
  

  

 

5 Adımda Başarılı Email 

Marketing Planı Nasıl 
Oluşturulur?  
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Açıklama 

Email marketing için kampanya gönderimleri yapmak isteyip de nerden başlayacağınızdan emin değilseniz doğru 
yerdesiniz. 

İşletmenin büyüklüğüne bağlı olarak yapılacak olan email marketing çalışmalarını ister kendi bünyenizde, 
isterseniz de konusunda uzman olan bir partner ile yapabilirsiniz. Her iki şekilde de, yürütülecek olan email 
kampanyası için sisteme yüklenecek datanın büyüklüğüne ve kullanılacak olan email platformunun sunduğu 
çözümlere bakılarak doğru seçim yapılmalıdır. 

Bir partner ile çalışmak için harcayabileceğiniz bir bütçeniz varsa, çalışacağınız firmanın birçok özelliğini 
kullanabileceğiniz, doğru yönlendirileceğiniz ve etkili stratejiler uygulayabileceğinizden daha hızlı, kolay ve etkili 
bir yolla başarıya ulaşmanız kaçınılmaz olacaktır. 

Birçok küçük ve orta işletmenin yapmış olduğu en büyük hatalardan biri; mail tasarımı, HTML kodlama ve 
veritabanı yönetimi ile ilgili detaylı bilgisi olmadığı halde gönderim yapıyor olmasıdır. Dışarıdan alınacak 
yardımla email servis sağlayıcısı (ESP) firmalarının yönlendirmeleri ve sundukları birçok olanaklar ile daha 
başarılı email kampanyaları yürütmek mümkün. 

Bu dokümanın bütün adımlarını takip edip tam olarak nasıl bir çalışma yapacağınıza karar verdiğinizde hem satış, 
hem de marka bilinirliğiniz üzerinde çok önemli bir artış olacaktır. 

  

http://www.revotas.com/
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1. Amacınızı ve Hedefinizi Belirleyin:  

Email Marketing her geçen gün günlük hayatımızın daha da içinde yer almaya devam ediyor.  Email marketing 

diğer kanalların tam tersine birebir ve ölçümlenebilen bir kanal olduğu için başlamadan önce amacınızı 
belirlemek çok önemli.  Zira önceden belirlenecek amaçlar kampanyaların gönderime başlamasıyla ve raporların 
oluşmasıyla kampanyalarınızın istikrarını ve başarısı gösterecektir.  

Ayrıca email kampanyalarının amaçlarının önceden belirlenmesi verilen tepkilerine artmasına ve yatırım 
dönüşümlerinizi de direk etki edecektir.   

Kısaca bu amaçları 6 ana kategori altında toplayabiliriz; 

 Data Artırma 

 Satış Artırma 

 Müşterilerinizin Sadakati 

 CRM 

 Marka Bilinirliliği Artırma 

 Web Sitesine Trafik Sağlama 

Amacınızı belirmek yolun yarısı diyebiliriz; zira günümüzde bir çok marka ana amacını belirlemeden bilinçsiz 
olarak email marketing yaptıkları için hem zaman ve para kaybetmekte, hemde dönüşüm alamamakta. 

Email gönderimlerine başlamadan önce hedef grubunuzu tanımlamanız gerekli. Veritabanında bulunan kaç 
kullanıcı var, bunların kaçı aktif, kaçı geçersiz ve geçersiz olma sebepleri neler.  Bu verilere Hoşgeldiniz 
kampanyası veya ilk yaptığınız email gönderimlerinden sonra ulaşmanız mümkün. 

Aktif kullanıcı sayısını belirlendikten sonra markanızın iş alanı ne olursa olsun isteyeceğiniz bilgiler 
kullanıcılarınızın demografik bilgileri.   

 İsim, Soyad 

 Cinsiyet 

 Yaş Aralığı 

 Lokasyon 

Bu bilgiler ilk etapta size doğru hedefleme yapmanızda çok yararlı olacaktır.  

  
Bir eticaret markası hoşgeldiniz kampanlarından hemen sonra formlar kullanarak  kullanıcılarının cinsiyet, 
yaş, şehir bilgilerine göre hedef gruplarına ayırarak içerklerini bu bilgilere göre tasarladılar.  Özelleştirilerek giden 

kampanyalar %35 açılma %15 tıklama oranı yakaladılar. 

http://www.revotas.com/
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2. İÇERİK: İçerik Belirleme 

Kampanyaların ana amacının Email Marketing yaparak kullanıcılara uyan, istedikleri ve 
bekledileri içerikleri doğru zamanlarda göndermek olmalıdır. Aksi takdirde tüm 
kullanıcılara gönderilecek genel bir içerik ile müşterilerinizin tepki vermesini 
sağlayamazsınız.  

E-bülten gönderimlerinin en önemli parçası ise gönderdiğiniz içeriktir. İçerikte mutlaka 
okuyucularınıza onlara özel kişiler olduklarını hissettirin ve gönderdiğiniz içeriklerin gerçekten okuyucularınız için 
faydalı olacağını düşünerek gönderimlerinizi yapın.  Farklı kullanıcılar için farklı ne tür içerikleri sağlayabilirim,  
veritabanımdaki farklı gruplar markamdan ne tür haber ve bilgiler almak istiyor şeklinde sorular amacınızı 
belirlemekte faydalı olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

3. RAPORLAMA: Ölçümleyemezseniz, Hedefleyemezsiniz.  

Kampanyalarınızı göndermeye başlar başlamaz, geri dönüşümlerde başlayacaktır.  Bu istatiki 
bilgilere bakarak amaçlarınız doğrultusunda hedefler koymalısınız. Bu şekilde belirlemiş 
olduğunuz hedeflere bakarak pazarlama planınızın ne kadar başarılı olup olmadığını 
değerlendirebilirsiniz.   

 Gönderim Sayısı 

 Geri Dönenen Kullanıcılar ve Sebepleri 

 Listeden Çıkanlar 

 Açanlar/Tıklayanlar 

 Belirli Linklere Tıklayanlar 

 Belirli Zaman Diliminde Tıklayanlar 
 
 
 

Bir online perakende markası gönderimlerinde hedefleme yaparken içeriklerinide bu hedef gruplarına 
parallel olarak hazırladı. 

Gönderilen indirim kuponlarında Bayanlara makyaj malzemelerinde kullanıbilecek bir indirim kuponu 
kullanırken Baylara takım elbise ve kravat malzemelerinde kullanbilecekleri kuponlar gönderdiler.   

Sonuç her sitesiye ziyaret eden 100 kişiden 11’i alışveriş yaptı. 

 

http://www.revotas.com/


 

               Merkez Mahallesi Akar Cad. iTower Plaza No:03 Kat:16 D:107 Bomonti / Istanbul 34381 

www.revotas.com |T: 212 – 809 0742 |F: 212 – 809 0739 

Hedefler her zaman değişebilir, ilk yıl sadece müşteri kazanmayı daha sonra ise açılma ve tıklama oranlarınız 
artırmayı hedefleyebilirsiniz. İkinci yıl ise amacınızı online satış ve tekrardan kullanıcılarınızı satışa odaklamak 
için ne gibi havuçlar koyabileceğinizi düşünerek hedeflerinizi değiştirebilirsiniz.   

Eğer aklınızda raporlamaya bakarak hala daha bir fikir oluşmadıysa ilk olarak amacınızı, ulaşmak istediğiniz 
hedefi ve bu hedefinizi nasıl ölçümleyeceğinizi yazarak başlayabilirsiniz.  

Emailin pazarlamadaki etkisini anlayıp yeni başlayanlar için konulabilecek bazı hedefler şu şekilde olabilir. 

 

 

 

 

 

 

4. GÖNDERİM: Ne sıklıkla gönderim yapacağınızı belirleyin:  

Belirlediğiniz hedefler ve raporlar doğrultusunda, belirli ürün veya hizmet sunacağınız 
kampanya içeriğinin sıklığını ve zamanlamasını iyi ayarlamanız gerekmektedir. Her 
markanın alacağı tepki farklı olacağından raporlarınızı yakından incelemek çok faydalı 
olacaktır.  Zira hedef kitlesi iş emaillerini sadece iş zamanları kontrol eden çalışan kesim ile 
özel emaillerini iş sonrası ve haftasonu kontrol edebilen kesim ise gönderim zamanı ve 
sıklığı farklı olmalıdır. Veya cumartesi olan bir etkinlik için cuma günü öğleden sonra 
kampanya göndermek pek mantıklı olmayacaktır. 

 

 

 

 

Ayrıca zamanlamada dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise günümüzde her kullanıcı her gün onlarca email 
almakta. Dolayısıyla tutarlı bir gönderim planlaması kullanıcılarınızı sıkmayacak ve  onlar tarafından daha 
güvenilir olmanızı sağlayacaktır. 

Bu yüzden en iyi gönderim zamanını bulabilmek için bol bol test yapmalısınız. Her hafta farklı günlerde ve 
saatlerde kampanyalarınızı gönderip, geri dönüş oranlarına göre en iyi gönderim zamanınızı kendiniz 
belirleyebilirsiniz. Genel olarak en iyi gönderim zamanını bulmadaki anahtar nokta, kullanıcı davranışlarını iyi 
analiz edip, gönderim zamanlarınızı buna göre ayarlamaktır.   

Bir seyahat markası önümüzdeki yıl içerisinde kullanıcı sayısını  %50 oranında artırmak için veri tabanlarını 

Facebook ile entegre ederek ilk 3 ay içerisinde kullanıcılarını %20 artırtıdılar.  Kalan 9 ay içerisinde web 

sitelerine üyelik formları yerleştirerek ve CRM sistemleriyle entegre ederek %30 daha artırdılar. 

Bir eticaret firmasını ürünleri ile ilgili gönderimler yaparken sadece belirli günlerde ve belirli saat 
aralıklarında kullanıcılarına indirim kampanyalarını gönderdiler. Kullanıcılara zaman kısıtlaması getirerek 
indirimli ürünlerini o günlerde öne çıkarttılar ve alışverişin artmasını sağladılar. 

 

http://www.revotas.com/
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5. OTOMASYON: İş Programı Oluşturma ve Otomasyon 

Yukarıdaki maddeleri uygulamaya başladığınızda Email ile iletişime verimli bir şekilde 
yapmaya başlamışşınız demektir.  Geriye kalan; gönderilecek olan e-bültenlerinizde ne gibi 
ürün veya hizmetten bahsedeceğinizi planlamak ve gönderilecek kampanyalarınızı doğru ve 
zamanında da gönderilmesi için takviminize eklemek.  

Bu noktada pazarlama otomasyonu en büyük yardımcınız olabilir.  Zira pazarlama 
otomasyon sistemleriyle normalde manuel olarak yapılmakta olan bazı süreçleri otomasyona bağlamakla 
başlayabilirsiniz.  Otomatiğe bağlanmış sistem mesajları ve hatırlatmalar marka imajınızı geliştirebilir ve sabit 
yönetim masraflarını düşürebilirsiniz. 

Sizin veya ekibinizin yapması gereken tekrarlayan iş miktarını azaltır, müşteri deneyiminin gelişmesini sağlar ve 
yatırımınızın getirisini yükseltebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

Bu maddeleri oluşturduktan sonra Email marketing planı için ne kadar süreye ihtiyacınız olduğunu ve nasıl 
bülten oluşturabileceğinize dair bütün adımları artık biliyorsunuz.  

Sonuç:  

Email marketing ile müşterilerinizin tepkilerini ölçebileceğiniz için müşteri iletişiminizde vazgeçilmez ve sizi üst 
seviyeye taşıyacak bir araç olarak kullanabilirsiniz. 

Son 4-5 yılda Email Marketing sektörünün gelişip olgunlaşmasıyla, firmanızın ya da belli bir ürününüzün 
beklenmedik bir şekilde satışlarının artmasına siz bile şaşıracaksınız. 

 

Revotas Email marketing uzmanlarından başarılı bir email 
marketing planı oluşturmak için yardım isteyin. 

E: info@revotas.com T: 212 – 809 07 42  W: www.revotas.com 

 

Bir Sigorta firması Revotas Pazarlama Otomasyon çözümlerini kullanarak tüm sistem  ve hatırlatma 

mesajlarını otomatik hale getirdi.  Poliçe bitiş tarihlerini müşterlerine 7, 14 ve 30 gün kala hatırlatarak 

insan gücünü minimuma indirerek iş miktarını azalttı. 

Başka bir firma müşterilerinin doğum günlerinde indirim kuponu göndererek müşteri sadakatını artırdı. 

http://www.revotas.com/

