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BDT DIŞ TURİZM PAZARINA GENEL BAKIŞ



BDT PAZARINDA 

HANGİ ÜLKELERİ ZİYARET ETMEYİ TERCİH EDİYOR?
2016-2018’de Rusların çoğu Türkiye’ye gitti, Abhazya, 
Finlandiya, Kazakistan,Ukrayna ve Çin Bu veriler yalnızca 
turistik gezileri değil, aynı zamanda genel.
Ruslar sık sık Finlandiya gibi Rusya ile sınırdaki ülkelere 
giderler.
Çin, Polonya iş gezileri ve akrabalarını ve arkadaşlarını 
ziyaret etmek için eski SSCB ülkelerine (Kazakistan, Ukrayna, 
Gürcistan) de giderler.
Bununla birlikte, yalnızca turist olarak, TOP ülkeleri 
değişecektir. 
Tüm BDT ülkeleri, insanların iş ve akrabalarla iletişim 
kurmaya başladıkları lider konumlarını kaybedecek ve 
Türkiye önemli ölçüde ilk sırada



BDT PAZARINDA 
HANGİ BÖLGELERDEN HANGİ ÜLKELERİN ZİYARET EDİLİYOR

BDT Pazarında Rusya çok büyük bir ülke. 
Dünya’nın topraklarının 1 / 9’unu kaplar ve Batıdan doğuya 
yaklaşık 10.000 km. 
Çok büyük mesafeler turisti etkiler,
heterojen olan ve bölgeden bölgeye değişen pazar. 
Uzak Doğu turistleri çoğunlukla Asya Pasifik Bölgesi 
ülkelerine seyahat ederken, Petersburg'dan çoğunlukla 
Avrupa ülkelerine giderler. 
Aksi takdirde, uzun ve orada seyahat etmek pahalı.



BDT PAZARINDA DİJİTAL PAZARINA GENEL BAKIŞ



ARAMA MOTORLARINA GENEL BAKIŞ

1997'den 2016'ya kadar Rusya'daki en popüler arama motoru

Yandex oldu. 

Rusya’nın en popüler ikinci arama motoru Google’dı, 2006’da Rusya

pazarına giren dünyanın önde gelen arama motoru Google’dı. 

Ancak, 

2016’dan bu yana Google, Rusya’nın en popüler arama motorudur. 

Üçüncü sırada, Mail.Ru arama motoru var. Mail.Ru, uzun süredir, 

aynı anda kendi arama algoritmasını geliştiren üçüncü taraf arama

motorlarını, yani Google ve Yandex'i kullanıyordu. 

Mail.Ru 2013 yılında kendi arama motoruna geçti. Rusya’dada

kullanıcılar neredeyse tamamen iki arama motoru arasında paylaştı: 

Yandex ve Google. 

Rus şirketi Liveinternet’e göre, bu, pazarın arama motorları arasında

Nisan 2019’dan itibaren yandaki şekilde dağıldı.

42%

55%

3%0%

ARAMA MOTORU KULLANIMLARI

Yandex Google Mail.ru Diğer

Kaynak:Liveinternet, April 2019



BDT PAZARINDA SOSYAL MEDYA KULLANIMI

VKontakte, Rusya'daki en popüler sosyal medya sitesidir. Orada 530 milyondan fazla kullanıcı kayıtlı. 25 yaşından 
büyük % 75'ten fazla site kullanıcısı var. Web sitesini her gün 16,7 milyondan fazla ziyaretçi ziyaret ediyor.

Kaynak: Mediascope, Russia, February 2019



BDT PAZARI SOSYAL MEDYA KULLANICILARI

Rus kadınları tüm sosyal ortamlarda daha aktif. 
Hedef kitleniz ağırlıklı olarak kadın ise, o zaman sosyal 
medya reklamcılığını hiç görmezden gelemezsiniz. 
Görüntülerin kadınların dikkatini çekmede çok etkili olduğu 
kanıtlanmış ve Instagram'ın neredeyse tamamen görüntüye 
dayalı olması doğal olarak daha fazla kadın kullanıcısını 
çekmektedir -% 76,6.

Kaynak: Brand Analytics October 2018

Kaynak: SimilarWeb. Top three social media platforms by users in Russia

https://www.similarweb.com/fr/top-websites/russian-federation


BDT PAZARINDA MESAJLAŞMA KULLANICILARI

WhatsApp, Rusya'daki en popüler mobil mesajlaşma programıdır. Her gün yaklaşık 20 milyon Rus bu uygulamayı 
kullanmaktadır. Telegram, Rusya’da yasaklama girişimlerine rağmen, ülkenin WhatsApp ve Viber’den sonra en popüler 
üçüncü mesajlaşma uygulaması. Her gün 4,4 milyon kişi Rus mesajlaşma için kullanıyor.

Kaynak: Mediascope, Russia, monthly active users,  cities with a population of 100 thousand, February, 2019



DATA TOPLAMA & ANALİTİK



DATA TOPLAMA

Strateji; pazar, talep, hedef kitle, ürün, satış ve rakiplerle
ilgili denetim ve araştırma verilerine dayanmaktadır. 

Kapsamlı bir dijital strateji oluşturmak için, Rusya piyasası
hakkında ortak bir bilgiye sahip olmak yeterli değildir; 
pazardaki payınızın, kendi segmentinizin hizmetler
tarafından ne alındığını ve benzer bir teklif için gerçek bir
talebin olup olmadığını anlamak gerekir. 

Yanıtları belirlemenize yardımcı olacak en önemli sorular

• Rusya pazarındaki kitleniz

• Rakipler

• Distribütörler.



HEDEF KİTLE ANALİZİ VE SEGMENTASYON

➢ Müşteriniz kim? (Cinsiyet, yaş, sosyal durum)

➢ Nerede yaşıyor? 

➢ Neyle ilgileniyor? 

➢ Hizmetinizi satın alıyor mu veya teklifinize 
benzer hizmetleri kullanıyor mu? 

➢ Neden hizmetinizi kullanması gerekiyor? 

➢ Ne kadar öder? 

➢ Hizmetinizi nasıl arar ve nereden satın alır?



RAKİP ANALİZİ

➢ Doğrudan rakipleriniz kimlerdir? 

➢ Hangi pazar payını işgal ediyorlar? 

➢ Kendilerini pazarda nasıl tanıtırlar? 

➢ Hangi bölgelerde varlar? 

➢ Hangi hedef kitleye odaklanıyorlar? 

➢ Müşterilerle etkileşime geçmek için hangi kanalları 
kullanıyorlar? 

➢ Tanıtım için hangi reklam ve pazarlama araçlarını 
kullanıyorlar? 

➢ Reklamları ve ana mesajları neler? 

➢ Hedef kitleye ve bölgeye göre değişiyor mu?



ACENTE ANALİZİ

• Sektörünüzde çalışan piyasada hangi acenteler var?

• Hangi bölgeleri ve şehirleri kapsıyor? 

• Bir acentenin aktif bir müşteri tabanı nedir ve
pazardaki tüm tabandan ne kadar pay alır? 

• Bir acentenin portföyü nasıldır? 

• Hangi hizmet ve markalarla çalışıyor? 

• Rakiplerinizden kimlerle işbirliği yapıyor? 



Müşteri Yolculuğu Haritalandırmasına Dayalı 

BDT Pazarında Bir Promosyon Stratejisinin Hazırlanması



Bütünleşik Pazarlamanın Önemi

Müşteri iletişimi sistematik hale geldiğinde, müşteri 
yolculuğunu gösteren bir harita oluşturma zorunluluğu 
ortaya çıkar: web sitesi, sosyal medya, içerik reklamları, 
ayrı bağımsız araçlar olarak algılamaya artık gerek yok. 
Günümüzde hepsi bir bütün olarak çalışmalı.

Tüm müşteri yolculuğu, katılım noktalarıyla doludur. 
Pazarlamacının yalnızca bir kullanıcıyla etkileşime 
girmediği aynı zamanda onu başka bir karar vermesi 
avantajına etkileme şansı olduğu zamandır.

Hangi kilit aşamaların bir müşteri yolculuğu 
oluşturduğunu ve her aşamada Rusya pazarındaki 
potansiyel alıcılarla etkileşime geçmek için hangi dijital 
kanalların yer alabileceğini görelim.



Hedef
Kullanıcının hizmet ihtiyacını farketmesini sağlamak
KPI 
Marketteki talep % arttırma / Segment artışı

Eylemler: 
Özel projeler
Yarışmalar
Viral video 
Anketler
Ortak pazarlama
Medya reklamcılığı

Etkileşim Noktaları:
Sosyal medyada Gruplar (kendi ve temalı) 
Dikey portallar
Web siteniz
E-Posta

Talep Üretimi



Hedef
Talebe cevap vermek, uzmanlık göstermek, irtibat
kurmak
KPI 
Bir önceki aşamadan ilgilenen hedef kitleye ulaşma 

Eylemler: 
Kullanıcıyı Yararlı içeriğe yönlendirme
Kendi blogunun bakımı, video kanalı, web seminerlerinin 
yürütülmesi, potansiyel müşterilerin verilerinin 
toplanması

Etkileşim Noktaları:
E-Posta
Sosyal medyada Gruplar (kendi ve temalı) 
Youtube Kanalı
Slideshare kanalı
Dikey portallar
Web siteniz

Çözümleri Arama



Hedef
Güvenilirliği ve rekabet avantajlarını göstermek
KPI 
Hedef trafikte etkileşim

Eylemler: 
Rakip trafiği yakalama
Satış yerine öğretme
Üçüncü taraf kaynaklara liderlik etmek
Yorumların kullanımı

Etkileşim Noktaları:
Sosyal medya
Web siteniz
E-Posta
Call Center
Backlink(Web site asist)

Data(Veri) Toplama



Hedef
müşteriyi satışa götürmek
KPI 
Dönüşüm

Eylemler: 
Hizmetinizi en iyi şekilde gösterme (yüksek kaliteli, 
video, tur, 3 boyutlu model resimleri) 
Hizmeti yaşamasını sağlamak
Satın Almayı önermek
Hizmeti satın almaları için yeniden hedefleme

Etkileşim Noktaları:
Web sitesinden form doldurtmak
Call center
Sosyal Medya Mesaj ile etkileşim

İlk Temas



Hedef
Müşteriyi memnun etmek
Memnuniyetsiz müşteri bırakmamak
Satın almayanlara satış
KPI 
Satışlar (+ gecikmeli olanlar), LTV - Ömür Boyu Değer, satışlara yol açan 
eylemler, Negatif ve pozitif dengesi

Eylemler: 
Rakip trafiği yakalama
Satış yerine öğretme
Üçüncü taraf kaynaklara liderlik etmek
Yorumların kullanımı

Etkileşim Noktaları:
İlgilenen ama hizmet almayan tüm kullanıcıları ayrı bir segmente ayırmak
Bir işleme algoritması oluşturarak, inceleme izleme ve olumsuz dönüşü 
azaltma
Nniyetli müşteriler için çapraz satış ve Up-sell - e-posta pazarlaması, bu ürünle
birlikte aramalar, insanlar satın alma…
Değerlendirmeleri işleme. Tanıtımda olumlu eleştirilerin toplanması ve
kullanılması: web sitesine yerleştirme, posta gönderme vb.

Satın Alım-Kullanma - İnceleme



Hedef
Mevcut müşteri tavsiyesi ile yeni müşteri edinme

KPI 
satış sonrası döngü, CRV - müşteri önerisi, Değer -
müşterilerin önerileriyle elde edilen kazanç

Eylemler: 
Önerilerin toplanması. 
Öneriler için mekanizmalar hazırlayın - e-postayla 
mesajlaşma, sosyal medya aracılığıyla bir gruba davet 
etme veya sosyal medya için hazırlanmış bir gönderi. 
Sadakat programı

Tavsiyeler



BDT Pazarında Sosyal Medya

Hedefleme özel teklifler için en iyi sonucu verir (indirim 
ve promosyonlar, zaman sınırlı teklifler, özel teklifler 
vb.). Ek olarak, yeni sayfa aboneleri almak (eğer 
gerçekten varsa), marka bilinirliğine katkıda bulunmak 
ve genel olarak hizmetlerinizi sosyal medyada tanıtmayı 
teşvik etmek gibi soyut hedeflerin dışında, sistemleri 
içerisinde belirli sayıda müşteri adayı elde etmek:

Sosyal medyada araçları
▪ VK Reklam Yöneticisi 
▪ Facebook Reklam Yöneticisi (reklamları Facebook ve 

Instagram izleyicilerine hedeflemek için) 
▪ Mytarget (Odnoklassniki, My World, VK ve Mail.ru 

Grubunun diğer projelerine reklam yerleştirmek için)
▪ Twitter Reklam Yöneticisi

Linkedin'i listeye koymadım çünkü 2016'da Rusya'da 
engellendi.



BDT Pazarında VK

Eskiden VKontakte olarak bilinen VK, BDT Pazarı'nın% 
83'ü platformu kullanan BDT İnternet kullanıcılarının en 
popüler ikinci sosyal ağı. Yapısı ve formatı Facebook’a 
çok benziyor.

Demografik olarak, kullanıcıların yaklaşık dörtte üçü 34 
yaşın altında olan genç nüfusu barındırmaktadır-
nüfusun farklı gelirlere sahip en dinamik ve açık fikirli 
bireylere sahip nüfusun bir kısmı harcanabilir gelir elde 
etme olasılığı yüksektir.

VK, müzik yükleme seçenekleri ve sonsuz uygulamalar 
sunan eğlence için iyi bir sosyal ağ olarak kabul edilir.

VK kullanıcıları ayrıca, sosyal ağları markalarla iletişim 
kurmak için kullanıyorlar; bu platformlar genellikle 
aşağıdaki ekran görüntüsünde görebileceğimiz gibi 
müşteri hizmetleri için alternatif bir kanal haline geliyor:



VK & FB



BDT Pazarında FB & VK 

Aşağıdaki tablo, Zara’nın İngiliz Facebook sayfasında Zara’nın Rus VK sayfasına karşılık, yukarıdaki iki
denk yazının sosyal katılım seviyelerini özetlemektedir. Gördüğünüz gibi, Rus VK makamında çok daha
fazla sosyal etkileşim var, daha çok beğenin ve daha çok yorum yapıldı. Bu oldukça tipiktir, bu da Rus 
müşterilerinizle iletişim kurmanın VK'da olmasının ne kadar önemli olduğunu göstermeye devam
ediyor!



Odnoklassniki

Eskiden Odnoklassniki olarak bilinen OK, 2006 
yılında piyasaya sürüldü ve Rus İnternet 
kullanıcılarının% 55'i platformu kullanan, 
Rusya'daki en popüler üçüncü sosyal ağ. 
Kullanıcıların uzun süredir kaybedilen çocukluk 
arkadaşları ve aile üyeleri ele geçirmek için 
oluşturuldu.

Bu ağın kullanıcıları, geleneksel değerleri ve 
yerleşik yaşamları ile daha olgun olma 
eğilimindedir. Nitekim, en büyük yaş grubu 26-35 
yaş grubundakiler, 36-45 yaş grubundakiler 
tarafından yakından takip edilmekte olup, 25 yaş 
ve altındakilerin sayısı diğer sosyal ağlara göre 
daha azdır. OK kullanıcılarının yaşlarına göre 
dağılımı aşağıdaki resimde gösterilmektedir:

Kaynak: Konstantin Kanin



Odnoklassniki

OK kullanıcıları, daha küçük şehirler ve dış alanlar da dahil olmak üzere tüm ülkeye oldukça yayılmıştır.
Bu, kullanıcıların çoğunlukla büyükşehir alanlarına yoğunlaştığı Facebook gibi diğer ağlardan farklıdır.

İlginçtir ki, OK, Rusya dışında yaşayan gurbetçi olan çok sayıda kullanıcıya sahiptir ve sosyal ağ 
izleyicilerin büyümesi için umutlarını Rusya'da olduğu gibi yurtdışındaki ülkelerle de paylaşmaktadır. 
Gerçekten de, Alexa’nın verilerine göre, OK kullanıcılarının yalnızca% 50’si Rusya’da yaşıyor.

OK'deki gruplara ve topluluklara katılmak, hedef kitlenizle aktif bir şekilde etkileşimde bulunma ve 
onlardan geri bildirim alma fırsatı sunar. Tamam'da nelerin paylaşılacağını düşünürken, bu platformda 
video paylaşmanın çok popüler olduğunu unutmayın.



Telegram



Reklam Kampanyası Etkinlik Analizi

Yalnızca bir reklam kampanyası istatistiklerine sahipseniz 
(Direct, VK veya benzeri), yalnızca TO, TBM, bir dizi 
gösterim vb. görürsünüz. Evet, reklamları tıklama 
oranlarına ve tıklama başına maliyetlerine göre optimize 
edebilirsiniz, ancak hepsinin satışları nasıl etkilediğini 
biliyorum.
Analitik sistemlerinin eklenmesi, daha fazla veri almanızı 
sağlar. Onların yardımıyla, çevrimiçi dönüşümleri 
izleyebilirsiniz: çağrılar, çevrimiçi siparişler, formları 
doldurma vb. Ancak, karmaşık bir ‘Çağrı İzleme + Web 
Analytics + CRM’ size maksimum zirveyi verecektir. 
Uçtan uca analitik, her bir aracı (her anahtar kelimeye 
göre) kullanım ömrü değeri (CLV veya çoğu zaman CLTV) 
cinsinden tahmin ederek, hangi aracın daha fazla 
“değerli” müşteri getirdiğini gösterir.



Analytics

Google Analytics’e ve Yandex.
Metrics ölçüm cihazlarına bağlanmak, web sitesi tanıtım 
etkinliklerinin etkinliğini tahmin etmek için önce 
yapmanız gereken şeydir. 
İdeal olarak, bir web sitesinin başlatılmasıyla bağlantı 
kurulmaları gerekir. 
Web sitesi analiz sistemleri aşağıdakileri anlamanıza izin 
verir:

• Ziyaret süresi nedir? 
• Hangi sayfalar en popüler? 
• Ziyaretçiler en çok hangi bağlantıları tıklıyor? 
• Ziyaretçiler web sitesinde ne kadar zaman harcıyor? 

Web sitesi ziyaretçileri sizin müşterileriniz mi? 
• İstedikleri herhangi bir işlemi yapıyorlar mı (sipariş, 

form doldurma, dosya indirme)?



Çağrı İzleme (Call Tracking)

Arama takibi yardımcı olur: 
arama kaynaklarını olabildiğince doğru bir şekilde 
izlemenizi (anahtar bir kelimeye kadar); 
bir çağrı merkezinin verimliliğini tahmin etmek 
(operatörlerle yapılan tüm konuşmaların kaydı, gelen 
aramaların analizi) ve müşteri deneyimini geliştirmek); 
CRM ve Metrics ve Analytics sistemleriyle entegrasyon, 
yolculuk satışının doğru şekilde izlenebilme fırsatlarını 
genişletir.



https://www.linkedin.com/in/rinet/

TEŞEKKÜRLER

https://www.linkedin.com/in/rinet/

