
😊 Merhaba Sitemize HOŞGELDİNİZ 😊 
 

Bu sayfamızda Komisyonlu satış ile ilgili aklınıza takılabilecek tüm sorulara cevap 

bulabilirsiniz. 

 

Yoğunluktan ötürü mesajlara sürekli bakmadığımız için bu bilgilendirme 

Dokümanının tümünü okumanızı tavsiye ederiz. 

 

 NASIL KOMİSYONLU SATIŞ YAPABİLİRİM? 
 

Komisyonlu satış yapabilmeniz için;  

 

1-Öncelikle www.podyumplus.com sitemize üye olmanız gerekmektedir.  

 

2- Üyelik işleminin ardından 0545 695 05 91 No’ lu Whatsapp iletişim hattı 

üzerinden üye olurken kaydettiğiniz; 

  

* Üye Adı Soyadı  

* Mail adresinizi 

* İnstagram sayfanızın adı 

* Takipçi sayınızı  

* Ve aylık ortalama satış adedinizi bize iletin. 

 

3- ‘’BAŞVURUNUZ ONAYLANDI’’ bilgisi sizinle paylaşıldıktan sonra siteye 

giriş yapıp ‘’ÜYELİK BİLGİLERİ’’ kısmına Banka hesap bilgilerinizi de yazıp 

kaydettikten sonra işleminiz tamamlanmış olur 😊 

 

 ÜRÜNLERİN RESİMLERİNİ NERDEN ALACAĞIM? 
 

 Üyeliğiniz onaylandıktan sonra talepte bulunmanız halında ‘’ÜRÜN 

PAYLAŞIM GURUBUMUZA’’ eklenirsiniz. Yeni gelen ürünler guruptan 

paylaşılmaktadır. 

 

 Onun dışında https://www.facebook.com/podyumplus facebook sayfamızdan, 

ya da siteye üye girişi yapıp https://www.podyumplus.com/yeni-gelenler 

linkinden daha önce paylaşılan ürünlerin resim ve bilgilerini de alabilirsiniz. 

 

 

 ALDIĞIM SİPARİŞLERİ SİTEYE NASIL 

İŞLEYECEĞİM? 
 

 

 

http://www.podyumplus.com/
https://www.facebook.com/podyumplus
https://www.podyumplus.com/yeni-gelenler


 Yaptığınız satışı siteye işlemeden önce mutlaka ÜYE Girişinizi !!! yapın. 

Ardından siparişlerinizi girin. Aksi halde siparişiniz boşa çıkacak ve komisyon 

oluşmayacaktır.  

 

 Sipariş oluştururken müşterinizden TAM ADRES almaya özen gösterin. İl, İlçe, 

Mahalle, Cadde, Sokak, Apt, Kapı no vs tam olmalı. Aksi halde kargocu adresi 

bulamadım diyerek kargoyu geri gönderir.  

 

 Bu durum, komisyon hesabınıza gereksiz yere gitti-geldi 12 TL kargo maliyeti 

yansımasına sebep olur. 

 

 Ödemesini havale ile yapmak isteyen müşterilerinize SİPARİŞ NUMARASINI 

iletin ve havale yaparken açıklama kısmına o numarayı yazmasını isteyin. 

 

Çünkü bazen siparişi veren Ayşe, havaleyi gönderen Ahmet oluyor. Siparişin 

kime ait olduğu anlaşılmıyor.  

 

 Kargo Bedeli Havale ile ödemelerde 5 TL, Kapıda Ödemelerde 10 TL olup 

müşteriye aittir.  

 

 

 KOMİSYON ORANINIZ NE KADAR? 
 

 

 Komisyon oranımız (KDV hariç) %15 dir.  

 

 Ancak aylık Satış toplamı 20,000 TL’nin üzerine çıkan komisyoncularımızın 

Kar oranı ( KDV  hariç ) %20 ye yükseltilir.  20,000 TL satışta Aylık Net 

Geliriniz 3680 TL olur.  

 

 Aylık Satış toplamı 40,000 TL’nin üzerine çıkan komisyoncularımızın Kar oranı 

( KDV  hariç ) %25 ye yükseltilir.  Bu durumda aylık Net Geliriniz 9200 TL olur. 

 

 

 ÜRÜNLERİN FİYATINI ARTIRABİLİRMİYİM? 
 

 

 Evet satış fiyatlarına 5 ya da 10 TL ekleme yapabilirsiniz. Ancak fiyata ekleme 

yetkisi için Whatsapp üzerinden talepte bulunmanız ve YÖNETİCİ ONAYI 

almanız gerekir. 

 

  Eklenen tutar direk size ödenir. Örneğin 100 TL’lik bir ürünü 110 TL’ye 

sattınız. Komisyon tutarınız %15 + 10 TL şeklinde hesaplanır. 

 



 Her satış yaptığınızda o satıştan ne kadar gelir elde ettiğinizi Panelinizdeki 

‘’SİPARİŞLERİM’’ kısmından anında görebilirsiniz. 

 

 SİPARİŞ VE KARGOLARIMI NERDEN TAKİP  

EDEBİLİRİM ? 
 

 Öncelikle şunu belirtelim bizim sistemimizde kargolarınızın durumunu görmek 

için takip numarasına ihtiyaç duymazsınız. 

 

 Siteye Üye Girişi yaptığınızda sağ üst kısımda kendi adınızı gördüğünüz 

kısımdan ‘’SİPARİŞLERİM’’ bölümüne tıkladığınızda tüm siparişleriniz 

ekranınıza listelenir. 

 

 Kargo durumları o kısma otomatik olarak akar. Onay bekliyor, Onaylandı, İptal 

Edildi, Faturası Kesildi, Kargoya Verildi, Tamamlandı, İade gelecek şeklinde 

kargonuzun tüm durumlarını anlık görebilirsiniz. ( PTT Kargo hariç ) 

 

 Yine bu panelde Ne sattınız, kaça sattınız, kime sattınız, ne zaman sattınız, 

toplamda kaç adet ürün satınız, kaçı teslim oldu kaçı olmadı ve bu satışlardan 

kaç TL kazandınız? tüm bu bilgileri ister tek tek, ister toplu olarak görebilirsiniz. 

 

 

  ÖDEMEMİ NASIL TALEP EDEBİLİRİM ? 
 

 Durumu TAMAMLANDI olan, yani müşteriden ödemesi tahsil edilmiş olan 

siparişlerinizin ödemesini istediğiniz zaman talep edebilirsiniz. 

 

 Bunun için ‘’SİPARİŞLERİM’’ e tıkladığınızda açılan sayfadaki ‘’ÖDEME 

TALEBİ OLUŞTUR’’ butonuna tıklamanız yeterlidir. 

 

 Ardından sayfanın en altına iner, Toplam Satış Tutarınız, Komisyon Tutarınız, 

İade tutarınız ve TOPLAM KAZANCINIZI görürsünüz. 

 

 Toplam Kazancınızın hemen yanında bulunan  ‘’ÖDEME TALEP ET’’ 

butonuna tıkladığınızda ödemenizi talep etmiş olursunuz. 

 

 Ödemeniz 3-5 iş günü içerisinde hesabınıza yatırılır. 

 

NOT: Ödeme talebinde bulunmak için hesabınızda en az 50 TL birikmişiniz 

olması gerekmektedir.  

 

 IADE VE DEGISIM SURECI NASIL OLUYOR ?   
 



 

 Değişim süresi, müşteri ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 15 gündür. 

 

 Teslim süresi 15 günü geçen ürün değişim ya da iade alınmaz.  

 

 Süresi içerisinde değişim talebinde bulunulan ürünün İrsaliye ya da faturasının 

kaybolmamış olması, ürünü etiketinin koparılmamış, giyilmemiş ve satılabilirlik 

özelliğini kaybetmemiş olması gerekir. Aksi halde ürün müşteriye geri 

gönderilir 

 

 Herhangi bir sebeple ürünü değişime gönderen müşteri için öncelikle ‘’satın 

aldığı ürün tutarında’’ dijital para niteliğinde bir ‘’DEĞİŞİM KUPONU’’ 

belirlenir ve bu kod size iletilir. O kuponu siz müşteriniz için değişim siparişi 

oluştururken kullanırsınız.  

 

 Firmamızdan, ya da sizden kaynaklı hatalar dışında iadeye gelen Kargonun 

ücreti müşteriye aittir.  

 

 Hata sizden kaynaklı ise kargo bedelleri size, firmamızdan kaynaklı ise 

firmamıza yansıtılır. 

 

 İade kargolarının Yurtiçi kargo anlaşma numaramız olan ‘’303437649’’ 

üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. 

 

 Müşterilerin tek sefere mahsus değişim hakkı vardır. İkinci kez değişim 

yapılmaz. 

 

 Müşteriniz ürünü firmamıza geri gönderirken kargo firması 20 TL civarı kargo 

bedeli ister.  

 

 Bizim anlaşmalı fiyatımız 5 TL’dir. Müşterilerimizin fazladan 20 TL ödememesi 

için kargo paketinin içerisine 5 TL koyup kargoyu KARŞI ÖDEMELİ 

göndermesini isteyin. Yani içine 5 TL koysun ve kargo firmasına hiç para 

ödemesin. Kargo bize ulaştığında 5’TL’yi biz kargoya ödüyoruz. 

 

 Müşteri değişim istemez ve para iadesi konusunda ısrarcı olması durumunda 

Ad-Soy ad ve İban numarası alınıp Whatsap’tan iletilmesi durumunda 15 gün 

içinde parası iade edilir. 

 

 Parası iade edilen ve teslim alınmayıp geri gelen kargolar için komisyon 

tutarınızdan gitti-geldi 12 tl kargo masrafı düşülür. 

 

 Bu durumu yaşamamak için doğru sipariş almaya özen göstermeniz, 

panelinizden kargolarınızın durumunu takip etmeniz ve ‘’KARGO İADE 



EDECEK’’ durumuna dönen müşterilerinizi bizatihi armanız büyük önem 

arzetmektedir. 

 

 

SATIŞLARIMI NASIL ARTIRABİLİRİM? 
 

Komisyonlu satış yapmanın en güzel tarafı yatırım maliyetinin sıfır olmasıdır.  

 

 Para verip ürün almazsınız.  

 Dükkân kirası ödemezsiniz,  

 Stopaj ödemezsiniz  

 Personel maaşı ssk ödemezsiniz.  

 Elektrik su ödemezsiniz 

 Hatta sattığınız ürünü dahi görmezsiniz.  

 Sadece satar ve kazancınıza bakarsınız. 

 

 Ancak başlar başlamaz ciddi satışlar almayı beklemeniz doğru olmaz. Başarı 

için sabır ve istikrarla çalışmaya ihtiyaç vardır. 

 

 Bu işi kendinize gerçekten iş edinmeniz, başarı için ciddi mesai harcamanız 

gerekir. 

 

 Gerektiğinde gecenin bir yarısında bile müşterinize cevap yazmanız onunla 

hasbıhal etmeniz gerekebilir. Size olmadık hakaretleri yapacak insanlara 

tahammül edebilmelisiniz.  

 

 Satışlarınızı artırmanın birinci kuralı işte burada biraz para harcamanız 

gerekiyor 😊  ilgili mecralara başarılı reklamlar vererek takipçi ve müşteri 

kitlenizi artırmanızdır. 

 

 Sonra o kitleyle dost canlısı, samimi, yakından ilgilenmeniz ve memnuniyet 

düzeylerini yüksek tutmanız gerekir.  

 

 İlgili mecralara reklam vermekten kastım facebook, instagram ve de 

fenomenler. Bu alanı iyi değerlendirmelisiniz. 

 

 Reklam vermek çok zor değil ama eğitim elbette şart 😊 Bu konuda Dijital 

Marketing Uzmanı ENES USTA’ nın youtube eğitim videolarını mutlaka 

defalarca izleyin çok faydasını göreceksiniz.  

 

 

BOL KAZANÇLI GÜNLER DİLERİZ 😊 
 

 


