
Dijital Pazarlama



Göreceğimiz konulardan bazıları

Dijitalin ABC’si

Dijital Tüketici

Customer Journey Mapping

Dijital Organizasyonlar & Ajans İlişkileri

Dijital iletişim Stratejisi & Pazarlama Planı

İçerik Yönetim sistemleri

Her şeyin başı “Dönüşüm”

Web & Mobil ?

Facebook, Instagram,  Twitter Reklamları

Sosyal Medya & İçerik

SEO&SEM
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Neden Arama Motoru & Google



Neden Arama Motoru



Dijital Medya Stratejisi



Neden Dijital Pazarlama

✓ Hedef kitlenizi seçebilir,
✓ Yaygın reklam ağı ile tüm dünya reklam verebilirsiniz,
✓ Rekabet alanınızı belirleyebilir,
✓ Çok hızlı sonuç alabilir,
✓ Düşük bütçelerle, büyük kitlelere doğru bir biçimde ulaşabilir,
✓ Maliyetinizi minimize edip, karınızı maksimize edebilir,
✓ Üstelik tüm aktiviteleri ölçebilirsiniz!



Neden Dijital Pazarlama

Teknolojinin hayatımızın her alanında yer bulmasıyla, dijitalleşen dünyada buna uygun 

pazarlama anlayışını benimsemek ve uygulamak büyük önem kazandı. 

Dijital kanallar kullanılarak yapılan reklam kampanyalarının daha hızlı 

sonuçlar vermesi, uygun bütçeyle hazırlanabilmesi,

viralleşerek ağızdan ağıza yayılması (WOMM – Word of Mouth Marketing), kitleleri 

derinden etkilemesi, 

pazarlama uzmanları açısından anında ve ölçülebilir sonuçlar sunması ile 

günümüzde en ufak işletmelerin bile tercih ettiği bir pazarlama yöntemi oldu. 

Artık ev hanımları dahi dijital pazarlamanın temel ilkelerini kullanarak, küçük çaplı da 
olsa bilgisayar başından markalarla işbirliği yapar hale geldiler.



Pazarlama Kullanılan 27P Listesi

5- People – İnsan
6- Physical Evidance – Fiziksel olanaklar
7- Process – Süreç
8- Packaging – İzlenim
9- Public Relations – Halkla ilişkiler
10- Purpose – Amaç
11- Purchaser – Alıcı
12- Push/Pull – itme/çekme
13- Personal relationships – Kişisel ilişkiler
14- Positioning – Konumlandırma

15- Persuasion – İkna
16- Performance – Performans
17- Profitable – Karlılık
18- Proactive – Proaktif
19- Pull together – Beraber çalışma
20- Perform – Uygulamak
21- Permissions – İzin
22- Pain – Acı
23- Pleasure – Zevk
24- Periodic – Periodik
25- Persistent – Kalıcı
26- Partners – Ortaklık
27- Psychology – Psikoloji

1- Product – Ürün
2- Price – Fiyat
3- Place – Dağıtım
4- Promotion – Tutundurma



Dijital Medya Pazarlama Bileşenleri
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Dijital Pazarlamanın Oyuncuları Kimlerdir?

Dijital pazarlama kalabalık oyuncu 
kadrosunun yer aldığı bir tiyatro 
sahnesi gibidir. Oyunu kuran 
markalar, işletme ve kurumlar 
kendi içlerindeki uzmanlarla, 
freelance çalışan oyuncularla ya 
da ajanslarla işbirlikleri yaparlar. 
Bu süreçte yazılımcılar, 
webmasterlar, bloggerlar, içerik 
üreticileri, grafik tasarımcılar, 
yazarlar, influencer’lar, Youtuber
ve Instagrammerlar, SEO ve SEM 
uzmanları, Growth Hacker’lar, 
müşteri ilişkileri yöneticileri ve 
sosyal medya yöneticileri gibi 
birçok dalda oyuncular görev alır..



Dijital Pazarlama Neleri Kapsar? Dijital Pazarlama Kanalları Nelerdir?

Djital pazarlama kanalları akıllı telefonlarla birlikte giderek daha geniş bir alana 
yayılıyor. Dijital pazarlama yöntemlerini genel çerçevede şu şekilde listeleyebiliriz.

•SEO (Search Engine Optimization – Arama Motoru Optimizasyonu), SEM 

(Search Engine Marketing – Arama Motoru Pazarlaması)

•İçerik Pazarlaması ve Otomasyonu

•Influencer Pazarlama

•Veri Tabanlı Pazarlama

•E – Ticaret Pazarlaması

•Sosyal Medya Pazarlaması ve Optimizasyonu

•E – Mail Pazarlaması

•Görüntülü Reklam Pazarlaması

•E – Kitaplar, Mobil Uygulama ve Oyunlar

•İnternet dışı, akıllı telefonlara yönelik pazarlamalar (SMS, MMS, Çağrılar)

•Online Davranışsal Reklamcılık

•Yeniden Pazarlama (Re – Marketing)

•Satış Ortaklıkları (Affiliate Marketing)

•Mobil Pazarlama



Dijital Pazarlamanın Geleneksel Pazarlamadan Ne Farkı Var?

Geleneksel pazarlama anlayışında baskı, televizyon, telefon gibi araçlar kullanılır 
ve etki alanı sınırlıdır. Dijital pazarlamanın geleneksel pazarlamadan maliyet, 
iletişim, zaman, kapsam, kullanılabilirlik, deneyim sunumu, çalışan kişiler ve 
kullanılan dil açısından farkları vardır.
Dijital pazarlama, geleneksel pazarlamaya kıyasla daha uygun bütçelerle, her an 
her yerde geniş bir kitleye hitap eder. Geleneksel pazarlamada tek taraflı iletişim 
söz konusuyken, dijital pazarlamada hedef kitle ile interaktif bir ortamda karşılıklı 
etkileşim vardır. Dijital pazarlamada farklı internet kullanıcılarına hitap eden bir 
çok kanal vardır ve daha samimi bir dil kullanılır. (bkz. sosyal medya platformları)
Geleneksel pazarlama daha çok öğretici bir üslup takınırken, dijital pazarlama 
yenilikçidir, eğlendirirken bilgilendirir ve zengin deneyim sunar. Geleneksel 
pazarlama “Ben bunu ürettim, hadi satın al!” diyen sıkıcı satıcı tipiyken, dijital 
pazarlama “Benim şöyle bir ürünüm var, deneyimlemek ister misin?” 
diyerek tüketiciye seçenek sunar, onların fikirlerine önem verir ve her şeyden 
önemlisi dikte etmez.



Neden bir dijital medya stratejisine ihtiyacımız var?

❑ Online , onlineda pazarlanır.

❑ Fırsatları ıskalayabilirsiniz.

❑ Rakiplerimiz hızlıca yol alırken biz geride kalırız.

❑ Zamanın gerisinde kalırız.

❑ Daha hızlı, daha geniş kitlelere erişim sağlarız.

❑ Mevcut ve Potansiyel müşteriler ile daha çok etkileşim.

❑ Hedef kitlemiz araştırırken, tüketirken, değerlendirirken ve satın alırken 
dijital teknolojiyi kullanıyor.

❑ …

Dijital kanalları kullanırken ve tutunmak için gerçek bir stratejimiz yok ise 
ciddi bir fırsat kaçıyor…



Dijital Medya Stratejisi bize neler sağlıyor?

.

.

.

Hedef

Pazarlama Menzili

Değişik Müşteri Segmentleri

Marka Bilinirliği



Güçlü bir dijital medya stratejisine sahip olmalıyız…

Dijital pazarlamanın baş döndürücü rekabeti ve jet hızındaki yükselişi için yapmamız 
gereken en önemli çalışmalardan birkaçı;

❑ Pazar bilgisi (Pazar büyüklüğü, rakipleri ne yapıyor, CPC maliyetleri…)

❑ Müşterilerimizin hangi dijital kanalları kullandığını iyi bilmeli (Hedef Kitle )

❑ Açık ve net bir hedefimiz olmalı ( Kısa – Orta – Uzun )

❑ Analiz ve Data Designing yapmalı ( Segmentasyon )

❑ Amacımız net olmalı ( Trafik almak, marka bilinirliği, yeni ürün lansmanı, loyality…)

❑ Bütçe 

❑ Sürekli ve sürekli her adımda (PTG ) Planlama → Takip → Geliştirme süreci

En önemlisi doğru hedef kitleye, doğru dijital medya kanalı ile doğru zamanda ulaşmak.



Birkaç Döngü

Dijital Pazarlama Döngüsü

Dijital Tüketici Analizi



Dijital Pazarlama Yaşam Döngüsü
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Tüketici Davranışı Analizi

Farkındalık Dikkat Satın Alma Tutma Savunma



Omni Channel Yaklaşımı



Single Channel



Multi-Channel 



Omni-Channel 



Omni Channel Davranışı

OnlineOffline

Omni-Channel

Mağaza

Mobil

Çağrı Merkezi

Tablet

Pazar Yerleri

CRMSosyal Medya
Operasyon

Satış Sonrası 

Medya Reklam



Omni-Channel



Omni-Channel 

• 90’lı yıllar 
• Geleneksel -> Dijital 

pazarlama 
• Yeni Kavramlar
• Yeni İletişim Kanalları
• Ne üretiyorsak 

satıyoruz
• Ürün Merkezli

• 2000’li yıllar 
• Dijital -> Multi dijital 

pazarlama 
• Web, telefon, katalog
• Yeni Satış Kanalları
• Ne isteniyorsa 

üretiyoruz
• Tüketici Merkezli

• 2015’li yıllar 
• Dijital ->Çoklu Kanal 

pazarlama 
• Tüm online ve offilne
• Yeni  Deneyim
• Ne hayal ediliyorsa onu 

yapmaya çalışıyoruz
• Deneyim Merkezli



Herkes bir şeyler satmak istiyor

ama 
Omni-channel yaklaşımı, 

müşteri deneyimi tasarımının merkezinde, 

iletişim kanallarının değil 

bireysel ihtiyaçların olması gerektiğini söylüyor.

ihtiyaç fayda

deneyim

Önemli



Çoklu Ekran Kullanımı

1. Bir markanın beğendiğimiz ürünlerini, 

2. Mobil uygulamasının «Beğeni Listesine» özelliğinde saklıyoruz,

3. Daha sonra fiziki bir mağazaya gidip ürünü yakından incelemek istiyoruz,

4. Ürünü beğendiysek henüz daha mağazadan çıkmadan cep telefonu ile fiyat
araştırması yapıyoruz. 

5. İyi bir fiyat yakalarsak eve gittiğimizde web sitesinden sipariş veriyoruz. 

6. Sipariş gecikirse şikayetimizi sosyal medyada paylaşıyoruz. 

7. Yanlış ürün gelirse telefonla müşteri hizmetlerini arıyoruz. 

8. Ürünü beğendiysek ise marka savunucusu oluyoruz.

Uzun lafın kısası eskiden bir mağaza içerisinde başlayıp satın alma eylemi ile sonuçlanan
alışveriş deneyimini, farklı kanallara ve geniş zamanlara yayıyoruz,



Marka, Pazarlama, Müşteri ve Pazar Değişiyor

Geleneksel pazarlama kampanyalarından sıyrılmak ve omni-kanallı bir
pazarlama yapısına dönmek de uzun zaman ve tecrübe isteyen bir diğer zorluk.

Omnichannel pazarlamaya geçişte sadece kullanıcı açısından bir değişime değil,
aynı zamanda organizasyon ve şirket kültürü açısından da bir evrimleşmeye
tanık oluyorsunuz.

Bu süreç boyunca ayakta kalabilmek ise markanın gücüne güç katmıyor değil.

Dijital Dönüşüm için doğru ekip, bütçe ve araç-ajanslar ile çalışılması gerekiyor.



Ajans ile çalışma ve Ajans Seçimi



Ajans Seçimi

• Ne istediğinizi bilin.

• Taleplerinizi karşı tarafa net bir şekilde söyleyin

• Uzmanlık alanları hakkında bilgi edinin

• Referans ve örnek çalışmalarını sorun

• Raporlama sistemlerini öğrenin

• Sorular sorun

• Taslak ve örnek çalışmaları isteyin

• Fikrinize katacağı katma değeri test edin

• SEO ve Sosyal Medya konusunda ne kadar iyiler?

Önemli



Medya Reklam Brifi





Bütçe Planlaması

Bu sorunun net bir cevabı olmamakla birlikte aşağıdaki bilinmeyenlerin cevabına bağlıdır;

• Firmanın KPI’ları nelerdir? (KPI esas olarak Key Performance Indicator (Anahtar/Temel 
Performans Göstergesi) sözcüklerinin kısaltılmasıdır.)

• Dijital Dönüşüm veya E-Ticaret Projemizde hedef marka bilinirliği, büyüme, satış yapmak, 
üye bulmak vb… hangisi? Net olarak bunu belirleyip çalışma yapmak gereklidir.

1. Hedefleme ve Kanal Optimizasyonu – Hangi kanal en etkili ve 
en verimli şekilde bunu kullanıyor muyuz? 

2. Sayfamız Optimize edilmiş mi – Tüm dijital kanallar doğru bir 
trafik sağlıyor mu? Optimizasyon

3. Ücretsiz kanallar aktif mi? – Sosyal medya, Üye yönetimi, B2B 
kanallar veya SEO stratejisi sonuç elde edebiliyor mu? 

4. Bütçe kontrolü ve analizi 



Dijital Pazarlama Bütçesi Nasıl Paylaşabiliriz?

• Dijital pazarlama çalışmalarını bir ağaç olarak ele alacak olursak, ağacın dalları da farklı 
pazarlama kanalları olacaktır. Genel olarak bir dijital pazarlama bütçesi ayırdıktan sonra 
bunu ayrı dallara bölmeniz gerekir.

– Sosyal medya reklamları

– Adwords

– Blog çalışmaları

– Dijital yayıncılarla olan içerik çalışmaları

– Influencer marketing çalışmaları

– SEO çalışmaları

– PR çalışmaları

Bu başlıklar altında elinizdeki bütçeyi paylaştırmanız gerekir. Hedef kitlenize en iyi şekilde 
ulaşacağınızı düşündüğünüz pazarlama kanalını belirledikten sonra, elinizdeki bütçenin 
önemli bir bölümünü bu kanala ayırabilirsiniz.

Önemli





Hedefleme

Hedefleme

Bölge

Zamanlama

Dil

Cihaz

Sayfa

Ürün

Çağrı Şekli

Sosyal 
Medya



SEO & SEM

Arama motoru optimazasyonu ( SEO ) 
Dijital Pazarlamanın altın anahtarıdır. 
Hedefe ulaşmak için en büyük 
hedeflerimiz ilgili kelime aramalarında 
GOOGLE veya YANDEX gibi arama 
motoralarında üst sıralarda çıkarak 
sitenin organik trafik yani ücretsiz 
ziyaret çekmek…

SEO doğrudan bütçe harcanması 
gereken bir şey değildir. SEM tarafında 
ise doğrudan bütçe ile ilgili bir süreçtir.

SEO başlangıçta zordur ama birkez
yuvarlanmaya başladı mı çok hızlı sonuç 
verir. 

SEM

SEO



Sosyal Medya Reklamları 

Pazarlama dünyasının oyun kurallarını değiştiren en önemli mecra. 

• Her ne iş yapıyorsanız yapın, müşteriniz kim olursa olsun bir sosyal medya kullanıcısıdır.

• Hedef kitleniz ne kadar segmente edildiyse Sosyal Medya Pazarlaması ile onlara 
ulaşmamız o kadar kolay olacaktır. Çünkü üye bulma ve bu üye’ye yaşa, coğrafi bölge ve 
ilgi alanına göre hedefleme imkanı vadır.

• Sosyal Medya’da içerik kullanıcılar tarafından yaratılır ve etkileşim yine kullanıcılarda olur.

• Yeni müşteri bulmak mevcut müşteriyi tutmaktan 4-10 kat daha pahalı. Mevcut müşteri ile 
en iyi etkileşim aracı sosyal medyadır.

• Sosyal Medya viral pazarlamı başka bir boyuta taşıdı. Youtube en etkili reklam 
mecralarında biri oldu. 



Başarılı bir sosyal medya reklam kurgusu



Sosyal Medya Kullanma Amaçlardan Bazıları?

❑ Doğru kitleye, doğru yerde ve doğru zaman ulaşmak,

❑ Müşterilere fikir vermek ve onları harekete geçirmek,

❑ Müşteri Hizmetleri ve şikayetleri yönetmek,

❑ Marka bilinirliği,

❑ Takipçi Sayısı artırmak ve etkileşim,

❑ Web Sayfasına ziyaretçi satmak,

❑ SEO için fayda yaratmak,

❑ Sipariş almak,

❑ Üye toplamak,

❑ Anket ve Pazar araştırması yapmak,



Display Reklamlar

Görüntülü reklamlar bin gösterim başına (CPM - BGBM) ile fiyatlandırılır. 
Arama reklamlarına göre fiyatı daha uygundur. 
Müşterilerin bizi arayarak bulması yerine, ürünümüzle veya hizmetimizle ilgileneceğini 
düşündüğümüz potansiyel müşterilere görüntülü reklamlarla ulaşabiliriz.



Görüntülü Reklam

Görüntülü Reklamlar Hangi Alanlardan Oluşur?

• Zengin medya reklamları

• İçerik sayfalarındaki resimli reklamlar

• Video reklamları

Görüntülü Reklamlarda Hedefleme Seçenekleri Nelerdir?

• Anahtar kelime ile hedefleme

• Konu hedefleme

• Yerleşim hedefleme

• Gelişmiş hedefleme

• İlgi alanı

• Demografi

• Yeniden pazarlama



Görüntülü Reklam Modelleri

• Rollover tipi model : Faremiz ile alanın üzerine geldiğimizde aşağı veya yukarı açılan banner 
modelidir.

• Expandable tipi model : Rollover tipi modellere benzer. Bunlar isteğe bağlı olarak farklı yönlere 
açılan banner modelleridir. (Aşağı,yukarı,sağa,sola)

• Floating Advertising tipi model : Web sitesi açıldığında karşımıza çıkan, bazenleri 5-10 saniye 
beklediğimiz, bazenleride kapat butonuyla kapattığımız banner modelidir. Bu reklam modeli 
markanıza zararda verebilir aşırı yararda. Ziyaretçileri sıkmayacak bir siteye koymanız 
gerekebilir.

• Advertising Conver tipi model: Biraz floating banner tipine benzeyen reklam modelinde 
adındanda anlaşılacağı gibi banner üzerine gelindiğinde büyüyen ekranı kaplayan, ve üzerinden 
mouse çektiğimizde köşeye doğru küçülen banner modelidir.

• Sticky tipi model : Web sitesinin sağ ve solunda site aşağı ve yukarı hareket edilsede yerinde 
sabit duran banner modelidir.

• Page Skin tipi model: Sayfa giydirme denilen bu reklam modelinde sitenin üst kısmında arka 
planda kalacak şekilde yer alan banner modelidir.

• Interstitial tipi model: Web sitesinde bir sayfadan diğer sayfaya geçişte çıkan banner tipidir. 
Büyük haber sitelerinde daha çok kullanılan bu reklam modeli ayrıca mobil uygulamalarda 
tanıtım amacıylada kullanılır. Diğer reklam modellerine göre internet siteleri bazında daha az 
kullanılan bir reklam modelidir.



Display Reklam Türleri

• Medya Satın Alma

• Google Display Network GDN

• Retargeting / Remarketing

• Programatik / RTB



Google Display Network GDN

• GDN yani Google Display Network, Google Görüntülü Reklam Ağı’nın
İngilizce’sidir. AdWords’de reklamlarınızı, Google arama motorunda yapılan aramaların 
sonuçlarında gösterebileceğiniz gibi Google ile anlaşmalı olan birçok sitede 
gösterebilmeniz mümkündür.



Yerleşim Hedeflemesi (Placement Targeting) :

• GDN ağında yani Google Görüntülü Reklam Ağı’nda bulunan bir web sitesini direkt olarak 
hedeflemek demektir. Diyelim ki sizin bir kiralık araç şirketiniz olsun, eğer “aracsitesi.com” 
sitesinde reklamınız görünsün istiyorsanız yerleşim hedeflemesini kullanarak bunu 
gerçekleştirebilirsiniz.

• Yerleşim hedeflemelerinizi ve reklamlarınızdan aldığınız sonuçları AdWords panelinde 
yerleşim raporuna bakarak inceleyebilirsiniz. 



İçerik Hedeflemesi (Contextual Targeting) :

Google botu, sizin belirlediğiniz anahtar kelimeleri GDN yani Google Görüntülü Reklam 
Ağı‘nda tarar, ve bu anahtar kelimeleri içeren sayfalarda reklamınızın görünmesini sağlar. 
Örneğin yine araç kiralama sektöründe yer alıyorsanız, “kiralık araç veya araç” anahtar 
kelimesini içeren sayfalarda reklamınızın görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.



Konu Hedefleme (Topic Targeting) :

Google web sayfalarını konularına göre ayırır. Eğer dilerseniz belli konu başlıklarına sahip 
sayfalarda reklamlarınızın görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. 

Örneğin yine araç kiralama satışı yapan bir e-ticaret sitesiyseniz “araçlar” konulu sayfalarda 
reklamınızı gösterebilirsiniz.



Sosyal Medya



Youtube



Youtube



Facebook & Instagram



Facebook & Instagram



Facebook & Instagram



Sosyal ol, Etki yarat



Kullanılabilecek birkaç Web Tools



ROI Analizi

Dijital Medya pazarlamasının en temel metriklerinden olan ROI ile yapılan yatırımın 
performansını yani geri dönüşün analiz etme imkanımız vardır. 

ROI = (Yatırımdan Gelen Kazanç – Yatırımın Masrafı) / Yatırım Masrafı 

%100  veya 1 üzerinde değer olması gerekiyor.

Örnek 1 :

ROI = (25.000 – 9.000 ) / 9.000   % 178 (1,78 ) reklama devam edilebilir.

Örnek 1 :

ROI = (9.000 – 25.000 ) / 25.000   % -64 ( - 0.64) reklama devam etmek kayba 

sebep vermektedir.



Birkaç örnek gösterge hesaplaması



www.hootsuite.com

Tüm Sosyal Medya Feed’lerini (Akışlarını) bir yere toplar

• Zaman kazandırır (Saves Time) ve daha hızlı komünikasyon kurmanızı sağlar 
(Communicate Faster)
• Sosyal medya performansınızı değerlendirmenizi (Evaluate)sağlar
• Sosyal medya postlarınızı zamana bağlı post etmenizi sağlar (Schedule)



Hootsuite



Hotjar



Hotjar



Sosyal Medya Takip ve Yönetim

Hootsuite alternatif olarak aşağıdakilerde kullanılabilir.

Sprout Social: Dijital pazarlama araçlarından biri olan Sprout Social
sayesinde sosyal medya hesaplarınızı yönetebilir, hesaplarınızla ilgili 
istatistiklere ulaşabilirsiniz. Bu istatistikler; içerik yayınlama hızı, 
ilgilenme düzeyi, kullanım ve diğer faktörlere bağlıdır ve böylece ne 
sıklıkta paylaşım yapmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. Ayrıca 
paylaşımlarınızı zamanlayabilirsiniz. Aylık 99, 149 ve 249 Dolar 
seçenekleriyle hizmet verir.

Buffer: Sosyal medyayı yönetmek için zamandan tasarruf etmenizi 
sağlayan bir araçtır. Buffer sayesinde tüm araçlarınızı paylaşabilir, 
zamanlayabilir ve analiz edebilirsiniz. Aylık free, 10, 99, 199 ve 399 
Dolar olarak 5 farklı kategoride kullanılabilir.



SEO/SEM Araçları

Google Ads: Web site trafiğini, ürün ve hizmet satışını gerçekleştirmek 
amacıyla kullanılan, Google’ın sunduğu bir reklam hizmetidir. Sunulan ürün 
ve hizmetlerin doğru kitleye ulaşmasını sağlayan bir sistemdir. 
Ücretlendirmesi firmanın belirlediği ölçüdedir ve reklama tıklandığı takdirde 
ödeme gerçekleşir.

Google Trends: Dijital pazarlama araçlarından olan Google Trends ile son 
trendleri, verileri ve güncellemeleri öğrenebilirsiniz. Kategori veya ülke 
seçerek son 24 saatte neler olmuş görebilirsiniz. Bu aracı kullanmak 
ücretsizdir.

SEMRush: İnternet üzerinden yapılan detaylı araştırmalarla anahtar 
kelimelerin özel bir sıralamaya konulmasını sağlar. SEMRush, belirli 
kelimelerde yarışan web siteleri için arama motorundaki sonuçları listeler. 
Aylık 99, 199 ve 399 Dolar seçenekleri vardır.



İletişim Yönetim Araçları

Salesforce: Bir CRM çözümü olan Salesforce, aynı zamanda 
müşteri bilgilerinizi, pazarlama aşamasından satış, müşteri 
hizmetleri ve işletme analizi konularına kadar müşteri odaklı 
bir işyeri oluşturmanızı sağlayan bir platformdur. Aylık 25, 
75, 150 ve 300 Dolar olarak kategorilendirilir.

HubSpot CRM: Bu araç sayesinde hangi kanaldan ne kadar 
gelir elde ettiğinizi, hangi kanalın verimli olup olmadığını 
görebilirsiniz. HubSpot CRM‘i ücretsiz olarak 
kullanabilirsiniz.



E-mail Pazarlama Araçları

Yerel

euromessage.com

krea.digital/tr/

revotas.com

emarsys.com

Uluslararası

Mailchimp.com

madmimi.com

contantcontact.com

getresponse.com



Omnichannel Kampanya Yönetimi
Dijital veriler ve offline müşteri verilerinizi birleştirerek, uçtan uca kişiselleştirilmiş bir müşteri 
deneyimi tasarlamanıza imkân sağlıyoruz.
Kampanya Platformu
euro.message; veri tabanı oluşturma, mail, sms gönderim servisleri, spam önleme araçları, içerik 
tasarım hizmetleri ve güçlü raporlama olanaklarıyla donatılmış çok yönlü bir e-pazarlama (email
marketing) platformudur.
E-Posta
euro.message platformun üzerinde bulunan farklı modüller ile tüm e-pazarlama aktivitelerinizi 
baştan sona planlayabilir, uygulayabilir ve takip edebilirsiniz.
Autopilot
Autopilot, pazarlama mesajlarınızın müşteri veri tabanınıza gönderimini otomatiğe bağlamanızı 
sağlayan bir email marketing platformudur.
Social CRM
Artık Facebook üzerinde yaptığınız kampanyalar sayesinde topladığınız datalar Excel sheet'ler
üzerinde atıl kalmayacak.
Tavsiye Motoru
E-postalarınızın içeriğini, Tavsiye Motoru ile artık müşterilerinizin ilgi alanları belirliyor.



Kwfinder.com



Kwfinder.com



Canva



Canva



Sonuç - ÖnemliBasit Kurallar

Etkin Dijital Pazarlama için 11 Kural + 1

planlama

geliştirme

takip

1. Ne yapmak istediğini bil?
2. Markanı ve hizmetini çok iyi tanı.
3. Önemli olan booker’dir looker değil.
4. Tüm Süreci Planla
5. Satış ve Pazarlama farklı şeyler, onları koordine et.
6. Alışverişçileri ( booker ) tanımla ve personalar yarat.
7. Deneyim ve Değer oluştur ki seni seçsinler.
8. «Simple is the best» yani basit ol.
9. Takip et zamanı ve yenilikleri kaçırma.
10. Veri herşey, mutlaka analiz et kullan.
11. Sürekli geliştirme ve değerlendirme yap.

+

Harakete geç ve bulunur, bilinir ol…



Teşekkür ederiz…

arif@arifgunes.com

+905308791282

😉
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