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GİRİŞ: E-ticaret Siteleri İçin E-mail Marketing Anahtarı 

Revotas, farklı kampanya ve trendlerin etkinliğini ölçmek için perakende müşterilerimizin e-posta pazarlama analizlerini 

yakından takip ediyor. Okuma, tıklama ve dönüşüm oranları da dahil olmak üzere tüm kriterleri saptayarak, 

perakendecilerin, müşterileri ile en çok etkileşime girecek ve sonuçları maksimize edecek mesajlar oluşturmasına yardımcı 

olabiliriz. 

 

Geçtiğimiz on yıl boyunca e-posta pazarlama ortalama 1 dolar harcamaya 40 dolar ciro getiren bir “gelir üreticisi” 

konumunda olmuştur. (Direct Marketing Association (DMA) verilerine göre).  

Ulusal Perakende Federasyonunun (NRF) raporuna göre perakende pazarlamacıları, dijital pazarlama bütçelerinin ortalama 

%14’ünü e-posta kanalına harcamalarına rağmen, dijital pazarlama gelirlerinin dörtte biri e-postadan geliyor. NRF’in 

yaptığı ankete göre perakendecilerin %52’si e-postanın en etkili kanal olduğunu belirtti. 
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Pazarlama Otomasyonu Ölçümleri 

Yüzlerce perakendeci, müşterilerine satın alma olasılıklarının en yüksek olduğu zamanda, doğru kanalda, etkili bir mesaj ile 

ulaşmak için Revotas’ın dijital pazarlama otomasyon platformunu kullanıyor. Ortalama 1000 müşterinin kampanya 

ölçümlerini inceledik ve ortalama okuma, tıklama ve dönüşüm oranlarını hesapladık.  
Tüm bu rakamlar sonuçlarına bakıldığında Revotas markalarının tamamı Türkiye ortalamalarından daha yüksek olduğunu 

gösterir.  Yüzlerce perakendeci, müşterilerine satın alma olasılıklarının en yüksek olduğu zamanda, doğru kanalda, etkili bir 

mesaj ile ulaşmak için Revotas’ın dijital pazarlama otomasyon platformunu kullanıyor. Ortalama 1000 müşterinin kampanya 

ölçümlerini inceledik ve ortalama okuma, tıklama ve dönüşüm oranlarını hesapladık. 

 

 

TURKEY 
 

OPEN RATE CLICK RATE CONVERSION RATE 

BROADCAST %9 %3,5 %2,16 

WELCOME %21 %5,4 %5,3 

SHOPPING CART %16,13 %8,73 %4,5 

BROWSE %34,84 %14,24 %2,13 

PRICE DROP %14,16 %3,48 %0,50 

POST PURCHASE %31,75 %10 %3,2 

WIN BACK %15,46 %4,78 %3,55 

BACK in STOCK %14,1 %12,8 %1,7 

NEW PRODUCT %12 %3,07 %0,69 

TOP SELLERS %18,64 %7,32 %0,62 

BIRTHDAY %16,13 %3,1 %4,56 

GLOBAL 
 

OPEN RATE CLICK RATE CONVERSION RATE 

BROADCAST 
 

%13 %7.47 %4.2 

WELCOME %35.1 %7.47 %11.72 

SHOPPING CART %29.9 %10.8 %7.9 

BROWSE %37.3 %8.86 %4.11 

PRICE DROP %22.4 %10.7 %1.04 

POST PURCHASE %35.1 %7.47 %11.72 

WIN BACK %38.9 %19.5 %2.6 

BACK in STOCK %17.4 %13.2 %1.08 

BIRTHDAY %23,1 %11,6 %8,2 

NEW PRODUCT %21 %6,9 %4,3 

TOP SELLERS %27,8 %6,4 %3,89 
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BROADCAST  

Kullanıcılarınıza günlük, haftalık gönderimler yaptığınız veya indirim 

fırsat gibi duyurduğunuz toplu gönderimlere standart kampanyalar 

adını veriyoruz. Bu kampanyalar tüm datanıza veya datanızın mikro 

spesifik bir kesimine kolayca tek seferlik bir e-mail göndermenizi 

sağlar. Standart kampanyalar genellikle segmente edilmemiş toplu 

gönderimler haline bile olsa büyük miktarda markaya ciro sağladığı 

önemli bir gerçektir. 

Global ve yerel tüm araştırmalar, e-mail üzerinden elde edilen tüm 

cironun yaklaşık %60 ‘ının standart kampanya gönderimlerinin 

oluşturduğunu gözlemlemiştir.  

 

 

  ÖNERİLER 

• Haftada ortalama iki kez standart kampanya gönderimi yapmanızı tavsiye ederiz. Böylelikle datanızı aktivitelere göre 

segmente edebilirsiniz. 

• Kampanya başlıklarınız oldukça önemlidir. Dikkat çekici bir başlık, açılma oranlarınızı artırır. Kısa başlıklar kullanıp, varsa bir 

indirim oranınıza vurgu yapabiliriz. İdeal başlık seçimi için kampanyanızda A/B testi yapabilirisiniz. 

• Başlıklarınızda bu indirime yer verebilirsiniz. Kısa bir hoş geldiniz başlığı ve belirteceğiniz indirim mutlaka satın 

almayı destekleyecektir 

• Tüm datanıza gönderim yapıyor olsanız bile, özelleştirilmiş hissi yaratın. Örneğin, kişiselleştirilmiş bir gönderim açılma 

oranlarınızı artıracaktır 

4.2%  
Open Rate  

 
Conversion RATE 
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WELCOME SERIES 

Web sitenize üye olan kullanıcının aldığı ilk mail, müşterileriniz ile 

iletişime geçeceğiniz fırsat olduğu için özel olmalıdır. Ancak bu mailler 

aktivasyon veya tanıtım mailleri ile karıştırılmamalıdır.  

Hoş geldiniz serisi mailleri; müşterilerin ilgisini kazanıp markanızla en 

çok ilgilendiği zamanı fırsata dönüştürmenizi; marka sadakati 

oluşturmanızı ve bu sayede gelir elde etmenizi sağlar. 

İyi hazırlanmış bir hoş geldiniz serisi, e-mail açılma, okunma ve 

tıklama oranlarını maksimum düzeye taşır.  

Gönderdiğiniz ilk e-mailin zamanlaması, içeriği ve vermek istediğiniz 

mesaj oldukça önemlidir.  

 

 

 

  
ÖNERİLER 

• Hoş geldiniz maillerinde yeni üyeleriniz için mutlaka e-mail serisi oluşturun.  

• 3 kurgu ile oluşturabileceğiniz bu seride, yeni kayıt yapan üye alışverişe en yakın üyedir. Dolayısıyla bu satın 

almayı mutlaka    indirim, hediye çeki gibi bir destekleyici içerik oluşturun. 

• Başlıklarınızda bu indirime yer verebilirsiniz. Kısa bir hoş geldiniz başlığı ve belirteceğiniz indirim mutlaka satın 

almayı destekleyecektir 

• Yeni üyeniz ilk alışverişini yapmadıysa, ikinci ve üçüncü maillerde bu indirimi hatırlatan senaryolar üretebilirsiniz. 

• Sosyal medya hesaplarını takip etmeye yönlendirebilirsiniz. 

 

11.7%  
Open Rate  

 
Conversion RATE 
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CART SERIES 

Sepet Hatırlatma e-mailleri tüm otomasyonlar arasında en yüksek 

getirisi olan kurgudur. Bu otomasyon, kullanıcı sepete ürün 

bıraktıktan sonra herhangi bir sebeple devam etmemeyi seçtiğinde, 

onu satın almaya devam ettirmek ve kayıp olabilecek bir satışı 

yakalamak için kurgulanmış bir otomasyondur. 

Sepet Hatırlatma e-maili dikkatlice oluşturulmalıdır. Potansiyel 

müşterinize, izlendiği ve satın almasının değerli olduğu hissi 

vermelisiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÖNERİLER 

• Kampanyanızı müşteriniz sepeti terk ettikten sonra 24 ile 72 saat arasında gönderilmek üzere kurun. 

• Mesajlarınızı kişiselleştirin. Olabildiğince dinamik içerikler kullanın. E-mailinizde alıcının ilk ismi, sepette bıraktığı ürünün 

görseli mutlaka kullanın. 

• Ürün sayfasına ulaşacağı linki eklemeyi unutmayın. 

• Online alışverişin güvenli olduğunu belirtecek simgeler kullanın. 

• Ücretsiz kargo veya %10 indirim gibi anında teklifler sunun ve bu tekliften faydalanması için bir süre belirleyin. 

• “Sepetinizde Ürün Unuttunuz” gibi kısa ve net başlıklar kullanın. 

7.9%  
Open Rate  

 
Conversion RATE 
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BROWSE & ABANDONMENT 

Her kullanıcı, satın alma seyahatinde her aşamayı geçtikçe siparişe 

yaklaşır, fakat bu radardan çıkan kullanıcı sayısı da maalesef 

artmaktadır. Browse & Abandonment bu kullanıcıları geri kazanmanın 

harika bir yoludur. Bu kurgu, kullanıcının en son ziyaret ettiği sayfaya 

göre tetiklenen e-maillerdir. 

Sepet hatırlatma kurgusuna göre huniden daha fazla aktivite üzerinde 

odaklanır. 

Browse & Abandonment ile ilgili beklentilerinizin neler olabileceğine 

bir bakalım.  Herhangi bir kategoriye ilgisi olan kullanıcıyı web sitenize 

geri getirip o kategoriden bir ürün satın almaya teşvik etmek. 

E-maildeki diğer öğeler ile ilgilenip ilgilenmediklerine bakmaksızın, 

satın alma güdüsü oluşmuş bir kişiyi sitenize geri getirmek.  

Alışverişten vazgeçen bir kullanıcının nasıl bir sebebi    olduğu 

konusunda   ipuçları toplamak. Bir ürüne göz atmanın yüksek 

düzeylerde satın alma amacı olmadığı (ürünün alışveriş sepetine 

konulmasıyla karşılaştırıldığında) unutulmamalıdır. Müşteriyle iletişim 

kurmak için kullandığınız mesaja dikkat edin. Bir müşteri, satın almayı taahhüt etmediği bir şeyle ilgili bir dizi e-mail 

alırsa bu durumdan vazgeçebilir. Geri geldiklerinden emin olmak için hafif bir dokunuş en iyisidir.  

 

 

  
ÖNERİLER 

• Alıcının bir sonraki adımda ne yapmak istediğini bilmesini sağlayan net bir harekete geçirici subject ekleyin (ör. ‘geri 

gelin ve tekrar göz atın’) 

• Kullanıcıların aynı zaman dilimi içerisinde birden fazla gez ve terk et maili almadıklarından emin olun. 

• Bir satın alma işlemi gerçekleştiğinde alıcının tarayıcıyı terk etme kampanyasını durduran bir çıkış kriteri oluşturun. 

• Kullanıcının ilk gördüğü fiyattan farklı bir teklif sunun, sizin için daha değerli olanlara ise daha seyrek gönderim yapın. 

4.11%  
Open Rate  

 
Conversion RATE 
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PRICE DROP 

Günümüzde hemen hemen tüm kullanıcılar indirime duyarlıdır. 

Özellikle aramadığı bir zamanda kişiselleştirilmiş bir indirime giren 

ürünlerin mailini aldığında bu ürünleri inceleyip web sitesine giriş 

yapma olasılığı yüksektir.  

Tüm markalar satışlarını artırabilmek için indirimli ürünler, yeni gelen 

ürünler ve kullanıcılarının ilgi alanlarına göre sundukları kampanya 

gönderimlerinde bulunurlar. Price Drop, indirime giren ürünlerin 

tetiklendiği bir otomasyon kurgusudur. Sepet veya hoş geldiniz mailleri 

gibi kurgusu oluşturulup gönderime hazır bekletilir. Markanın 

indirimlere giren ürünlerini haftalık olarak kullanıcılara gönderilerek 

indirimde olan ürünleri tüm kullanıcılara duyurmasını sağlar. 

Price Drop kurgusunu, kullanıcılarınıza mutlaka haftada bir kez 

göndermenizi tavsiye ederiz. Böylece her hafta potansiyel 

müşterilerinize birer satın alma yapmaları için fırsat sunmuş olacaksınız.  

 

  
ÖNERİLER 

• Ürün sayfasına ulaşacağı linki eklemeyi unutmayın, ürünün ne kadar indirime girdiğini mutlaka belirtin. Ayrıca bu içeriklerde 

6 veya 9 ürün göstermek yeterli olacaktır. 

• “Haftanın İndirime Giren Ürünleri’’ gibi kısa ve net başlıklar kullanın. 

• İndirimli ürünlerin tükenmek üzere olduğu veya sınırlı sayıda olduğu gibi bir mesaj verebilirsiniz. 

1.04%  
Open Rate  

 
Conversion RATE 
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POST PURCHASE LOYALTY 

Müşteriniz ürün satın alma yolculuğunu başarıyla tamamladı. Sıra o 

müşteriyi sadık bir tüketici haline getirmeye geldi. Post Purchase 

Loyalty kurgusu müşterinin bir siparişi tamamladıktan sonra onun 

memnuniyetini, satın alma işlemleri sırasındaki deneyimini ölçtüğünüz 

ve yeni fırsatlar da sunabileceğiniz alışveriş sonrası e-maillerdir. 

Müşterinin kendini değerli hissetmesini sağlayan bu kurgu, geliri 

arttırdığı gibi müşterilerde de marka ile iletişimde olduğu hissi yaratır.  

Satış tamamlandıktan sonra e-ticaret mağazalarının %25‘inden fazlası 

için, ilişki pratik olarak sona eriyor. Yapılan araştırmalara göre, e-ticaret 

mağazalarının %26'sı satın alma sonrası e-posta göndermiyor. Bu, 

sadık iade müşterileri yaratmak için değerli bir fırsattan yararlanıyorlar 

demektir. Markanız bir defalık satışlarda yaşama gücüne sahip olamaz. 

Yeni alıcıları, sürdürülebilir bir iş yaratmak için sadık müşterilere 

dönüştürmeniz ve satış sonrası e-postalar aracılığıyla müşterilerinizle 

iletişim kurmanız, kalıcı bir ilk izlenim yaratma şansınızdır.  

  
ÖNERİLER 

• Gönderimlerinizi satın alma işleminin ilk saatine kurun. Ya da mümkünse hemen sonrasına. 

• Duygusal bir bağlantı kurmaya çalışın ve markanızın ilham verici bir görüntüsünü yaratın. Bu, markanıza bağlı hayranlarla 

sadakat oluşturmaya yardımcı olacaktır. 

• Müşterinizin çözülmemiş sorunları olabilir. Ona faydalı bir müşteri hizmetleri teması kullanın. (Müşteri hizmetleri, 

ulaşabileceği bir e-posta, telefon numarası, Twitter profili hatta bir canlı sohbet dizisi olabilir.) 

• E-mailinizde teslimatla ilgili tavsiye ve beklentiler ekleyin. Kalan herhangi bir belirsizliği azaltmak için tüm gönderim ve 

teslimat bilgilerini dahil edin. 

• Sosyal medya ikonlarınızın en çok etkileşim aldığı kurgu olduğu için bunları eklemeyi unutmayın. Blog sayfanız varsa mutlaka 

ekleyin. 

• Tamamlayıcı ürün veya ilgilenebileceği diğer ürünler gibi konseptler yaratın. Sizden bir ürün satın alan bir kullanıcı için çapraz 

satış olasılığı yaratmanız mükemmel bir fırsat.Tüm bunların hepsini bir gönderime sıkıştırmayın. Unutmayın ki birden fazla 

post purchase loyalty kurgusu oluşturulabilir. Bunları tek seferde göndermemeniz yeterli 

11.7%  
Open Rate  

 
Conversion RATE 
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WIN BACK 

Yeni bir müşteri edinme, daha önce satın alma gerçekleştiren bir 

müşterinin yeniden satın alınmasına göre genellikle daha maliyetlidir. 

Fakat geçmişte müşterileri olan birçok online perakendecinin, radarı 

bırakan müşterileri yeniden aktive etmeye daha az çaba sarf ettikleri de 

şaşırtıcıdır.   Win Back yani sizi özledik kurgusu ile daha önce satın alma 

gerçekleştiren müşterileri tekrar kazanmak mümkündür. Bu kurguda 

kritik nokta konu başlığının ne olacağı ve e-maillerin ne sıklıkla 

gönderileceğidir.  

 

Müşterilerin ihtiyaçlarına göre bir sizi özledik maili atmak, çok geçmeden 

bir indirim vermek ve birkaç gün sonra müşteriye farklı bir teklif ile daha 

gitmek bu kurgunun en basit ve etkili yöntemidir. 

 

Araştırmalar, daha kısa bir konu satırını kullanmanın Win Back e-

postalarında daha etkili olduğunu göstermektedir. Bir konu satırında “sizi 

özlüyoruz” kelimelerini kullanarak %13 ve konu satırlarında “geri dön” 

kelimesi olan mesajların da % 12.7 daha fazla bir okuma oranı elde ettiğini göstermiştir.  

 

 

  

ÖNERİLER 

• Müşterileri gezi kazanmak ve onları tekrar aktif hale getirmek için gerçekçi bir indirim yapın. 

• Ortalama siparişi yüksek olan müşteriler için ise hediye paketi veya ücretsiz kargo gibi seçenekler sunulabilir.  

• Müşteri bu teklife tepki vermiyorsa hatırlatıcı bir takip e-maili gönderin, bir zaman sınırı koyun veya daha iyi bir teklif sunun. 

• Bir zamanlar aktif olan müşteriniz maillerinizi açmayı bıraktıysa, marka hikayenizi ona tekrar hatırlatın. Neler kaçırdığını 

görebileceği içerikler hazırlayın. 

2.6%  
Open Rate  

 
Conversion RATE 
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BACK IN STOCK 

Özellikle e- ticaret sitelerinde var olan birçok ürünün stok durumu 

değişkenlik göstermektedir. Bu noktada müşterilerinizin gezdiği ancak 

stokların tükendiği ürünleri stok yenilendiğinde onlara hatırlatabilmeniz 

mümkün.  

Yeniden stokta kampanyası, kullanıcıların en çok radarında olan ve 

tükenen ürün yenilendi; satın alıma hazır hissi veren, dönüşüm oranı 

yüksek kampanyalardan biridir. 

Yeniden stokta kampanyalarını birçok kampanya ile birleştirmeniz 

mümkün. Örneğin, stoklarınızı yenilediğinizde ürünlerin aynı zamanda 

fiyatı da düşmüş ise ‘stoklar yeni fiyatlar ile yenilendi’ gibi bir mesaj 

verebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖNERİLER 

• Kampanyanızı mutlaka tükenen ürünler üzerine oluşturun. 

• Stok yenilendiği algısının mutlaka başlıklarınızda kullanın. Örneğin, ‘Sezonun yok satan ürünleri yeniden stokta’ veya ‘En 

beğenilen ürünlerin stokları yenilendi’. 

• Bu kurguyu oluştururken, ürünlerinizi inceleyen ve sizinle etkileşimde olan aktif kullanıcılara göndermeniz open/click ve 

dönüşüm oranlarınızı artırır. 

1.08%  
Open Rate  

 
Conversion RATE 
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TOP SELLERS 

Sanal mağazanızda yer alan birçok ürün, kullanıcılarınız tarafından her 

gün incelenmektedir. Özellikle mevcut datanıza gönderebileceğiniz 

haftanın çok satanları adı altında bir tetik kurgusu, e-mail cironuz 

içerisinde büyük öneme sahiptir. 

Kendinizi müşterinizin yerine koyun, haftanın çok satan maillerini 

genel kutunuzda gördünüz. Başkalarının en çok neyi tercih ettiğini 

bilmek ve alışveriş alışkanlıklarına dair ip uçları yakalamak hemen 

hemen her tüketicide merak algısı uyandırır. 

  

ÖNERİLER 

• Haftanın sabit bir gününde sizinle iletişim ve aktivite halinde olan kullanıcılarınıza çok satanlar tetik kurgusu planlamanızı 

öneririz. Bu kampanyayı klasik, sabit bir başlık ile birleştirebilirsiniz. Örneğin, ‘haftanın çok satan ürünleri’ ve ya ‘haftanın en 

çok tercih edilen ürünleri’ gibi başlıklar ile açılma oranlarınızı artırabilirsiniz. 

• Top Sellers kurgusunda kullanabileceğiniz adımlar ise, 

• İçeriklerinizde çok fazla ürün göstermeyin. 6 veya 9 ürün yeterli olacaktır. 

• Kurgunuzu hazırlarken içeriklerinizde yer alacak ürünlerin stok durumunu mutlaka kontrol edin. Eğer ürün stokta yoksa ve ya 

talebi karşılayamayacaksanız bu ürünlere kurgunuzda yer vermeyin. Bir ürünün çok sayıda satmış olması, talebin aratacağına 

da bir işarettir. 

• Farklı kategoriler kullanabilirsiniz.  

• Haftalık çok satan gönderimler satın alma döngüsü için daha yararlıdır. 

3.89%  

Open Rate  

 

Conversion Rate 
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NEW PRODUCT 

Günümüzde birçok E-Ticaret sitesi sezon başı veya sonunu 

beklemeden yeni koleksiyon çıkartmaktadır. Özellikle markalar, her 

gelen yeni ürünü web sitesine ekleyerek ürün çeşitliliğini 

artırmaktadır. New Product otomasyon kurgusu, siz standart bir 

kampanya göndermeden online siteniz üzerinde aktivitesi olan 

müşterilerinize yeni gelen ürünlerinizi duyurmanızı sağlar. Böylelikle, 

mevcut datanız online siteniz üzerinde yaptığınız tüm gelişmelerden 

haberdar olacaktır.  

İndirim günlerini beklemeden online siteniz üzerinde gezen 

kullanıcılarınız için bu yeni gelen ürünlerin duyurusu kaçırılmaz bir 

fırsat. Haftanın belirli bir günü tetiklenen bu otomasyon mailinin E-

Ticaret cironuz üzerinde önemli bir paya sahip.  

Çok satanlar kurgusu gibi bu otomasyon mailinin de kullanıcılarınız 

üzerinde etkisi var. Siteniz üzerinden alışveriş yapan veya aktivitesi 

kullanıcılar yeni gelen koleksiyon veya ürünlerinize duyarlı olarak web 

sitenizi ziyaret edecektir. 

 

ÖNERİLER 

• İçeriğinizde yine 6 ve ya 9 ürün göstermeye çalışın. 

• Ürün fiyatlarına yer verebilirsiniz. Ek olarak bu ürünlerin satışa çıktığından emin olun. Henüz satışa çıkmamış bir ürünü 

duyurmanız çok doğru olmayacaktır. 

• Başlıklarınızda ‘Yeni gelen ürünler’ ve ya ‘Haftanın yeni koleksiyonu’ gibi başlıklar kullanabilirsiniz. Bu ürünlere ilk sen sahip ol 

algısı, satışlarınızı etkileyecektir. 

• Tüm ürünlerinizin altına CTA kullanmalısınız. E-ticaret sektöründe en çok kullanılan CTA genellikle ‘Hemen Al’ olarak 

belirlenmiştir. 

4.3%  

Open Rate  

 

Conversion Rate 
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BIRTHDAY  

Müşteri sadakati sağlamak markalar için oluşturulması en önemli ve 

aynı zamanda en zor bağlardan biridir. Yapılan tüm araştırmalar, 

marka sadakati sağlayan markalarının ilk satın alma işleminden sonra, 

bir müşterisini online mağazasına geri döndürme şansı %27, bu 

müşteriyi ikinci ve üçüncü bir satın alma işlemi yaptırabildiyse bir 

sonraki satın alma oranı ise %54’tür. 

Marka sadakatine yönelik tüm kampanyalar marka ile müşteri 

arasında iletişimi güçlendirir, müşteri sadakatini artırır ve bu 

beraberinde daha fazla satın alma ile ciroda artış getirir. 

  

ÖNERİLER 

• Doğum günü kampanyaları, sadakat kampanyalarının en önemlisidir. Önemli bir günde hatırlanma hissi hemen hemen 

herkeste önem taşır. Öncelikle tavsiyemiz yeni üyelik işlemi gerçekleştirirken kullanıcının doğum günü bilgisine de yer 

vermeniz olacaktır.  

• Onu hatırladığınıza dair bir içerik hazırlayın. Kullanıcınıza mutlaka bir hediye sunun. Hemen hemen tüm markalar bu özel 

günde müşterisini yalnız bırakmıyor ve onlara bir indirim sunuyor. Örneğin bu özel gün için minimum %10 indirim tanımlayın.  

• Doğum gününden bir gün önce ve ya aynı gün mailinizi tetikleyebilirsiniz. 

• Başlıklarınızda doğum gününe özel bir indirim hazırladığınızı belirtin. 

• Doğum gününde gelen kutusunu kontrol etmeyen kullanıcılar hatırlatıcı bir tetik kurgusu daha oluşturabilirsiniz. Örneğin, 

doğum günü hediyeni hala kullanmadın, indirimi kaçırma gibi bir mesaj verebilirsiniz. 

8.2%  
Open Rate  

 
Conversion RATE 
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GÜN BAZLI EMAIL PERFORMANSI 
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SONUÇ 

E-mail marketing ile tüm otomasyon ve bulk gönderimleriniz sayesinde e-ticaret cironuzda önemli artışlar 

yakayabilirsiniz. Doğru zamanda, doğru kullanıcıya, doğru içerikler ile müşterilerinizin bir ürün satın almasını 

destekleyebilirsiniz. Mevcut datanıza gönderebileceğiniz duyurular ile, online site trafiğinizde artış yakalayabilir, 

tüm fırsatlarınızı duyurabilir dolasıyla satın alma döngüsünü destekleyebilirsiniz. 

E-mail marketing, diğer tüm dijital mecralar ile karşılaştığında en düşük maliyet ile en yüksek dönüşümü 

aldığınız yatırım kanallarının başında gelmektedir. Bu kanalı etkin ve doğru kullanımınız sonucunda, e-ticaret 

cironuzun yaklaşık %25’nin e-mail marketing üzerinden sağlanması beklenmektedir. 

Eğer bir danışmana ve Pazarlama otomasyonu süreçlerinize yardımcı olacak bir ekip arıyorsanız, sizi bir Dijital 

Pazarlama kahramanına dönüştürmeye hazırız.       

 

Revotas Danışmanlarından bugün yardım isteyin. 

 

E: info@revotas.com T: (0212 – 809 07 42)  W: www.revotas.com 

 

 

 

 

 

 

 


