n11.com VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ
n11.com, euro.message Pazarlama Bulut
Entegrasyonu ile Büyük Veriler Kullanıyor

ŞİRKET
n11.com

Müşteri
n11.com, Mart 2013'te Türk Doğuş
Grubu ile Güney Kore'li SK Grubu
tarafından bir ortaklık olarak kurulmuş
olan
üyelik
bazlı
bir
e-ticaret
platformudur.
Şirket
astronomik
oranlarda büyüyerek üye sayısını
artırmakta ve düzenli olarak yeni
markalar ve üyeler eklemektedir.
n11.com bünyesinde faaliyet gösteren
mağaza sayısı 2015 yılında 30.000'e
ulaştı; bu sayede sitede çok çeşitli giyim,
elektronik ve ev eşyası sunuluyor. Üye
profillerinin ve ürün çeşitlerinin sürekli
artması sonucunda, şu anda farklı
segmentleri hedefleyen, yeni satışları
duyuran ve siparişlerle gönderimleri
onaylayan sabit bir e-posta ve SMS
kampanyaları akışı mevcut.
n11.com, iş istihbaratı ve analizler için
çeşitli platformlar ve üçüncü taraf
çözümler kullanıyordu, ancak şirket
yoğun API ve esnek entegrasyon
becerilerine sahip, ölçeklenebilir bir
platforma
ihtiyaç
duydu.
euro.message'ın
açık
platformu,
n11.com'un tüm verilerini ve öngörülerini
tek bir yere yönlendirerek bir araya
toplamasını ve bildikleri her şeyi,
dönüşüm
sağlayan
kişiselleştirilmiş
e-posta ve SMS mesajları sunmak için
kullanmasını sağladı.

WEB SİTESİ
www.n11.com
SEKTÖR
E-ticaret
ÇÖZÜMLER
CRM Entegrasyonu
Segmentlere Ayırma
Dinamik Şablonlar
Dağıtılabilirlik Optimizasyonu
A/B Testi
Konu Satır Alanı Optimizasyonu
E-posta ve SMS Kampanyası
Yönetim
SONUÇLAR / ÖNEMLİ
RAKAMLAR
30.000 mağaza
5 milyon üye
Günde 10-15 adet hedefe
yönelik kampanya
Tıklama Oranında %100 artış
Açılma Oranında %100 artış

Zorluklar
n11.com çeşitli uygulamalardan işlenebilir
veriler ve öngörüler üretiyordu, ancak
hedefe yönelik, zamanında ve ilgili
kampanyalar göndermek için verilerini tek
bir dijital pazarlama platformunda entegre
etmeleri ve birleştirmeleri gerekiyordu.
Şirketin
pazarlama
stratejisini geliştirmesi ve
sürekli büyüyen kitlesini etkin
bir
şekilde
segmentlere
ayırması için sağlam ve
ölçeklenebilir bir platforma
ihtiyacı vardı.
Hedef, kitlenin 360°'lik bir
görünümünü elde ederek
bağlılığı ve elde tutma
oranını artırmak ve günlük
bazda farklı segmentler için
birden fazla hedefe yönelik
kampanya oluşturma ve
gönderme
becerisi
edinmekti.

SAYILARI SÜREKLİ ARTAN
MÜŞTERİLERİMİZLE ANLAMLI
BAĞLANTILAR OLUŞTURMAK İÇİN YENİ
VE FARKLI BİÇİMLERDE HİZMET
SUNMAMIZ GEREKİYOR.
EURO.MESSAGE BU BÜYÜK RESİMDE
ÖNEMLİ BİR ROL OYNUYOR.
Bora Işık
n11.com Pazarlama ve İş Ortaklığı Direktörü

Başarıya
Giden Yol
ENTEGRASYON
euro.message dijital pazarlama platformu ile
n11'in veri kaynakları ve analiz uygulamaları
arasındaki entegrasyon, segmentlere ayırmanın
ve hedeflemenin etkili olmasını sağlayan unsur
oldu.
euro.message platformu, n11'in çeşitli
segmentlere 10-15 farklı e-posta ve SMS
kampanyası oluşturup göndermesini sağladı.

PAZARLAMA OPTİMİZASYONU
euro.message'ın
tasarım
optimizasyonu
hizmetleri
ve
dağıtılabilirlik
alanındaki
uzmanlığıyla, n11.com kitlesinin gelen kutusuna
ulaşıp, iyi itibarını sürdürebildi, euro.message A/B
testi ve konu satırı optimizasyonu hizmetleri ise,
n11.com'in tıklanma oranı ve açılma oranı
beklentilerini karşılamasını sağladı. n11.com,
e-posta ve SMS kampanyalarının sonuçlarını
aktif olarak izleyerek ve buna uygun kararlar
vererek tüm programını optimize edebildi.

ÖZEL HESAP YÖNETİCİLERİ
n11.com planlama, test, optimizasyon veya
izleme gibi her aşamada euro.message ekibinin
rehberliğinden, desteğinden ve uzmanlığından
faydalandı. Özel hesap yöneticilerimiz, tüketici
verilerinin tümüyle kullanılması, bütçe tahsisatı ve
pazarlama etkinliği konularında n11.com ekibiyle
yakın iş birliği içinde çalıştı.

Sonuçlar
euro.message entegre pazarlama bulut platformu, n11.com'un
e-posta ile pazarlama programını optimize edebilmesini sağladı.
Kitlelerine hedefe yönelik ve kişiselleştirilmiş içerik göndermek için
tüm kaynaklardan gelen verileri entegre edip kullanabildiler.
euro.message veri ve kampanya yönetiminin katkısıyla, n11.com
artık işlenebilir öngörülere dayanarak kanallar genelindeki iletişimi
tetikleyebilen entegre bir dijital pazarlama platformuna sahiptir.
euro.message platformu, n11.com'un e-posta ve SMS pazarlama
programlarını optimize edebilmesini sağladı. Şirket, kampanya
panelinden gelen ölçülebilir sonuçları analiz edebildi ve buna
paralel olarak güvenilir kararlar alabildi.
euro.message'ın entegre çözümleri, şirketin tıklanma ve açılma
oranlarını %100 artırabilmesini sağladı ve dönüşüm oranlarını
yükseltmesine yardımcı oldu.

100%
e-posta
gelirlerinde
tıklanma
oranlarında artış

100%
e-posta
gelirlerinde artış

euro.message

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
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