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Veri Analitiği ve
Kampanya Yönetimi

Danışmanlığı

Kişiselleştirilmiş Pazarlama ve Kampanya Yönetimi

Kişiselleştirilmiş Pazarlama Adımları

Data Toplamak ve Yönetmek

Kişiselleştirilmiş Kampanya Yönetimi Çözümlerimiz…
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Kitlesel Pazarlama

Kişiselleştirişmiş
Pazarlama

%17
%77

Dönüş
Oranı Müşterilerin %77’si 

kişiselleştirilmiş bir hizmet 
ya da deneyimi tercih 
etmektedir.

Veri 
Toplanması

Veritabanı Oluşturmak

Veriyönetimi ve Analizi

Sadakat/Üyelik Programı

Müşteri İletişimi ve Kampanya Alt yapısı

Kampanya Yönetimi ve Satış Performans İyileştirme

Müşteri Profilleme / Segmentasyon

Ürün Eğilim Modellemesi ve Sepet Önerileri

Müşteri Churn ve Win-Back Programları

Search Engine Optimization (SEO) Hizmeti

Dijital Reklam Yönetimi (Google Analytics ve Funnel Analizi)

Veri 
Analizi

Strateji 
Oluşturulması

Müşteri 
Seçimi

Kampanya 
İletişimi

Segmentasyon

Müşteri verilerinin 
toplanması 
kişiselleştirilmiş 
pazarlama çalışması 
için kilit rol 
oynamaktadır.

Kampanya oluşturulmak, 
müşteri alışkanlıklarını 
tespit etmek ve şirket 
stratejilerini belirlemek 
için derinlemesine veri 
analizleri yapılmalıdır. 

Müşterileri segmentlere 
bölmek, müşteri 
yönetimi ve doğru 
ürünü doğru müşteri ile 
buluşturma açısından 
çok önemlidir.

Şirketin çıkarları 
doğrultusunda 
kampanya stratejileri 
oluşturmak ve 
verimliliği arttırmak. 

Başarılı pazarlama, doğru 
müşteri kitlesi ile doğru 
ürünü eşleştirmekle başlar.  
Bu nedenle hedef müşteri ve 
ayrılmaya meyilli müşteri gibi 
kitleler netleştirilmelidir. 

Doğru zamanda ve 
doğru şekilde müşteri 
iletişimi kurmak, 
kampanyanın başarısına 
doğrudan etki eden bir 
faktördür.

1 2 3 4 5 6

Rutinde 1 ay içerisinde 200 TL ve üstü 2 alışveriş yapan müşterileri 
gruplamak; bu müşterilerin alışveriş tutarını arttırmak için 3. defa 
yapacağı 200.-TL tutarındaki market harcamalarında kullanmak 
üzere 20 TL indirim/ödül para sunmak.

Müşteri sürekli markete gelip alışveriş yapıyorsa, internet sitesinden 
alışverişlerde puan kazanımı/indirim sağlamak

Müşteri Bilgisi

Müşterilerin 
demografik bilgileri ve 
erişim bilgilerinin 
alındığı üyelik ve  
sadakat programı 
gereklidir. 

Sağlıklı Veritabanı

Müşteri bilgilerinin yanı 
sıra, alışveriş bilgileri, 
ürün kategorileri gibi 
bilgilerin sağlıklı bir 
veritabanında tutulması 
kritiktir. 

Segmentasyon

Kampanya 
çalışmalarında ve 
stratejik kararlarda 
kullanılmak üzere 
müşteriler segmentlere 
ayrılır.

Müşteri Veri Analizi

Müşterilerin alışveriş 
alışkanlıkları ve davranışları 
detaylı olarak analiz edilir.
Yapılacak pazarlamaya 
reaksiyon verecek müşteri 
grupları belirlenir, yakın 
zamanda gitmeye meyilli 
olan müşteri grupları aksiyon 
almak için tespit edilir. 

Strateji Planlaması

Şirket beklentilerine 
ve analiz edilen 
yapıya göre Stratejik 
Planlama yapılır, 
öncelikler ve amaçlar 
ortaya konur.

Hedef Müşteri Tanımı

Stratejik öncelikler ve 
müşteri analizleri 
neticesinde kampanyaların 
uygulanabileceği Hedef 
Müşteri Grupları tanımlanır.

Yapılan araştırmalara göre, tüketicilerin % 90’ının eğer daha ucuz ya da daha kaliteli bir hizmet alacağını düşünürse kişisel bilgilerini paylaşmaya istekli olduğunu göstermektedir.

Tüketicilerin % 77'si kişiselleştirilmiş bir hizmet veya deneyim sunan bir markayı seçmeyi, tavsiye etmeyi veya daha fazla ödemeyi tercih ediyor.
Tüketicilerin % 78'si ilgi alanine yönelik yapılan pazarlama içeriklerinin alışveriş yapma isteklerini arttırdığını belirtmektedir.

Müşteri grubunda %50 ciro artışı…

Çalışan verimliliği ve dijitalleşme artışı...

Müşterinin bir dönem düzenli olarak aldığı fakat sonrasında almayı 
durduğu ürünlerde SMS, mailing ile kampanya iletişimi yapmak veya 
dijital alışverişte pop-up teklifi yapmak
Satış performansında artış…

Bir süre önce sepetine eklediği ürünü satın almayan müşteriye özel 
ücretsiz eve teslim kampanyası yapmak
Müşterinin alışverişlerinde vazgeçtiği ürünlerin de satışını arttırmak…

1 ay boyunca sipariş oluşturmamış müşteriye 20TL indirim kuponu 
gönderip, sadakati arttırmak
Müşteri sadakatini sağlamak ve ciro artışı… 

Müşteri üyelik oluşturmuş fakat hiç alışveriş yapmamışsa, bu 
müşteriye özel 20TL hediye çekini belli reyonlarda sunmak
Müşteri bağlılığı yaratmak ve stok ertimek…


