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Sadakat Programlarının popülerliği göz önüne alındığında şaşırtıcı bir etkiye sahip olduğunu göreceksiniz. Zorlu piyasa 
koşullarında en iyi başarı şansı için ürün ve hizmetin toplam değerini arttırmak ve onların bir sonraki satın almasını 
sağlamak için sadık alıcılar gerekir.  

Yapılan araştırmalara göre yeni müşteri kazanmanın maliyeti var olan müşterinizi elde tutmadan daha maliyetli olduğu 
gözlemleniyor. Loyalty programı yani Sadakat Programı ile sizden alış veriş yapan müşterileriniz ile aranızdaki bağı 
güçlendirmek mümkündür.  

Yeni müşteriler bulup onları tekrar satın alan müşteri konumuna getirmek, elde var olan ve zaten müşteri sadakati 
yaratarak size bağlı olan müşterileri, elde tutmaktan her zaman çok daha maliyetlidir. Müşteri sadakati karlılığınızı 
artırırken aynı zamanda email açılma ve tıklanma oranlarını ciddi oranda arttırdığı görülmüştür  

Sadakat programları; 

Satış sonrası aşamada en önemli konu müşteri sadakati yaratmaktır. Marka yaratmak için verdiğiniz onca reklam, tüm 
marka iletişim çalışmalarınız aslında büyük oranda “müşteri sadakati” yaratmak üzerine odaklanılmalıdır. E-Ticaret 
sitelerinde; alışverişlerini tekrar eden müşterilerin çokluğu sitenizin başarısı konusunda önemli bir göstergedir.  Bu 
nedenle müşteri sadakati oldukça önemlidir. 

Email ile müşteri sadakati yaratmak için öneriler; 

 Müşterinize satış için iletişime geçmek yerine ona özel hissettiren mailller ile dokunun 

 VIP müşterilerinizi hedef grupları yaratarak onlara özel indirimler sunun 

 Özelleştirilmiş emailler ile doğum günü gibi özel günleri mutlaka kaçırmayın 

 Müşterinizi özleyin ve bunu onlara söyleyin. Örneğin uzun süredir size tepki vermeyen maillerinizi okumayan 
kişileri gruplandırıp özlediğinizi dile getirin. 

 

Teşekkür Mesajı 

Satın alınma gerçekleştirdikten sonra ya da kullanıcı üye olduktan sonra mutlaka teşekkürü bir 
indirim kodu ile tamamlayarak müşterinize dokunun.  Bu kurgu hem email adresinin aktifliğini teyid 
edecek hemde siteye trafik çekecektir.  Aynı zaman kullanıcının müşteriye dönüşmesine itecektir. 

Teşekkür mesajlarının email programlarında en etkili yolu “Hoş Geldiniz” serisi yaratmaktır.  Kullanıcının teşekkür yada 
hoşgeldinize serisine vereceği tepkilere göre onları gruplamak ve doğru mesajları göndermek çok kolay olacaktır. 

 

Örnek: 

Hoş geldiniz mesajında farklı ürün kategorileri sunduktan soınra, bu kategorilerden hangisine tıkladıysa 2.ci ve 3. maillerde 
o kategorilerideki ürünlerin farklı renklerini, fiyat opsiyonları sunabilirsiniz. 
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VIP Müşterileri Gruplama 

Yüksek tutarda ve sürekli alışveriş yapan müşterilerin ayrı bir grup olarak özel fırsatlarla buluşturulması büyük önem 
taşıyor. Yeni ürünler için öncelikli VIP müşterilerin bilgilendirilmesi, ücretsiz kargo imkanı sunulması gibi özel fırsatlar ile 
müşterinizin sizden aldığı ürün/hizmet ile ilgili harcadığı paranın “özel hissetmek” gibi bir geri dönüş sağlaması duygusal 
bir bağlayıcılık yaratacaktır.  

VIP müşterilerini gruplarken markanıza özel geliştireceğiniz bir puanlama sistemi onları daha kolay hedeflemenize yol 
açacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alışveriş Tercihleri 

Son zamanlarda web üzerinden yaplan tavsiye motorlarında sıkça kullanılan ürün tavsiyelerini müşterilerin satın aldığı 
ürünleri veya ilgilendikleri ürünlere göre ihtiyacı karşılayacak şekilde email 
içeriği olarakta hazırlayabilirsiniz. 

Örnek: 

 A ürünü almışlara A ürününün tamamlayıcı ürünleri mail şablonu 
içerisinde  
gösterir. 

 A kategorisindeki herhangi bir ürünü incelemiş olanlara aynı 
kategorideki en çok satan ürünleri mail şablonu içerisinde gösterir. 

 B ürününü almış birisine X gün sonra B bin yeni çıkan aksesuarları 
mail şablonu içerisinde gösterir. 

 C ürününü sepetine atmış fakat almamış olana C ürünü ile ilgili 
hatırlatma mailinde gösterir. 
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Alışveriş Sepeti Takibi 

Sepetin ürün unutup giden müşterilerinize 3 aşamalı hatırlatma mailleri gönderebilirsiniz. İlk mail 
kullanıcı sepeti terk ettikten 24 saat sonra gidecen olan sepetinizde şu ürünleri unuttunuz diye 
hatırlatıcı bir mail olurken, 3. Günde stoklarımızda ürün tükenmek üzere 5. Gün ise size özel %15 
indirim kodunuz deyip müşterinin sepetindeki ürünü severek almasına teşvik edebilirsiniz. 

Kupon İndirim Hatırlatmaları 

Müşterilerinize sunduğunuz İndirim kodu gibi fırsatların belli süreler içerisinde kullanması için 
süreleri dolmadan hatırlatma e maili göndererek alışverişe yönlendirebilirsiniz.  

Örnek: 

Doğum gününde gönderilen indirim kuponı hala kullanılmadıysa, doğum günü tarihi geçtikten bir hafta kuponun hala 
geçerli olduğunu hatırlatabilirsiniz. 

 

Sadık Müşterilerine Dokunma 

Uzun zamandır size üye olan müşterilerinize ‘sizlerle 5. Yılımız nice yıllara’ demek, alışveriş sonrasında onlara ‘ teşekkür 
edip memnun kaldınız mı?’ diye bir soru yöneltmek, varsa şikayetlerini dinlemek veya kullanıcının doğum gününde ‘iyiki 
varsın’ gibi hazırlanması kolay ama etkili email programları yapılabilir. 

    

 

 

Revotas Interaktif Pazarlama Otomasyon  

uzmanlarından bugün yardım isteyin. 

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


