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GİRİŞ 

Pazarlama Otomasyonunda 5 Altın Kural’ın ikinci bölümü niteliğinde olan bu kitapçıkta bir önceki kitapçıkta olduğu gibi 

pazarlama otomasyonu kullanırken unutulmaması  gereken kurallardan bahsedeceğiz.  Kısaca bir önceki kitapçıkta 

Interaktif Pazarlama otomasyonun, markanın; 

 KİME 

 NE ZAMAN 

 HANGİ KANALDAN 

 HANGİ ÜRÜN/HİZMET  
 
sunacağını belirleyen hareket, aktivite ve stratejilerdir olduğunu belirtmiştik.  Bu doğrultuda pazarlama otomasyonu için 
geri kalan unutulmaması gereken 5 Altın kuralı aşağıda görebilirsiniz. 

 

1. Pazarlama Otomasyonları Müşterilerin Tepkileri ve İlgileri 

Doğrultusunda Belirlenmeli  

Pazarlama Otomasyonunuz müşterinizin ilk alışverişlerinden sonra   verilen hizmetin kalitesini 
arttırmaya desteklemeli ve bir sonraki alışverişe teşvik niteliğinde olmalıdır.  Otomasyonunuz 
sayesinde alışverişten hemen sonra otomatik olarak siparişin alındığı, kargo durumu gibi bilgilileri 
müşteriniz ile paylaşabilirsiniz. Böylece müşterinizin kafasında oluşacak olası soruları da cevaplamış 
olursunuz.  

Sipariş tamamlandıktan sonra ise müşterinizi yanlız bırakmayın, müşterinin verileri doğrultusunda, ilgi alanlarına 
kullanarak yaşam döngüsü içerisinde sadık müşteri haline getirmeye çalışın.  

 

 

 

2. Pazarlama Otomasyonun Can Alıcı Noktası İçerik Olmalı  

Tüm pazarlama süreçlerinizi otomatik hale getirmiş olabilirsiniz fakat asıl farkı göstrecek olan 
gönderdiğiniz içerikler olacaktır. Çünkü müşterinizi kullandığınız teknoloji değil onu ne kadar 
fazla tanıdığınız ilgilendirecektir.  

İçeriğiniz ile kullanıcılarınıza değer yaratmalısınız.  Pazarlama stratejinizi belirlerken şu soruları 
sormalısınız; Gönderdiğim içerik kullanıcıyı tetikliyormu ? Onları heyecanlandırıyor mu ? İçerik paylaşmaya değer mi ? 

  

Müşterilerinize satın aldığı ürünle ilgili tamamlayıcı ürünler önerebilir veya artık zevkini 
bildiğiniz müşterinize beğenebileceği farklı ürünler önerebilirsiniz. 

Bir seyahat markası son 3 aydır tepki vermeyen müşterilerine daha önce tıkladıkladıkları 
ülkeleri baz alarak hedefleme yaptı ve o ülkelere seyahat indirimleri gönderdi.  Kampanya 

40% açılma oranıyla daha önceki tüm kampanyalardan daha başarılı oldu. 
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3. Pazarlama Otomasyonu Tek Kanalla Etkili Olamaz 

 

 

 

 

Günümüzde müşteriler markanın istedikleri zamanlamayla değil tamamen kendi zamanlamalarına göre marka ile iletişime 
geçiyor ve satın alma sürecini belirliyor.  Bu yüzden her ne kadar email ile pazarlama en ucuz ve direk pazarlama yöntemi 
olsada tek başına yeterli değil. Emailllerinize tepki vermeyen bir kullanıcı sizi Twitter’da takip ediyor,  Facebookta 
postlarınızı beğenip yorum yazıyor olabilir.  Bu yüzden farklı kanallar kullanarak marka bilinirliğinizi en üst düzeye çıkarmalı 
ve müşterinin aklında yer etmelisiniz. 

4. Otomasyon ile Kurgulayacağınız Strateji Müşterinin Verdikleri Tepkiler ile 
Tetiklenmelidir  

Otomasyonunuzda kurgulayacağınız her şeyin temeli bireysellik olmalı.   Kullanıcılarınız üyelik formu, 
Facebook entegrasyonu yada CRM sisteminizden gelmiş olabilir.  Hepsinin aynı veritabanında 
bulunması aynı ürün veya konularla ilgili olacakları anlamına gelmemektedir. 

Unutmayın her müşteriniz ve istekleri farklı. Bu noktada yılda bir kere alışveriş yapan müşteriniz ile her ay mutlaka belirli 
bir ürününüzü  alan müşterinize aynı teklifleri vermemeli veya alakasız içerikler yollamamalısınız. 

 

5.  Pazarlama Otomasyonunuz Mobil Uyumlu Olmalı  

Günümüzde artık hem iş hayatında hemde sosyal hayatta insanların çok büyük bir bölümü bütün 
online platformlu işlerini akıllı telefon ve tabletler üzerinden yapmaya başladılar. Bu durumda 
pazarlama açısından karşılaşılan en büyük problemlerden biri içeriklerin bu cihazlar üzerinde düzgün 

görüntülenemiyor olması.  Kullanıcıların %72’si tasarımı kötüyse markaya bakmadan siliyor.  Bu 

yüzden İçeriklerinizi mutlaka mobil ve tablet uyumlu hazırlayın ve bu büyük kitleyi kaçırmayın. 

 

Revotas Interaktif Pazarlama Otomasyon  

uzmanlarından bugün yardım isteyin. 

E: info@revotas.com T: 212 – 272 27 95  W: www.revotas.com 


