
My Produksiyon 

Santral Anons Seslendirme Ornekleri 

Santral Anons haz1rlama sihirbaz1 ile 
kendi metinlerinizi olu$turun. 

Santral Anons Metinlerinizi planlaym! Gerisini bize b1rakm! 

Santral Anons Metinlerinizi bu dokomanda yer alan ornekleri inceleyerek kolayca 
firmaniz i9in ozelle§tirebilir. Sonraki a§amada ton mozigi ve konu§mac1 sesinizi de 

se9erek bize ula§t1rmaniz yeterli. .. 

Her turlu santrale uyumlu, fon ve bekletme muzikleri! 

Karel, Neta§, Alcatel, Telesis, Siemens, Panasonic, Multitek, LG, Nortel, Cisco, Brother, 
Fanvil, Fortel, Grandstream, Nee, Yealink, Bulut Santral, Tork Telekom Sanal Santral, 

<;agn merkezi Anons, Call Center Anons, 444 ve 0850'1i hat santral anons seslendirme 
ba§ta olmak ozere Santral Anons Seslendirme'de profesyonel 9ozumler. 

Uzun y1llardan bu yana, bu i§in sektordeki en iyi markas1y1z ve kendi geli§tirdigimiz 

codec sistemi ile seslendirme 9al1§man1zdan en yoksek verimi almaniz i9in ses 

kay1tlanm1z optimize edilir. 

Destek Hatti: 0850 500 00 20 



Türkçe (Standart) Santral Karşılama Anonsu 
  
My Prodüksiyon’a hoşgeldiniz. Welcome to My Production, for English please press 9. 
Dahili numarayı biliyorsanız lütfen tuşlayınız.  
Bilmiyorsanız, Satış için 1’i, Reklam için 2’yi, Teknik Destek için 3’ü, Santral’e 
bağlanmak için lütfen 0’ı tuşlayınız.

Türkçe (Kapsamlı) Santral Karşılama Anonsu 
  
Santral Karşılama Anonsu 
My Prodüksiyon’a hoşgeldiniz. Welcome to My Prodüksiyon. 
Dahili numarayı biliyorsanız lütfen tuşlayınız. Bilmiyorsanız, 
Satış için 1i, 
Reklam için 2’yi, 
Teknik Destek için 3’ü, 
Muhasebe için 4’ü, 
Santral’e bağlanmak için lütfen 0’ı tuşlayınız. 
  
Santral Kalite Standartları Anonsu 
Kalite standartları yapacağınız görüşme hizmet kalitemizin takibi amacıyla kayıt altına 
alınmaktadır. Çağrınızı şimdi müsait durumdaki müşteri hizmetleri yetkilisine 
yönlendiriyorum, lütfen hattan ayrılmayınız. 
  
Santral Bekletme Anonsu 
Tüm müşteri hizmet yetkililerimiz diğer müşterilerimize hizmet vermektedir, beklettiğimiz 
için özür dileriz. Lütfen hattan ayrılmayınız. 
  
Aktarma Anonsu 
Telefonunuzu şimdi aktarıyorum, lütfen bekleyiniz. Beklettiğimiz için özür dileriz. 
  
İnformatik Anonslar 
Aradığınız dahili şu anda yanıt vermiyor. Başka bir dahiliyi tuşlayabilir yada operatore 
bağlanmak için 0’ı tuşlayabilirsiniz. 
Aradığınız dahili şu anda meşgul. Başka bir dahiliyi tuşlayabilir yada operatore 
bağlanmak için 0’ı tuşlayabilirsiniz. 
  
Mesai Dışı Anonslar 
My Prodüksiyon’u aradığınız için teşekkür ederiz. Şirketimiz şu anda mesai saatleri 
dışındadır, bize haftaiçi hergün 09-18 saatleri arasında telefonla ulaşabilirsiniz.  
İlginiz için teşekkür ederiz, hoşcakalın.



İngilizce (Standart) Santral Karşılama Anonsu 
  
Welcome to My Production. 
If you know extension number please dial it now otherwise; 
For sales press 1, For marketing press 2, For technical help press 3, For Accounting 
press 4, For operator support please press 0.

İngilizce (Standart) Santral Karşılama Anonsu 
  
Santral Karşılama Anonsu 
Welcome to My Production. 
If you know extension number please dial it now otherwise; 
For sales press 1, 
For marketing press 2, 
For technical help press 3, 
For Accounting press 4, 
For operator support please press 0. 
  
Santral Kalite Standartları Anonsu 
Our conversations are recorded in line with quality standards to provide you a better 
service. I am transferring your call now, please hold the line. 
  
Meşgul Bekletme Anonsu 
All our representatives are currently busy with other calls. Please stay on the line. 
Your call is important to us. Please stay on the line, and one of our representatives will 
take your call as soon as possible. 
  
Aktarma Anonsu 
I’m transferring your call now, please stay on the line. We are sorry to keep you waiting. 
  
İnformatik Anonslar 
The extension you have dialed is busy. Please try again later. 
The number you have dialed is currently not available, Please enter the number you 
wish to call. 
  
Mesai Dışı Anonslar 
My Production is currently closed now. We will be happy to assist you during our 
operating hours: Weekday through Weekday, between 09am 18pm, Istanbul time. 
Thank you and goodbye.

My Prodüksiyon "Medyadaki Sesiniz"




