
Ticari Koşullar
Satın Alım Setup:
Ekteki teklifi kontrol edebilirsiniz. Başlangıçta 15.000 € 'luk kurulum ücreti alıyorduk, ancak yönetimimle görüştükten 
sonra 3.000 € indirim sağlayacağız ve son kurulum ücreti 12.000 € olacak.
Bir start-up olduğunuzu biliyorum, bu yüzden kurulumla ilgili olarak bu şekilde yapabiliriz - sözleşme imzalandıktan 
sonra ödenecek 15.000 € kurulum ücreti ve web sitesini başlatmadan önce ödenecek 8.000 € depozito, € 4.000 daha sonra 
ödenecektir.

Kiralık Başlangıç Paketi:
Kiralama sisteminde başlangıç için %25 kapora ödemesi alınıp STARTverilir.

2.500 TL Aylık Yayın Güncelleme ve DDOS Güvenlik bedeli
1.350 EURO Kurulum bedeli ( 1 defa ödeniyor )

Anahtar Teslimi Çözüm

Anahtar Teslimi Çözüm, işletme operatörlerine Betconsturk’in iGaming Platformu üzerinden çalıştırılan tamamen 
hizmete hazır iGaming çözümleri sağlar. Anahtar teslimi çözümü sayesinde Betconsturk, operatörlerin masaüstü, mobil 
ve perakende kanallarının anlaşmasını yönetir, böylece operatör tarafından herhangi bir geliştirme kaynağı gerekmez.

Betconsturk bu çözüm aracılığıyla operatörlere tüm ürünleri sağlayabilir: Web sitesinde hangilerinin gösterileceğini 
seçebilirsiniz, sizin durumunuzda sadece Platformdaki Spor Bahisleri ve Sanal Oyunlar'a geçiş yapabiliriz. Ve gelecekte 
başka şeyler eklemek istersen, bu bir problem olmayacak.

Spor bahisleri,  CasinoSlot,  Canlı Casino,  Sanal Oyunlar,  Esporlar,  Ödeme Sağlayıcı, Spor Verileri ve 
İstatistikleri, Hızlı oyunlar ve Beceri oyunları.

Böylelikle, anahtar teslimi bir çözüm seçerek, bir operatöre gerekli tüm ürünler ve markalı Kurumsal araçlar (Platform 
ve Yönetici panelleri) ile yerleşik bir web sitesi (mobil de olabilir) sağlanacaktır. proje gerçekleştirilir.

Casino ve Canlı Casino İçeriği

Neredeyse tüm büyük ve önde gelen kumarhane sağlayıcılarıyla entegre durumdayız. Kapsam 71'den fazla sağlayıcıdır. 
2021'de, ortağın markalı masalara sahip olmasını sağlayacak kendi canlı casino ürünümüzün piyasaya sürülmesini 
planlıyoruz.
https://www.betconsturk.com/betconsturk-com-komisyonlar.pdf  buradan kontrol edebilirsiniz

Tasarım ve düzenleme

Başlangıç aşaması Genellikle, web sitelerine  sahip olduğumuz standart ön uç düzenini sağlarız, ancak esas olarak renk 
değişimi, buton şekilleri, mevcut blokları değiştirme / kaldırma vb. Gibi bazı değişiklik olasılıkları da vardır. Spor 
bahisleri Spor kitabı, sadece şirketimizde spor ticaret ekibimizin 500 üyesi dahil yaklaşık 700 kişinin sorumlu olduğu 
kendi ürünümüzdür. Kapsam açısından, genellikle, ticaret ekibimiz her ay sektördeki en yüksek sayılardan biri olan 
yaklaşık 70.000 canlı etkinlik sunar ve kendi algoritmalarımızı ve oran derleme yazılımımızı kullanıyoruz, buna aynı 
zamanda Masa Futbolu oyunlarına bahis de dahildir. firmamızın sektörde ilk olarak ortaya çıkardığı bir şey. Ayrıca, aynı 
web sitesinde farklı spor kitabı görünümlerini destekleyebiliriz: Avrupa, Asya, Afrika Ortaklar için 7/24 maliyetsiz risk 
yönetimi yapıyoruz. Bu departmanın tüm ekip üyeleri, sahte oyuncu faaliyetleriyle etkin bir şekilde başa çıkmamızı ve 
müşterilerimiz için tasarruf etmemizi sağlayan yılların tecrübesine sahip eski tüccarlardır. Lütfen bilgilere bir göz atın, 
geri bildiriminizi bekliyor olacağım. Yukarıda bahsedilen noktaları tartışmak için başka bir görüşme yapabiliriz.

https://www.betconsturk.com/

https://www.betconsturk.com/
https://www.betconsturk.com/betconsturk-com-komisyonlar.pdf


Betconsturk'un ve ilgili Hizmetlerin Sahibi
Betconsturk (isle of MAN) Limited
Luxe Pavilion, 2nd level, Diamonds International Building 
STJ 4010 - Portomaso, St. Julians, isle of MAN

Gamingx Limited tarafından sunulan 'Betconsturk' 
Clinch's House, Lord Street, 
Douglas, Isle of Man IM99 1RZ

BAZI PARTNER KURULUŞLAR
Yazılımın içerisinde bulunan oyunların sağlıyıcılarımız tarafından en yüksek çözünürlükte 
yayın HD ve HD+ olarak  hizmet ve yenilikler sağlar.  online çevrim içi oyunlar sunar
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