


Toplantı yapılacak 
markanın logosu gelecek

Toplantı Konusu ve Tarihi



01.01.2021 - Ürün Değerlendirme Toplantısı



.





Yapay Zeka Tabanlı Teknolojiler ile dijital 
pazarlama çözümleri sunan Revotas'ın 
yolculuğu, 2009 yılında Amerika'da Mass 
Innovation Ödülü almasıyla başladı. Hızla 
büyüyen ve serüvenine Türkiye'yi de katan 
Revotas, 2020 itibariyle 1000'den fazla 
markaya yapay zeka tabanlı teknolojilere 
sahip ürünler sunuyor. Yapay Zeka Tabanlı 
Ürünler kullanarak cirolarını yükselten 
markalarımıza biz, Akıllı Markalar diyoruz. 
Çünkü biliyoruz ki, aklın yolu bir...





Haftalık gönderilen e-posta sayısı 450 milyon

2020'de harcanan her 1 TL için 38TL'lik yatırım getirisi

Segmentasyon ile 18 kat daha fazla satış

2020'de marka gelirlerinde %67 artış

Müşteri hizmetlerinin 2020'de markalara dönüş hızı 3 dakika 

2020'de büyüme oranı %22





Orkestrasyon pazarlama; şirketlerin ürettiği ürün ya da 
hizmetler ile ile ilgili alınacak her kararın kullanıcıların satın 
alma davranışlarına etki edecek iletişim boyutunu 
düşünerek alması ve bu farklı kararları bir disiplin içinde 
orkestra ederek, stratejik bir yaklaşım ile planlaması 
sürecine denir. 

Kullanıcıların sizden beklediği kişiselleştirilmiş deneyimleri 
sunmak ve kararını vermiş olan müşterilerinize pazarlama 
aktivitesinde bulunmak için orkestrasyona ihtiyacınız vardır.  

Revotas Orkestrasyon Pazarlama Platformu ile IT 
gereksinimi ve ekstra iş gücüne ihtiyaç duymadan 
pazarlama orkestrasyonunuzu kolayca yönetebilirsiniz.
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Unify Data Personalize Automate
Customer Data Platform 

Segmentasyon 
Lifetime Value 

Cihazlar Arası Tanımlama  
(Bilgisayar, tablet, telefon vb.) 

Anonim Kullanıcı Takibi

Kişiselleştirilmiş Dijital Pazarlama 
Yapay Zeka Tabanlı E-posta Pazarlama 

Yapay Zeka Tabanlı Ürün Önerileri 
Akıllı Sosyal Medya Reklamları 

Müşteri Yolculuğu Orkestrasyonu 
Akıllı Tetik Kampanyaları 

Dinamik E-posta Senaryoları 
A/B Testi 

Müşteri Yaşam Döngüsü Yönetimi 
E-posta Pazarlama 
SMS Otomasyonu 
Push Gönderimi 

CRM Ads
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Elde Etme

Database’in oluşturulması,  
hedef kitlenin belirlenmesi

Müşteriye  
Dönüştürme

Kullanıcının satın alma  
gerçekleştirmesini sağlama

Dönüşümü  
Artırma

Kullanıcının sonuç odaklı  
aktivitelerinin artırılması  

(satın alma, sitede kalma oranı, katılım vb.)

Elde  
Tutma

Kullanıcın aktivitelerinin  
sürdürülebilirliğini sağlama

Sürdürülebilirlik / 
Geri Kazanma

Kullanıcın hareketlerinin  
tekrar canlandırılması



Teknik özelliklere göre; 
• Tarayıcı tipi 
• Trafik kaynağı 
• Cihaz tipi 
• Gelinen sayfa vb.

Davranışa göre; 
• Sayfa gezinmesi 
• Sayfada harcanan zaman 
• Sayfadan çıkma süresi 
• Üye olması/Üye olmaması vb.

Dataya göre; 
• Lokasyon 
• Çerezler 
• CRM segmenti vb.

Ziyaret geçmişine göre; 
• Baktığı ürünler 
• İncelediği ürün kategorisi  
• Ortalama ürün fiyatı 
• Ziyaret ortalaması (gün/hafta)

Satın almaya göre; 
• Toplam harcadığı rakam 
• Son alışveriş tarihi  
• Sepetteki ürün kırılımı 
• Ortalama sipariş değeri 
• Müşteri yaşamboyu değeri

İçgörüye dayalı, müşteri odaklı.







Revotas Ailesine Hoş Geldiniz!
RevotasAilesi olarak aramıza hoş geldin diyoruz. 
Size özel, avantajlı ürünleri görmek için hemen 
tıklayın!

WebPush, izinli kullanıcıların tarayıcılarına gönderilebilen tıklanabilir 
anlık bildirimlerdir. WebPush’un en önemli özelliği bu anlık 
bildirimleri kullanıcılar internet sitesi açık olmasa dahi iletir. 
WebPush ile kullanıcılarınıza özel gönderimler yapabilir ve kitlenizi 
segmente edebilirsiniz. Birden fazla kategori ya da farklı coğrafyalı 
kullanıcıya sahipseniz, bu kullanıcıları segmente 
ederek kişiselleştirilmiş bildirimler gönderebilirsiniz. 

• Hızlı kurulum, kolay kullanım 
• Anlık ya da kampanya bazlı segmentasyon 
• İleri düzey segmentasyon  
• Kişiselleştirilmiş içerik gönderimi 
• Omnichannel kampanya yönetimi  
• Detaylı raporlama 
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Kullanıcılar, WebPush bildirimi 
almak için tek tıkla izin verir.

WebPush bildirimi (120 karakter), 
tarayıcı kapalı olsa dahi kullanıcıya ulaşır.

Kullanıcılar istenilen sayfaya yönlendirilir.



Toplu Gönderim: Tüm kullanıcılarınıza ya da  
hedeflediğiniz segmentasyona mesajınızı iletirsiniz.

Kullanıcılarınıza günlük, haftalık gönderimler yaptığınız veya indirim, fırsat 
vb gibi duyuruları paylaştığınız webpush senaryosuna “toplu gönderim” 
adını veriyoruz. Bu kampanyalar tüm datanıza veya tercihinize göre 
segmente ettiğiniz bir bölümüne kolayca -posta gönderimi yapmanızı 
sağlar.  

Global ve yerel araştırmalar, webpush üzerinden elde edilen tüm 
cironun yaklaşık %38’inin “Toplu Gönderim”lerin oluşturduğunu açıklıyor.

Öneriler: 

• Haftada ortalama iki kez standart kampanya gönderimi yaparak datanızı 
aktivitelere göre segmente edebilirsiniz. 

• Dikkat çekici başlıklar tıklanma oranınızı artırır. Kısa başlıklar kullanmalı ve bir 
teklifiniz varsa bunu vurgulamalısınız. İdeal içerik için A/B testi yapabilirsiniz. 

• Tüm datanıza gönderim yapıyor olsanız bile kişiselleştirilmiş hissi yaratabilirsiniz. 
Kişiselleştirilmiş bir gönderim, açılma oranınızı artıracaktır.

Toplu Gönderim



Hoş Geldin: Sitenize yeni gelen kullanıcılara hoş geldin mesajı gönderebilir, 
ilgi çekici tekliflerle satışa dönüştürebilirsiniz.

Hoş Geldin

Sitenizden WebPush gönderimine izin verdikten sonra kullanıcıların aldığı ilk 
WebPush’dur. İletişimin başladığı ilk WebPush olduğu için hem özel hem de 
etkileyici olmalıdır. Hoş Geldin WebPush’u, kullanıcıların ilgisini kazanıp 
markanızla/hizmetinizle en çok ilgilendiği zamanı fırsata dönüştürmenizi, marka 
sadakati oluşturmanızı ve gelir elde etmenizi sağlar. İyi hazırlanmış bir Hoş 
Geldin WebPush; tıklanma oranını maksimum düzeye taşır. Göndereceğiniz ilk 
WebPush’un zamanlaması, içeriği ve vermek istediği mesaj oldukça önemlidir.

Öneriler: 

• WebPush’a izin veren üye, alışverişe en yakın üyedir. Dolayısıyla Hoş Geldin 
WebPush’unda mutlaka hediye çeki, indirim vb destekleyici fırsatlar ile 
kurgulayın. Başlıklarınızda bu indirimlere yer verin, kısa bir hoş geldiniz başlığı 
ve belirteceğiniz indirim mutlaka satın almayı tetikleyecektir. 

• İlk WebPush gönderiminde kullanıcı tıklamadıysa, ikinci ve üçüncü WebPush ile 
bu indirimi hatırlatan senaryolar üretebilirsiniz. 

• Sosyal medya hesaplarını takip etmeye yönlendirebiliriniz. 



Sepet Hatırlatma: Sepetinde ürün unutan kullanıcılarınıza hatırlatma mesajı 
gönderebilirsiniz.

Sepet Hatırlatma

Sepet Hatırlatma WebPush’u 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 WebPush’dur.  

Sepet Hatırlatma WebPush’u dikkatlice oluşturulmalıdır. Potansiyel kullanıcılarınıza 
kendilerini değerli hissetmelerini sağlamalısınız.

Öneriler: 
• Kampanyanızı kullanıcınız sepeti terk ettikten sonra 24 ile 72 saat arasında 

gönderilmek üzere hazırlayın. 

• Mesajınızı kişiselleştirin. Olabildiğince dinamik içerikler kullanın. 
WebPush’unuzda alıcının ilk ismini, sepette bıraktığı ürünün görselini mutlaka 
kullanın. 

• Ürün sayfasına ulaşacağı linki WebPush’a eklemeyi unutmayın. 

• Ücretsiz kargo veya %10 indirim gibi anlık teklifler sunun ve bu tekliften 
faydalanması için kullanıcıya bir süre verin. 

• Sepetinizde ürün unuttunuz gibi kısa ve net başlıklar kullanın.



Kampanya Sonrası Bildirimi: Sipariş sonrasında kullanıcılarınıza İstediğiniz 
mesajı iletebilir, anket yapabilir, teşekkür edebilirsiniz.

Kampanya Sonrası Bildirimi
Kampanya Sonrası Bildirimi kullanıcının bir siparişi tamamladıktan sonra 
onun memnuniyetini, satın alma işlemi sırasındaki deneyimini ölçtüğünüz ve 
yeni fırsatlar sunabileceğiniz alışveriş sonrası gönderebileceğiniz bir 
WebPush’tur. 

Kullanıcının kendini değerli hissetmesini sağlayan bu kurgu, geliri artırdığı gibi 
kullanıcıda da marka ile iletişimde olduğunu hissettirir. Satış tamamlandıktan 
sonra e-ticaret sitelerinin %25’inden fazlası için ilişki sona eriyor. Yapılan 
araştırmalara göre, e-ticaret sitelerinin %26’sı satın alma sonrası WebPush 
göndermiyor. Yani sadık müşteri yaratma fırsatından yaralanmıyor.  

Kullanıcıları, sadık müşterilere dönüştürmeniz ve satış sonrası WebPush aracılığı 
ile iletişim kurmanız, pozitif ve kalıcı bir ilk izlenim yaratma şansı sunar.
Öneriler: 

• Gönderimi satın alma işleminin ilk saatine kurun. 

• Duygusal bir bağlantı kurmaya çalışın, sadakati besleyin. 

• Kullanıcının çözülmemiş sorunları olabilir. Müşteri hizmetleri, ulaşabileceği bir e-posta, telefon 
numarası ekleyin ya da canlı sohbet dizisi kurgulayın. 

• WebPush’a teslimatla ilgili tavsiyeler ekleyin.  

• Tamamlayıcı ürün veya ilgilenebileceği diğer ürünlerle ilgili konseptler yaratın ve bu seriye 
ekleyin.



Sizi Özledik: Uzun zamandır sitenizi ziyaret etmeyen kullanıcılarınıza “sizi 
özledik” mesajı göndererek tekrar geri kazanım sağlayabilirsiniz.

Sizi Özledik
Sizi Özledik, yeni müşteri edinmeden daha az maliyetli ve efektiftir. Bu kurgu 
ile daha önce satın alma gerçekleştiren müşterileri tekrar kazanmak mümkündür. 
Bu kurguda kritik nokta konu başlığının ne olacağı ve WebPush’ların hangi 
sıklıkla gönderileceğidir.  

Kullanıcının ihtiyaçlarına göre Sizi Özledik WebPush’u göndermek ve ardından 
bir indirim vermek ve birkaç gün sonra kullanıcıya farklı bir teklif ile gitmek basit 
ve etkili bir yöntemdir. 

Sizi Özledik WebPush’larında “Sizi Özlüyoruz" ya da “Geri Dön” kelimesi 
olan içerikler %12.7 daha fazla okunmaktadır.

Öneriler: 

• Kullanıcıları geri kazanmak için gerçekçi bir indirim yapın. 

• Sepet ortalaması yüksek olan müşteriler için hediye paketi ve ücretsiz kargo seçenekleri sunun. 

• Kullanıcı bu teklife tepki vermiyorsa hatırlatıcı bir WebPush gönderin, bir zaman sınırı koyun ve 
daha iyi bir teklif sunun. 

• Aktif olan kullanıcılarınız WebPush’larınızı açmayı bıraktıysa marka hikayenizi onlara tekrar 
hatırlatın. 



Dinamik Sepet Hatırlatma: Sepetinde ürün unutan kullanıcılarınıza 
kişiselleştirilmiş dinamik hatırlatma mesajı iletebilirsiniz.

Dinamik Sepet Hatırlatma

Her kullanıcı satın alma yolculuğunda bazen radardan çıkabilir. Dinamik Sepet 
Hatırlatma, radardan çıkan kullanıcıları geri kazanmanın tasarruflu yollarından biridir. Bu 
kurgu, kullanıcının en son ziyaret ettiği sayfaya göre tetiklenen WebPush serisidir, aktivite 
üzerine odaklanır.  

Dinamik Sepet Hatırlatma;  herhangi bir kategoriye ilgisi olan kullanıcıyı sitenize geri 
getirip o kategoriden bir ürün satın almaya teşvik eder. Satın alma kararı oluşmuş ve 
sepetine ürün ekleyip çıkan bir kullanıcıyı sitenize geri getirir. Satın almadan vazgeçen 
bir kullanıcının neden satın almadan vazgeçtiğine dair ipuçları toplamanıza yardımcı olur.

Öneriler: 

• Kullanıcıyı harekete geçirecek başlık ekleyin. 

• Kullanıcının aynı zaman diliminde birden fazla WebPush almadığından emin olun. 

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



WebPush ile ticaretinizi hızlandırabilir,  

müşteriyi elde tutma oranlarınızı artırabilir ve  

gelirinizi                yükseltebilirsiniz.%10

% 15  
Dönüşüm Oranı

x 5  
Elde Tutma Oranında Artış

%30 
Site Trafiği Artışı
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Tanışma Toplantısı

Entegrasyon
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