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1V1Y, euro.message Veri Destekli Çözümleri 
İle Müşteri Deneyimini Kişiselleştiriyor 

SONUÇLAR 

Ayda 20 
milyondan 

fazla e-posta 
gönderimi 

Ayda 
segmentlere 
ayrılmış 400 

e-posta 

Toplam gelirin 
%25'i doğrudan 

e-posta ile 
pazarlamadan 

Toplam gelirin 
%10'u 

doğrudan 
e-posta ile 

pazarlamadan 

2011 yılında piyasaya sürülen 1V1Y, editoryal içeriğe 
sahip, çok markalı, sezon ve sezon dışı  moda 
ürünler satan çevrimiçi bir yaşam tarzı mağazasıdır. 

ZORLUKLAR Zaman kaybı, verimsiz sonuçlar ve silolara sbeep olan ayrı e-posta pazarlama 
platformları 

Veri destekli ilgili etkileşimler oluşturmak için tüm müşteri verilerini, iş 
istihbaratını ve e-posta ile pazarlamayı tek bir platformda bir araya getirmek. 

Müşteri davranışları tarafından tetiklenen hedefe yönelik ve otomatik e-posta 
mesajları oluşturmak. 

Müşterilerin tüm yaşam döngülerine yönelik, kişiselleştirilmiş içeriklerle 
müşterileri hedefleyerek e-posta gelirlerini artırmak. 

ÇÖZÜM 1V1Y, veri destekli entegre pazarlama üzerinden kişiselleştirilmiş mesajları 
kullanarak daha fazla müşteriye erişimi tek platformdan sağlayabilmek için  
euro.message'ın entegre dijital pazarlama çözümlerinden faydalandı. 

euro.message’ın entegre dijital pazarlama çözümleri, 1v1y.com’un 
kişiselleştirilmiş mesajlar ve otomatik e-posta senaryoları ile müşteri bağlılığını 
artırması ve  müşteri sadakati oluşturması için tüm müşteri verilerini ve iş 
istihbaratı çözümlerini tek bir platformda toplayabilmesini sağladı. 
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euro.message, şirketin müşteri davranışları tarafından tetiklenen otomatik 
e-posta iletişimleri ile çok büyük miktarlarda ölçek elde etmesini sağladı. 

SONUÇLAR 

Ayda segmentlere ayrılmış 400 e-posta 

Ayda 20 milyondan fazla e posta 

Toplam gelirin %25'i doğrudan e-posta ile pazarlamadan 

Toplam gelirin %10'u otomatik e-postalardan (yalnızca geçtiğimiz ay 
%8'den %10'a yükselmiştir) 

"euro.message ihtiyaçlarımızı doğru okudu ve e-posta 
kampanyalarımızın dönüşüm oranını artırabilmemiz için bize 
kişiselleştirilmiş bir çözüm önerebildi." 

Barış Çekin 
Chief Marketing Officer 
1V1Y 

GELECEĞE YÖNELİK 
UYGULAMALAR 

1V1Y ve euro.message ekibi şu anda mobil platformlardaki müşteri 
bağlılığını ve buradaki gelirini artırmaya yönelik çözümler üzerinde 
çalışıyor. 

1V1Y aynı zamanda euro.message’ın mobil ve sosyal pazarlama 
çözümlerinden faydalanmak için entegrasyon süreci üzerinde çalışıyor. 

1v1y.com, tek bir platform kullanarak bütün kanallar genelinde sorunsuz 
müşteri deneyimleri yaratmak için kişiselleştirilmiş push / SMS mesajları 
göndermeye ve Facebook'ta hedefe yönelik reklamlar yayınlamaya 
başlayacak. 

euro.message 

FARKI 
Kolay ve esnek entegrasyon. 

Doğru zamanda, doğru kanaldan en etkin şekilde kişiselleştirilmiş mesajlar 
göndermek için bulut tabanlı, hepsi bir arada dijital pazarlama çözümleri. 

Müşterilerimizin benzersiz ihtiyaçlarına uyacak özelleştirilmiş çözümler. 

Uzmanlarımızdan özel ve proaktif müşteri hizmeti. 1V1Y ile yapılan haftalık 
durum toplantıları, ekibin toplam geliri %2 artıran yeni otomasyon stratejilerini 
uygulamaya koyabilmesini sağladı. (Otomatik e-postalardan elde edilen gelir 
bir ayda %8'den %10'a çıktı). 
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Related Group'un öncü şirketi olan euro.message,çapraz kanallı bir platform üzerinden veri yönetimi, 
tahmini analizler, pazarlama otomasyonu ve çok kanallı kampanya yönetimi çözümleri sunan bulut 

tabanlı bir dijital pazarlama sağlayıcısıdır. euro.message; e-posta, mobil, sosyal medya ve web 
genelinde kişiselleştirilmiş etkileşimleri yönlendirmek için çeşitli kaynaklardan toplanmış olan müşteri 

verilerini ve bireysel davranışları kullanır. Gelecek odaklı bir şirket olan euro.message, müşteri 
hizmetleri, sürdürülebilirlik ve pazarlama alanındaki yoğun bilgi birikimi konusundaki mükemmelliğiyle 

tanınmıştır. euro.message 15 ülkede çeşitli sektörlerde 
1.500'den fazla marka ile çalışmaktadır. 

Daha fazla bilgi için: www.euromsg.com 

Diğer Ofis 
Konumları 

Genel Merkez 


