
Social Proof
Dikkat çek, harekete geçir, gelirini artır!



Social Proof, kullanıcılara sitedeki diğer ziyaretçilerin anlık neler 
yaptığını, genel davranış biçimlerini ve aktivitelerini gösteren, her 
siteye entegre olabilen bir kullanıcı davranış uzmanıdır. İnsanların bir 
konu ya da ürün hakkındaki düşünceleri, o konu hakkında herhangi bir 
deneyimi olmayan kişilerin fikirlerini ve o konuya yaklaşımını doğrudan 
etkiler. Social Proof, kullanıcıların davranış biçimlerini diğer 
kullanıcılara göstererek gelirinizi yükseltmenizi sağlar.
Social Proof, siteye gelen kullanıcıya; sitede o an kaç kişi 
bulunduğunu, en son hangi ürünün/hizmetin alındığını, en son hangi 
şehirden alışveriş/kayıt yapıldığını, indirimde olan ürünleri/hizmetleri, 
yeni gelen ürünleri/hizmetleri, kullanıcının incelediği ürüne/hizmete 
anlık kaç kişinin baktığını, kullanıcının incelediği ürünün/hizmetin kaç 
kişi tarafından satın alındığını, kullanıcının incelediği ürünün/hizmetin 
kaç kişinin sepetinde olduğunu göstererek kullanıcıyı aktif satışa 
yönlendirir.

Social Proof 
nedir?



Ürüne kaç kişinin baktığını göstererek satışı 
hızlandırın! 

Ürün sayfasında ürünü inceleyen kişi sayısını 
ve stok bilgisini göstererek satın alma kararını 
hızlandırır. Kullanıcı maksimum üç sayfa 
gezerek alışverişini tamamlar. Kullanıcıyı 
direkt satışa yönlendirmek, sepet tutarını 
yükseltmek için idealdir. 

Ürünün satın alma sayısını göstererek 
güvenirliğinizi yükseltin!

Ürün sayfasında o ürünün kaç kişi tarafından 
satın alındığını gösterir. Diğer kullanıcılar 
tarafından satın alınan ürünü yeni kullanıcıya 
göstererek güvenirliği ve marka sadakatini 
yükseltir. Avantajlı ve trend ürünler/hizmetler 
sunan siteler için uygundur.

Canlı ziyaretçi sayısı ile talep artırın!

Canlı ziyaretçi sayısı, anlık sitenizin tamamını 
veya ürün/hizmet sayfanızı görüntüleyen kişi 
sayısını gösterir. Fiziksel ürün, rezervasyon 
ve etkinlik bileti satış sayfaları gibi sınırlı 
envanter içeren teklifler için idealdir.

Yeni gelen ürünlerinizi ön plana çıkararak 
çeşitliliğinizi gösterin!

Trendleri takip eden, çeşitliliğe önem veren 
kullanıcılar için caziptir. Sitenize yeni gelen 
ürünleri kullanıcıya gösterir. Kullanıcıyı direkt 
satışa yönlendirmek, site ziyaret süresini ve 
sepet tutarını yükseltmek için idealdir. 

Anlık satılan ürünleri göstererek satın alma 
kararını hızlandırın!

Sitenizde anlık satılan ürünleri kullanıcıya 
gösterir. Diğer kullanıcıların satın aldıklarını 
yeni kullanıcıya göstererek satın alma 
kararını hızlandırır, güvenirliği ve marka 
sadakatini yükseltir. Avantajlı ve trend ürünler/
hizmetler sunan siteler için faydalıdır.

İndirimde olan ürünü ön plana çıkararak 
satışı artırın! 
Sitenizde yer alan indirimli ürünleri kullanıcıya 
gösterir. Sitenizde belli bir süre kalan 
kullanıcıyı direkt satışa yönlendirmek, site 
ziyaret süresini ve sepet tutarını yükseltmek 
için doğru bir çözümdür.

Ürünü kaç kullanıcının sepetinde olduğunu 
göstererek satışı hızlandırın! 
Ürün sayfasında ürününün kaç kişinin 
sepetinde olduğunu ve stok bi lgisini 
göstererek satın alma kararını hızlandırır. 
Kullanıcıyı direkt satışa yönlendirmek, sepet 
tutarını yükseltmek için hızlı bir çözümdür. 

Sitenizde en çok satan ürünleri kullanıcıya 
gösterir. Diğer kullanıcıların tercihlerini ve 
satın alımlarını yeni kullanıcıya göstererek 
güvenilirliği ve marka sadakatini artırır. 
Avantajlı ve şık ürünler/hizmetler sunan siteler 
için yararlıdır. 

En çok satan ürünlerinizi göstererek marka 
sadakatinizi artırın!



Tüketicilerin %88’i Social Proof’u kişisel 
önerilerle eşdeğer gördükleri için satın 
alma kararını daha hızlı alıyor. Siz de 
sitenize gelen kullanıcının satın alma 
kararını hızlandırmak için Social Proof 
kullanabilirsiniz.

Satın almayı hızlandırır!

Etkileşim oranını artırır!
M a r k a l ı i ç e r i k l e r i n d ış ı n d a 
kul lanıc ı lar ın hareket i d iğer 
kullanıcıları 8 kat daha fazla 
etkiliyor. Social Proof ile etkileşim 
oranınızı yükseltebilir ve yeni 
ku l l an ıc ı l a ra güven i r l iğ i n i z i 
ispatlayabilirsiniz.

Doğrulanmış en popüler dijital 
pazarlama araçlarından biri olan 
Social Proof ile kazancınızı kısa 
z a m a n d a y ü k s e l t e b i l i r , 
popülerliğinizi artırabilirsiniz.

Düşük maliyet & 
yüksek kazanç sağlar.
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