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Sorun – Çözüm – Amaç
Sorun

Okul öncesi eğitimde velilerin yaşadığı eğitim kurumu bulma süreci sorunları ve
eğitim kurumlarının ihtiyaç duyduğu tanıtım.

Çözüm

Veli ve eğitim kurumlarını kullanımı kolay ve güvenilir bir portalda buluşturmak.

Amaç

Okul öncesi eğitimde velilerin kısa zamanda güvenli, kaliteli, bütçelerine uygun
kreş ve anaokullarına ulaşmalarını sağlamaktır. Kreşistan Kurumsal ile de okul
öncesi eğitim kurumlarının hizmet kalitesini ve dijital dönüşümlerini
arttırmaktır.
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Uygulama Senaryosu – Veli
Kreş veya anaokulu arayan veli, web sitesinden veya mobil
uygulamadan giriş yapar.
İstediği lokasyonda bulunan kurumları listeler.
Bu kurumları karşılaştırır. (Kurum Özellikleri, Yorumlar, Fotoğraf,
Video, Belgeler, Eğitmen Kadrosu, vs…)
Site üzerinden veya iletişim bilgilerinden kurumlara ulaşır.
Seçtiği kuruma kaydı tamamlar.
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Uygulama Senaryosu – Eğitim Kurumu
Kreş veya anaokulu web sitesinden kayıt paneline giriş yapar.

Gerekli bilgileri doldurur.
Çevrimiçi ödemeyle yıllık aidatını öder.
Bilgileri bizim tarafımızdan kontrol edilir. Gerekiyorsa destek
verilir.
İlgili lokasyonda kurum listelenmeye başlanır.

http://www.kresistan.com
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Gelir Modeli
 Kreşistan.com ücretli kurumsal üyelik paketleri

 Kurumsal Hizmetler
Web sitesi
Kurum yönetim yazılımı,
Kurumsal kimlik tasarımı,
Dijital hizmetler,
Reklam hizmetleri.

E-ticaret firmaları ile affiliate ortaklıklar sonucu komisyonlar.
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Pazar
İstanbul
O.Ö.E.
Kurum
Sayısı

Türkiye
O.Ö.E.
Kurum
Sayısı

2971
(%11)
*Kaynaklar: M.E.B ve A.S.P.B. İstatistikleri

26972

Türkiye
O.Ö.E
Okullaşma
Oranı
2010 - %35
2011 - %42
2012 - %47
2014 - %45
2015 - %49
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Türkiye
Çalışan
Anne
Artış Oranı
2004 – %21
2009 – %24
2013 – %30
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Rakip Analizi
Rakip >

Kresdunyasi.com

Kresrehberi.com

AnaokullarıBurada Okul.com.tr
.com

Tahmini üye
sayısı:

2500

1300

500

2600

Tahmini Yıllık
Ciro:

750000 TL

250000 TL

200000 TL

?

Pozitif +

İyi ve basit tasarım,
uygun fiyat, yüksek
ciro, Google
sıralaması

Uygun fiyat, yüksek
üye sayısı, güncel
blog

Negatif -

Yorum ve blog yok,
Kötü tasarım, mobil
mobil uygulama yok, uygulama yok,
çevrimiçi kurum
özelleştirme kısıtlı.
kayıt paneli yok.

Kurumlara sunduğu
ek hizmetler (360
derece çekim, hazır
websitesi, …)

Başarılı arayüz ve
tasarım, makaleler,
harita arama,
ücretsiz

Kötü site tasarımı,
sadece İstanbul ve
İzmir bulunuyor. Site
içi arama zayıf.

Tüm okul tiplerini
listelemesi, sadece 4
büyük ili kapsaması,
okul sayfası
özelleştirmesi
standart
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Proje Durumu – Neler Yaptık?
Mobil uyumlu web sitenin geliştirilmesi (Detaylı arama, harita, detaylı ve özelleştirilebilir kurum
sayfası, üyelik altyapısı, kurum ekleme sayfası, blog)*,

3500’den fazla okul öncesi eğitim kurumunu içeren veritabanı hazırlanması*,
Kurumlar için standart web sitesi temalarının geliştirilmesi (3 adet)*,
Mailchimp ile entegrasyon ve e-posta pazarlama çalışmaları,
Kurumlarla görüşmeler sonucu web sitenin güncellenmesi,
Eğitim kurumu yazılımı tasarımına başlanması*,
Sistemsel altyapı ve cloud servislerinin entegrasyonu,
Google Maps, Streetview, Search Console, Business entegrasyonu*,

Kurumsal hizmetlerin yapılandırılması ve katalog hazırlanması,* (Kurumsal kimlik tasarımı, dijital
hizmetler, reklam hizmetleri, vs…
* farklılaştığımız özellikler
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Proje Durumu – Planlanan
KOSGEB desteklerine başvuru ve şirket kurulum süreci,
Okul öncesi eğitim kurumu yazılımı geliştirilmesi (Kurum yönetimi, öğrenci takip ve yönetimi sistemi,
veli bilgilendirme, raporlama vb.)*,
Sosyal medya pazarlama aktivitelerinin yapılandırılması,
Çevrimiçi destek*,
Kurumlar için profesyonel hizmetlerin geliştirilmesi, (Sosyal medya yönetimi, 360 derece video çekimi,
vb.)*

Kurumsal anlaşmaların yapılması*,
Çocuk etkinlikleri ve aktiviteleri bilgi sayfası,
Blog içeriklerinin oluşturulması,
Yaz okulu tanıtımları için siteyi genişletme*,

Çeşitli e-ticaret firmaları ile affiliate ortaklıklarının kurulması*,
Belge kontrolü süreçlerinin standart hale getirilmesi ve belge vermek için akreditasyon*.
* farklılaştığımız özellikler
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Takım - Münevver Kepil
Projedeki Rolü
Süreç ve Veri Yönetimi, Pazarlama, Kurumsal İletişim.

Eğitim
• Anadolu Ünv. Endüstri Mühendisliği (2010)
Özet
SAP yazılımı, üretim planlama ve süreç iyileştirme üzerine uzmanlık ve kurumsal firmalarda 6 yıllık tecrübe.
Tecrübe
•Korozo – Üretim Planlama Uzmanı (4 yıl)
• Terzioğlu Holding – SAP Uygulama Uzmanı (2 yıl)
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Takım - Serdal Kepil
Projedeki Rolü
Tüm teknik altyapı işlemleri ve geliştirmelerin yapılması, cloud servis entegrasyonları, teknik tasarım

Eğitim
• Anadolu Ünv. Endüstri Mühendisliği (2010)
• Fatih Ünv. İşletme Yönetimi - MBA (2014)
Özet

Yazılım geliştirme, sistem uygulama ve proje yönetimi üzerine uzmanlık ve uluslararası firmalarda 8 yıllık
tecrübe.
Tecrübe
• Freelance Full Stack Developer (1 yıl - Halen)
• SGS – Yazılım Projeleri Lideri (5 yıl)
• Solvoyo Ar-Ge – Uygulama Danışmanı (1 yıl)
• Dijitalis Yazılım – Uygulama Danışmanı (1 yıl)
http://www.kresistan.com
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