
 

 

VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ 
Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik 
Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler 
Kullanıyor 



 

 

ŞİRKET 

hepsiburada 

WEB SİTESİ 
www.hepsiburada.com 

SEKTÖR 

E-ticaret 

COĞRAFYA 

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika 
Bölgesi 

ÇÖZÜMLER 
CRM Entegrasyonu 
Kurumsal Düzeyde Analizler 

Segmentlere Ayırma 

Dinamik Şablonlar 

Dağıtılabilirlik Optimizasyonu 

Kişiselleştirme 

Öneriler 

SONUÇLAR / ÖNEMLİ 
RAKAMLAR 

Ayda 22 milyon ziyaretçi 
7 milyon üye 

İkiye katlanmış e-posta gelirleri 
Açılma Oranında %50 artış 

Müşteri 

1998 yılında kurulmuş olan 
hepsiburada.com; 7 milyon üyesi, her ay 
gönderilen 1,2 milyon ürün ve aylık 22 
milyon çevrimiçi ziyaretçisi ile, çok 
sayıda kategori barındıran bir online 
perakandeci ve Avrupa, Orta Doğu ve 
Afrika bölgesindeki en büyük e-ticaret 
web sitesidir. Adında belirtildiği gibi - 
hepsi burada - site 36 kategoride 
600.000'den fazla farklı ürün 
içermektedir. Hepsiburada, "son 5 yılın 
en hızlı büyüyen kuruluşu" olmuş ve "En 
İyi Çevrimiçi Mağaza" ödülünü almıştır. 

euro.message ile iş birliği sonucunda, 
hepsiburada'nın e-posta ile pazarlama 
faaliyetleri, temel faaliyetlerden mevcut 
ve potansiyel müşterileri ile veri destekli, 
dinamik ve esnek bir diyaloğa dönüştü. 
Şirket hem verileri toplamak, bir araya 
getirmek ve etkinleştirmek hem de bire 
bir pazarlama stratejisini desteklemek 
için euro.message'dan faydalandı. 
euro.message çözümleri, 
hepsiburada'nın her müşteriye, 
karşılamadan yeniden etkinleştirmeye 
kadar tüm yaşam döngüsü boyunca 
gerçek zamanlı kişiselleştirilmiş mesajlar 
sunabilmesini sağladı. 

ODAK NOKTAMIZ, DOĞRU 
MESAJLA, DOĞRU 
MÜŞTERİYİ DOĞRU 
ZAMANDA 
HEDEFLEMEKTİR. 

Kutay Konakçı, 
CRM ve Kampanya Yöneticisi 



 

 

Zorluklar 

Hepsiburada, zaten e-posta ile pazarlama 
kampanyaları gönderiyordu, ancak kişiselleştirilmiş 
teklifler ve içeriklerle doğru zamanda doğru müşteriye 
ulaşmak için hedef kitlesinin daha kapsamlı bir 360°'lik 
görünümünü elde etmek istedi. 

Hedef, dijital davranış konusunda daha iyi öngörüler 
temel alarak bağlılığı ve elde tutma oranını artırmak ve 
bağıntılı mesajlarla gerçek zamanlı olarak hareket 
edebilme becerisi edinmekti. 

Hepsiburada ayrıca bağıntılı ve doğru bir 
zamanlamayla sunulan içeriklerle yeniden pazarlama 
otomasyonunu kanallar genelinde iyileştirmek için 
davranışsal ve demografik veriler kullanmak istedi. 



Başarıya Giden Yol 

ENTEGRASYON 

Doğru mesajı doğru müşteriye doğru zamanda sunma 
konusunda fark yaratan şey, euro.message'ın dijital pazarlama 
platformu ile hepsiburada'nın veri kaynakları (CRM ve çevrimiçi 
davranışsal veriler dahil) arasındaki entegrasyondur. 
hepsiburada, CRM'yi ve davranışsal verileri euro.message 
platformu ile entegre ederek ziyaretçileri kişiselleştirilmiş ürün 
önerileri ile çevrimiçi olarak ve e-posta üzerinden hedefleyebildi. 
euro.message platformu sayesinde, hepsiburada tüm iletişim 
kanalları genelinde işlemsel ve davranışsal verileri baz alarak 
dinamik bir şekilde bağlamsal içerikler sunabilme imkanına 
sahip oldu. 

İLETİLEBİLİRLİK OPTİMİZASYONU 

euro.message tasarım optimizasyonu hizmetleri ve iletilebilirlik  
alanındaki uzmanlığıyla, hepsiburada açılma oranı beklentilerini 
karşılayabildi ve başrılı itibarını sürdürülebilir kıldı. 

MÜŞTERİYE ADANMIŞ HESAP YÖNETİCİLERİ 

Hepsiburada 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 hepsiburada ekibiyle yakın iş birliği içinde 
çalıştı. 

 

 

EURO.MESSAGE'I FARKLI KILAN ŞEY, SUNDUĞU 
DESTEK VE ÇALIŞANLARIDIR. ÇALIŞANLARIN 
KENDİLERİNİ İŞLERİNE ADADIKLARINA 
İNANIYORUM. YENİLİĞE VE ADANMIŞLIĞA 
TUTKUYLA BAĞLILAR. 

Kutay Konakçı, CRM ve Kampanya Yöneticisi 



 

 

Sonuçlar 

euro.message entegre pazarlama bulut 
platformu, hepsiburada'nın e-posta ile 
pazarlama programını optimize edebilmesini 
sağladı. Kitlesine kişiselleştirilmiş içerik 
göndermek için tüm kaynaklardan gelen 
verilerden istifade edebildiler. 

euro.message'ın Analiz ve Kişiselleştirme 
servislerinin katkısıyla, hepsiburada.com  
davranışsal verilere dayanarak kanallar 
genelinde iletişimi tetikleyebilen entegre bir 
dijital pazarlama platformuna sahip oldu. 

Hepsiburada artık ürünlerini müşterilerine 
kişisel bir düzeyde pazarlayarak bağlılığı, 
sadakati ve gelirleri artırıyor. 

euro.message entegre çözümleri, şirketin 
e-posta gelirlerini iki katına çıkarmasını ve 
açılma oranlarını %50 artırmasını sağladı. 

açılma 
oranlarında 
%50 artış 

e-posta 
gelirlerinde 
%100 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 

Diğer Ofis 
Konumları 

Genel Merkez 


