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Data Driven Marketing müşterileriniz hakkında sahip olduğunuz bilgiler ve etkileşimleriyle yarattıkları datanın analizi üzerinden dijital 

pazarlama kararlarınızı yönlendiren pazarlama şeklidir .

DATA DRIVEN MARKETING



Ürün veya himetleriniz hangi kitlenin ne gibi ihtiyaçlarını karşılıyor?

Hedef kitleyi doğru belirlemek, dijital reklam kampanyalarının nasıl bir çerçevede şekilleneceğini, doğru reklam mecralarının seçimi

gibi konularda geri dönüşümü yüksek oranda etkileyecek nokta atışı adımlar atmanızı sağlar.

DOĞRU HEDEF KİTLE



Google Market Finder, şirketlerin yeni pazarların gereksinimlerini anlamalarına ve hangisinin kendileri için doğru olduğuna karar

vermelerine yardımcı olacak bir bilgi merkezi barındırıyor.

Google Market Finder ile 185 ülke pazarına dair detayları keşfedebiliyor ve 39 veri kaynağından uluslararası pazar içgörülerine

ulaşabiliyoruz.

GOOGLE MARKET FINDER

PAZAR ANALİZİ
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➢ Ortalama sipariş değeri

➢ Dönüşüm oranı

➢ E-ticaret geliri

➢ Mevcut müşteri satışının yeni müşteri satışına oranı

➢ Site trafiği

➢ Geri gelen ziyaretçi ve yeni ziyaretçi

➢ Ziyaretçi başına sayfa görüntüleme sayısı

➢ Sitede geçirilen zaman

➢ Tıklama başına maliyet

➢ Hemen çıkma oranı

➢ Tıklama oranı

➢ Trafik kaynakları

ONLINE SATIŞ ANAHTAR PERFORMANS GÖSTERGELERİ (KPI)



Google Tag Manager, Google Analytics ve Google Ads ile 

entegre bir şekilde çalışan bir kod grubudur. GTM sayesinde, 

hem ziyaret istatistiklerini daha detaylı takip edebilir hem de 

reklam dönüşümlerini daha iyi yorumlayabilirsiniz. 

GOOGLE TAG MANAGER

ANALİZ

Örneğin; Google Arama Ağı Reklamları üzerinden gelen bir 

ziyaretçinin form sayfasını açıp formu doldurmadan çıkması 

durumunda bunu tespit edebilirsiniz veya sepetine bir ürün 

ekleyip siparişi tamamlamadan siteden ayrıldığında da bunu 

tespit edebilirsiniz.



➢ Web siteniz hangi sıklıkla ziyaret ediliyor?

➢ Kullanıcı web sitenize nereden yönlendirilmiş?

➢ Hangi sayfaları veya ürünleri ziyaret etmiş?

➢ Kullanıcının lokasyonu neresi?

➢ Hangi cihaz ile sitenize giriş yapılmış?

➢ Kullanıcılar arama motorlarında hangi kelimeler ile sitenize

yönlendirilmiş?

➢ Web sitemizi ziyaret eden kullanıcıların ilgi alanları neler?

➢ Real time web sitenizi ziyaret eden kullanıcı sayısı kaç?

GOOGLE ANALYTICS

ANALİZ VE ÖLÇÜMLEME



Yeniden pazarlama kitleleri, web sitenizle daha önce

etkileşimde bulunmuş olan kullanıcılara ulaşmanın bir

yoludur. 

Reklamlarınızı, Google veya iş ortağı web sitelerine göz

atarlarken bu kitlelerin karşısına stratejik bir şekilde

konumlandırmanıza olanak tanır, bu da marka bilinirliğinizi

artırmanıza ve hedef kitlenizin satın alma işlemi

yapmalarına yardımcı olur.

KİTLE OLUŞTURMA

SEGMENTASYON



E-ticaret siteleri ziyaretçilerinin ortalama %98’i siteye yaptığı ilk ziyarette alışveriş yapmadan siteden çıkar. Bu kullanıcıları

Remarketing modeli ile tekrar hedefleyebilir ve yeni kullanıcılara göre 4 kat daha yüksek olan satın alma oranları ile dönüşüm

oranlarınızı arttırabilirsiniz.

GOOGLE ANALYTICS REMARKETING

SEGMENTASYON



• En popüler kişiselleştirme tekniklerinden biri, kullanıcıların göz attıkları 

ancak satın almadıkları ürünleri/hizmetleri hatırlatmaktır.

• Satın alınmak istenen ürünün tükenmesi durumunda, ürün tekrar satışa 

döndüğünde bu durumun hatırlatılması şeklinde olabilir.

• Sadık müşteri indirimleri ve iletişimleri tekrar satın almalarına teşvik 

eden son derece etkili bir yoludur.

STRATEJİ

GOOGLE ANALYTICS REMARKETING



KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ PAZARLAMA

Ziyaretçilerinizi belirli kriterler yardımı ile segmente etmeniz, farklı 

mesajlar vermeniz, promosyonları göstermeniz ya da işlemleri 

otomatik hale getirmeniz online satış performansınız için önemlidir. 

Örneğin, web sitenizde standart oda seçimi yapan kullanıcılarla, 

suit oda seçimi yapan kullanıcıları ayırarak online kanallardan farklı 

mesajlar gösterebilirsiniz. Web sitenizi ilk kez ziyaret eden 

kullanıcılara sunduğunuz avantajları gösterirken, remarketing

kitlenize daha önce baktığı odalar özelinde sepet ortalamasını 

yükseltecek promosyon kodları sunabilirsiniz.



REMARKETING & SIMILAR AUDIENCES ÖRNEK KİTLE SEGMENTASYONU

All Users - 15 Day

All Users - 7 Day

Dil özelinde - "book rooms" Sayfa Ziyaretleri

60 Saniyeden > Oturum Süresi

Oturum Sayfası 3 'den fazla olanlar

Ülke özelinde - İletişim Sayfası Ziyaretleri 

Standart oda ziyaretleri

Suit oda ziyaretleri

Yılbaşı Etkinliği Sayfa Ziyaretleri

Çocuk Kategorisi Sayfa Ziyaretlerinde 60 Saniyeden > Oturum Süresi

Spa & Wellness Kategori Ziyaretlerinde 60 Saniyeden > Oturum Süresi

Benzer kitle hedeflemesi sitenizin ziyaretçileriyle benzer özelliklere sahip olan yeni kullanıcıları hedefleyerek, en iyi performans gösteren kitlelerinizin 

erişimini genişletmenize yardımcı olur.

REMARKETING



Hedefler, işletmenizin başarısına katkıda bulunan ve dönüşüm

adı verilen tamamlanmış işlemleri ifade etmektedir. Hedeflere

örnek olarak üyelik oluşturma, rezervasyon yapma, web site 

telefon numarası tıklamaları, e-bülten abonelikleri, whatsapp

buton tıklamaları veya iletişim formu gönderme verilebilir.

GOOGLE ANALYTICS HEDEF OLUŞTURMA

ÖLÇÜMLEME VE RAPORLAMA



Dönüşüm hunileri, web site ziyaretçilerinin bir hedef

tamamlama yolunda adımları görselleştirmenizi ve

anlamanızı sağlar. Örneğin, bir otel e-ticaret sitesi için

huni adımları, odaların görüntülenmesi, sepete

eklenmesi, faturalandırma aşamalarının doldurulması

ve rezervasyonun tamamlanmasıdır diyebiliriz.

DÖNÜŞÜM HUNİSİ

HUNİ GÖRSELLEŞTİRME RAPORU



DÖNÜŞÜM HUNİSİ

ANALİZ



DÖNÜŞÜM HUNİSİ

ANALİZ



Web Sitenizde;

kimlerin,

hangi ilden,

hangi zaman ve saat dilimlerinde,

kaç dakika süre ile,

hangi sayfaları gezdiğini,

hangi tarayıcı kullandığını,

hangi ip ile giriş yaptığını,

hangi işletim sistemini kullandığını,

hangi web sayfasından sitenize ulaştığını,

arama motoruyla geldiyse hangi sorguyla geldiğini 

gösteren bir uygulamadır.

YANDEX METRICA

ANALİZ VE RAPORLAMA



ISI HARİTASI

ANALİZ

Isı Haritası, web sayfası üzerinde kullanıcıların en çok 

web sayfamızın hangi alanları ile etkileşime geçtiğini 

incelemek için kullanılan sayfa analiz yöntemidir. 

Kullanıcının nereye tıkladığı, nerede durduğu ve sayfa 

hareketleri bu yöntemle analiz edilir. Yandex Webvisor ve 

Hotjar aracılığıyla web site ziyaretçilerinin davranışlarını 

görebilir, video formatında davranışlarını takip edebiliriz.



ISI HARİTASI

ANASAYFA OPTİMİZASYON

Anasayfa: Isı haritasına, tıklama bölgelerini, fare 

hareketlerini analiz etmekle başlayabiliriz. En sıcak bölgeye 

kampanyalarınızı, en çok görüntülenen alanlara en çok 

satılan ürünlerinizi, yoğun tıklama bölgelerine “Book Now” 

butonlarınızı yerleştirebilirsiniz. Fare hareketi olmayan 

bölgelere ise ROI’si düşük hizmetlerinize ve bilgi amaçlı 

metinlerinize yer verebilirsiniz. 



ISI HARİTASI

SEPET SAYFASI OPTİMİZASYON

Sepet Sayfası: Şimdi sırada kullanıcıları ürünü/hizmeti neden sizden satın almalı konusunda ikna etmelisiniz. Eğer bir sonraki alışveriş için 

bir teklifiniz, sunduğunuz fırsatlar, indirim kuponu varsa en sıcak bölgede yer verebilirsiniz. Bu sayfada, sitenizi terk eden kullanıcıları 

segmente edip, promosyon ve indirim iletişimi yapabilir ya da çıkış eğiliminde kullanıcılara real time promosyon vererek müşteriyi tekrar 

kazanablirsiniz. Çünkü; kullanıcı bu adımda ürünü almaya karar vermiştir, ancak fiyat araştırması yapma olasılığı çok yüksektir.



ISI HARİTASI

ÖDEME SAYFASI OPTİMİZASYONU

Ödeme Sayfası: Kullanıcıdan gerekli bilgiler, en kısa şekilde alınmalıdır. Sade bir tasarım, ürünün fotoğrafı ve toplam tutar rahatlıkla 

farkedilmelidir. Taksit avantajı ayrıntılarına, iade ve değişim kolaylıklarınıza da yer verilmedir. Tüm bu optimizasyonların ardından bu 

sayfayı terk eden kullanıcıları segmente ederek, olası nedenler için ayrı ayrı iletişim yapmaya başlayabilirsiniz.

Teşekkürler Sayfası: Artık rezervasyon yaptıran bir kullanıcınız var. Artık kullanıcınızı sadık müşteriniz haline getirmek için müşteri 

sadakati programına başlayabilirsiniz. Bir sonraki alışverişi için motive edecek bir teklifte bulunmalısınız.



A/B TESTİ

OPTİMİZASYON

A / B testi, kullanıcı deneyimlerinde yapılan değişikliklerin 

sonuçları ile ilgili verileri toplar. A / B testinde, bir web sayfası 

veya uygulama ekranı alıp aynı sayfanın ikinci bir sürümünü 

oluşturmak için onu değiştirirsiniz. Ardından, trafiğinizin yarısı 

sayfanın orijinal sürümünde gösterilir (kontrol) ve yarısı 

sayfanın değiştirilmiş halinde gösterilir (varyasyon).



A/B TESTİ

OPTİMİZASYON

Örneğin, otel web sitesinde online rezervasyon arttırabilmek için görsel 

imaja, form alanlarına, harekete geçirici mesajlara ve sayfanın genel 

düzenine yönelik A / B test değişikliklerini denenebilir.

Reklam metnini ya da görsellerini test ederek, pazarlamacılar hangi 

sürümün daha fazla tıklama aldığını öğrenebilirler. Sonraki açılış 

sayfasını test ederek, hangi düzenin ziyaretçileri müşterilere en iyi 

şekilde dönüştürdüğünü öğrenebilirler. Her adımın öğeleri verimli 

çalıştığı takdirde, daha düşük maliyetlerle daha yüksek dönüşüm 

sayılarına ulaşmak mümkündür.



A/B TESTİ BAŞARI HİKAYESİ

PEGASUS HAVA YOLLARI ÖRNEĞİ

Google Test Platformu Optimize 360, Pegasus Hava Yolları'nın Flex satışlarını %22 artırmasına yardımcı oldu.

Pegasus, müşterilerin sınırsız bilet değişikliği yapmasına olanak tanıyan Flex'in satışlarını artırmaya odaklandı. Görünüşe göre, müşteriler 

bu ürünün avantajları konusunda yeterince bilgi sahibi değildi. Bu nedenle içerik metinlerini ve fiyatların sunuluş şeklini iyileştirmenin satış 

performansını artırabileceğini düşündü. Ekip önce test türünü, ardından da testin hedefini kolayca seçti. Daha sonra farklı başlıklar, hizmet 

açıklamaları, seçenek etiketleri ve fiyatlar içeren yeni varyasyonlar oluşturdu.

35 gün süren deneme boyunca yeni varyasyonlar 869.000 ziyaretçiye gösterildi. Deneme boyunca Pegasus, Flex ürününün satışlarını %22 

artırmayı başardı. Kazanan varyasyon belirlendikten sonra tüm ziyaretçilere gösterilmeye başlandı.

*Source: Think with Google / Şubat 2018

% 2235
gün uplift

869.000
ziyaretçi



İlişkilendirme Modelleri (Attribution Modellig), yatırım için en etkili pazarlama kanallarınızı keşfetmek amacıyla ziyaretçilerinizin dönüşüm 

yolundaki satın alma davranışlarınının farklı methodlara göre derinlemesine analiz edilmesi sürecidir.

İLİŞKİLENDİRME MODELLERİ
ANALİZ



Veriye Dayalı İlişkilendirme, kullanıcılarınızın dönüşüm temas 

noktalarından nasıl etkilediğini anlamak için mevcut tüm yol 

verilerini kullanır. Buna hem dönüşüm gerçekleştiren hem 

de dönüşüm gerçekleştirmeyen kullanıcılara ilişkin veriler dahildir.

Örneğin, Organik Arama, Görüntülü Reklam Ağı ve E-posta

bir araya geldiğinde dönüşüm olasılığı %3'tür. Görüntülü Reklam 

Ağı kaldırıldığında, olasılık %2'ye düşer. Görüntülü Reklam 

Ağı varken gözlemlenen %50'lik artış, ilişkilendirmenin temelini 

oluşturur.

İLİŞKİLENDİRME MODELİ
VERİYE DAYALI İLİŞKİLENDİRME



TEŞEKKÜRLER


