazırlar ve düzenler. Bu tür etkileşimler, formatları farklı olsa da genellikle ilgili fikir liderleri 
veya münhasıran NCR sponsorluğunda düzenlenen ve tanıtılan bir sunum hazırlamak üzere NCR ile işbirliği yapılmasını 
içerecektir. 

Zaman zaman müşterilerimizle tamamlamış olduğumuz kayda değer uygulamaları, sektör ve teknoloji ödüllerinde 
değerlendirilmek üzere ön plana çıkarıyoruz. Bunu yaparken, sadece müşterilerimizin işletmelerini yürütmek için 
kullandıkları çözümleri tanıtmakla kalmıyor, aynı zamanda iş zorluklarını çözmek ve ölçülebilir sonuçları elde etmek için 
birlikte çalışmanın yenilikçi yollarını da sergiliyoruz. NCR, başvuruları oluşturmak ve başvuru gönderimi için gereken 
destekleyici materyalleri veya dokümantasyonu toplamak üzere müşterimizin ekipleriyle birlikte çalışır. Kazanan başvurular, 
uygun şekilde sosyal medya ve Halkla İlişkiler aktiviteleri yoluyla tanıtılır.

Bir konuşma etkinliği, gerek NCR sponsorluğunda veya ev sahipliğinde düzenlenen bir etkinlikte gerekse büyük bir ticari 
fuarda ticari uygulamanızı veya stratejik ilişkimizi paylaşmanız için bir fırsattır. Bir konuşma etkinliği, deneyimlerinizi 
paylaşmak ve karşılaştırmak için diğer sektör uzmanlarının bulunduğu bir panelde tek bir sunumu veya bir konuşmacı 
pozisyonunu içerebilir. NCR, etkinlikte konuşmanız için katılımınızı destekleyecektir. 

NOT: Yukarıdaki aktivitelerin tümü, NCR sosyal kanallarında PR çalışmaları ve sosyal gönderiler ile 
desteklenecektir.



Yeni teknolojiler ve bileşenler kullanılabilir hale geldikçe NCR sürekli olarak ürünlerini geliştirir. Bu nedenle, NCR, önceden bildirimde bulunmaksızın 
özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar.

Burada belirtilen tüm özellikler, işlevler ve operasyonlar NCR tarafından dünyanın her yerinde pazara sürülmeyebilir. En son bilgiler için NCR 
temsilciniz veya NCR ofisine başvurun.

NCR, NCR Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli bir ticari markasıdır. Bu belgede geçen tüm marka ve ürün adları, 
ilgili sahiplerinin ticari markaları, kayıtlı ticari markaları veya hizmet markalarıdır.

© 2018 NCR Corporation  Patentlerin Başvuruları Yapılmıştır  101118FIN-1018 ncr.com/customer-engagement  

NCR Corporation (NYSE: NCR) şirketlerle günlük etkileşimleri istisnai deneyimlere dönüştüren çok kanallı 
çözümlerde bir liderdir. NCR, yazılımları, donanımları ve hizmet portföyü ile, perakende, finans, seyahat, 
konaklama, telekom ve teknoloji sektörlerinde ve küçük işletmelerde her gün 700 milyona yakın işlemin 

gerçekleşmesini sağlamaktadır. NCR çözümleri hayatınızı kolaylaştıran günlük işlemleri gerçekleştirir.

Genel merkezi Georgia Atlanta’da bulunan NCR, 30.000'den fazla çalışanı ile 180 ülkede faaliyet 
göstermektedir. NCR, NCR Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki tescilli  

ticari markasıdır.

NE DE N NCR?

B İ Z İ M L E  İ L E T İ Ş İ M E  G E Ç İ N  
N C R . C O M / C U S T O M E R - E N G A G E M E N T
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