
euromessage fact sheet 1

HAKKIMIZDA euromessage, web tabanlı bir platform üzerinde çok kanallı kampanya yönetimi, 
pazarlama otomasyonu çözümleri, data yönetimi ve analitik öngörü çözümleri 
sunan bir bulut bazlı dijital pazarlama altyapısı sağlayıcısıdır.

euromessage Entegre Bulut Pazarlama, tüm kişisel dijital iletişim kanallarında
tutarlı ve efektif bir marka tecrübesi yaratmak için ihtiyacınız olan tüm araçları
7/24 erişebileceğiniz web tabanlı bir platform üzerinden sunar. Detaylı kullanıcı
yetkilendirme ile geniş operasyon ekipleri arasında uyumlu ve senkronize çalışma
imkanı da sunan euromessage, sağladığı canlı raporlar ve mevcut altyapılarınıza
geri-besleme çözümleri ile iş zekası ve yüksek rekabette avantaj sağlar.

euromessage ile Email, Mobil, Web ve Sosyal Medya kanallarında dönüşümü
artıran ve ölçülebilir iş sonuçları sunan deneyimler tasarlayabilir, mevcut analitik
ve veri kaynakları ile de entegre olarak ölçülebilir iş zekası yaratabilir, otomasyon
ve optimizasyon araçlarıyla verimliliğinizi artırırken ihtiyacınız olan işgücünü
azaltabilirsiniz. 
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YAKLAŞIMIMIZ DİJİTAL BAŞARINIZI HIZLANDIRMAK İÇİN BERABER ÇALIŞIYORUZ.
Bizim ana amacımız markaları dijital alanda güçlendirerek müşterileri ile
etkileşimlerini artırmak ve onlara yeni müşteriler bulmalarına yardım etmektir.
Açık ve entegre platformlarda pazarlama verimliliklerini artırarak ve ölçülebilir
sonuçlar elde etmenizi sağlayarak DİJİTAL BAŞARINIZI HIZLANDIRIYORUZ.

FARKIMIZ

www.euromsg.com

RELATED DIGITAL GROUP  birçok dünyaca ünlü markaya  geniş kapsamlı dijital
pazarlama hizmetleri ve çözümleri sunan entegre  bir şirketler grubudur.

RELATED DIGITAL Grubu’nun amiral gemisi euromessage 2002 yılında, e-mail
pazarlama şirketi olarak kurulmuştur. Sonrasında çok-kanallı pazarlama
yönetiminde Türkiye’nin öncü kurumu olmuştur. Şirket esnek ve ölçeklenebilir
temelleri üstüne ilerlemiş, hizmet ve çözümlerini dijital pazarlama ve e-ticaretin
güncel gereksinimleri doğrultusunda geliştirmiş ve genişletmiştir. 

Visilabs Omni-Channel Kişiselleştirme şirketinin de  Related Grup bünyesine
eklenmesiyle beraber, euromessage e-mail, online, o�line, mobil, web ve sosyal
medya kanallarını, pazarlama otomasyonu ve güçlü müşteri anlayışıyla entegre
hale getirerek tüm pazarlama kanallarına hakim olan bir şirket haline gelmiştir.

ESNEK BİR PLATFORM SUNUYORUZ.
Hem pazarlamacıların hem de IT uzmanlarının performans, güvenlik ve
ölçeklenebilirlik gereksinimlerini karşılayan bütünleşik bir platform sunuyoruz.

ÇÖZÜMLERİMİZİ İHTİYAÇLARINIZA GÖRE ÖZELLEŞTİRİYORUZ.
İhtiyaçlarınıza göre global perspekti�e çözümler ve
özelleştirilmiş hizmetler sunuyoruz, ve bunu bütçenize uygun doğrultuda
gerçekleştiriyoruz.



ENTEGRE
ÜRÜNLER &
ÇÖZÜMLER

CUSTOMER INTELLIGENCE
Analitik Öngörüler
İçerik & Ürün Tavsiyeleri
Davranışsal Hedefleme
Omni-Channel Kişiselleştirme

CAMPAIGN MANAGEMENT
Email
Mobil (Push / SMS)
Facebook Reklamları
Web

DATA MANAGEMENT
Data Warehouse
Live Segment
Formlar & Anketler
Dashboard Raporlama

MARKETING AUTOMATION
Lifecycle Otomasyon
Çok Kanallı Programlar
Transactional Programlar
Web Servis ile Tetikleme

PAZARLAMA
KANALLARI

E-POSTA

OFFLINE

WEB

SOSYAL

MOBİL

Kişiselleştirilmiş, açılma oranları test edilmiş ve doğru hedeflenmiş
e-postalar ile satışlarınızı artırın, yeni fırsatlar yaratın. 

Müşteri profilleriniz ile mobil etkileşimleri takip edin ve ilişkilendirin.
Nerede olurlarsa olsunlar müşterileriniz ile bağ kurun.

Facebook verileri ile müşteri profilinizi zenginleştirin. Segmentinize
hedeflenmiş Facebook reklamları ile ulaştığınız kitleyi genişletin.

Demografik bilgilere ve kanal etkileşimlerine göre kişiselleştirilmiş
web deneyimi sunun.

Online / O�line verilerinizi birleştirin, tüm kanallarda
kişiselleştirilmiş mesajlarınızı anında tetikleyin.

HİZMETLER Uygulama
Entegrasyon
Müşteri Başarı Yönetimi
7/24 Destek
İletilebilirlik
Danışmanlık
Kreatif
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BAŞARMANIZ İÇİN YANINIZDAYIZ.
Teknoloji sektöründeki en kapsamlı hizmeti sunuyoruz. İhtiyaçlarınıza göre
iletilebilirlik, pazarlama, IT ve grafik tasarım uzmanlarımızdan en iyi uygulamalar
konusunda da danışmanlık ve ayrıca yaratıcı çözüm önerileri alabilirsiniz.

ÖNCELİĞİMİZ HEP BİR ADIM ÖNDE OLMAK 
Tüm teknolojik yenilikleri ve sektörel gelişmeleri yakından takip edip
platformumuzu sürekli güncelliyoruz.



Daha fazla bilgi için: www.euromsg.com
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ÖDÜLLER 2009: Deloitte 500, Technology EMEA winner.
2011: Deloitte 500, Technology EMEA winner.
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BAZI
MÜŞTERİLERİMİZ

euromessage olarak, 13 yıldır farklı sektörlerden 3,000’in üzerinde markaya
hizmet sağlamış, stratejik deneyime sahip profosyonellerden oluşan dinamik
bir ekibi bir araya getiriyoruz.


