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HAKKIMIZDA
TEPESEO Dijital Pazarlama ekibi olarak 2016 yılından beri, müşterilerimizin Google sıralamalarında en tepede yer 

almalarını sağlayarak firmalarının ürünlerini ya da hizmetlerini daha çok kişiye ulaştırmalarına aracı oluyoruz. Size karşı 
açık ve şeffaf yaklaşımımızla birlikte tek amacımız, şirketinizin arzuladığı anahtar kelimelerin Google’da en üst sıralarda 

yer almasını sağlamak.
Tüm bunları yaparken, Amerika’nın en iyi SEO uzmanlarından aldığımız eğitim, sektördeki tecrübemiz ve 10+ kişilik 

Google Partneri ekibimiz ile hedefimiz, web sitenize organik trafik getirerek firmanızın daha çok satış yapmasını sağlamak 
oluyor.

En sevdiğimiz işler;

•Arama motoru optimizasyonu (SEO)
•Arama motoru reklamları (Google Ads)
•E-mail pazarlaması
• İçerik pazarlaması
•Web sitesi hizmetleri
•Link oluşturma hizmeti
•E-ticaret yazılım hizmeti



Hakkımda
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DÖNÜŞÜM ORANI NEDİR?
Tam olarak dönüşüm oranının tanımını vermemiz gerekirse firma tarafından daha önceden 
belirlenen bir aktiviteyi (e-posta bülten aboneliği, sayfa ziyareti, ürün satışı vb.) gerçekleştiren 
kullanıcılarının sayısının, bu amaçla gönderilen mesajı alan toplam kişi sayısına olan yüzdesel 
oranıdır.
Söz konusu metriği bir örnek üzerinden açıklayalım. E-posta bülten aboneliği için bir reklam 
oluşturduğunuzu varsayalım. Bu reklam 100.000 kişiye gösterildiğinde 1000 kişi e-posta 
listenize abone olmuş ise dönüşüm oranınız “1000/100.000 = 0.1 = %10” şeklinde hesaplanır. 
Bu örnek üzerinden bir açıklama yapmak gerekirse, web sitenize tıklayıp satın alma, abonelik veya 
bağlantılara tıklama gibi davranışlar gösteren kullanıcıların miktarı dönüşüm oranı olarak açıklanır. 
Bu oranın yüksek olması kampanyalarınızın amacına ulaştığını gösterir.
*Kaynak: IdeaSoft



Gelir = trafik x dönüşüm



SEO + SEM = SATIŞ POTANSİYELİ

Arama motoru optimizasyonu ve Ads reklamları web 
sitenizi görünür kılmanın başlıca yolları. İster organik 

ister reklam kanalından gelsin, her trafik bir 
potansiyeldir ve bu potansiyeli hedefiniz ne ise ona 

çevirmenin başlıca stratejileri vardır. 
Bu strateji olmadan sadece trafik ile beklentiniz 

olmamalı.







Başlarken
• Dönüşüm artırmanın teknik yollarını kullanarak 

doğru analiz gerçekleştirmek
• Trafiği sitenize çekecek bonuslar kullanmak
• Doğru ‘’görünüm’’ elde etmek
• Satışın ‘’doğru’’ ve ‘’sistematik’’ şekillerde 

ilerlemesi
• Ürün kalitesi
• Satış sonrası hizmetlerin önemi



Neyi Hedefliyorum?
• Satışı
• Tıklamayı
• Gösterimi
• Lead kaynağı oluşturmayı / formlar
• Üyelik artırımını



Hedefi doğru rotada götürmek
Amaç A noktasından B noktasına varmak değil, 
A noktasından B noktasına doğru rotada, doğru strateji 
ile tam zamanında varmak



Neye 
ihtiyacım 

var?



Hedefime giden rotayı nasıl oluştururum?
• GOOGLE ANALYTICS
• ISI HARİTALARI 
• E-TİCARET PANELİNİZ
• PAZAR YERİ PANELİNİZ
• KAMPANYALAR
• OTOMATİZE OLMAK
• TASARIM
• MÜŞTERİ İLETİŞİMİ
• A/B TESTLERİ
• ONLINE CHAT
• M-TİCARET (FARKLI CİHAZLARDAN DEVAM SEÇENEĞİ)
• SOSYAL MEDYA
• KALİTELİ GÖRSELLER
• ÜRÜN AÇIKLAMALARI
• MOBİL HIZ
• ÜCRETSİZ KARGO













Dijital fizikseli, fiziksel 
dijitali ‘’Etkiler’'



Web sitemde neleri yapabilirim?
Arayüz ne kadar kullanıcı dostuysa, geri dönüş o kadar artar.  Bu yüzden tasarımınızın düzgün ve markanıza 
uygun olması gerekir.
1- Menü dizilimi
2- Doğru butonlar (harekete geçirici)
3-Görsellerin doğru yerde konumlanması
4-Metin içeriklerinin özgünlüğü
5-Site açılma hızı
6-Mobil uyumluluk
7-Doğru ürün ve kategori açıklaması
8-Formların net ve kısa olması
9- Bonus kazanımlar
10- Online chat
11- İletişim bilgilerimin tıklanabilir ve anlaşılır olması
12-Çıkış teklifi



Web sitemde neleri yapabilirim?
13- Birden fazla ödeme seçeceğim olmalı

14- Birden fazla kargo seçeceğim olmalı

15-Terk edilen sepetler için yeni kampanyalar yapmak

16- Entegrasyonlarımı yapmalıyım.



****Eğer sitenizde farklı markaların ve farklı ürünlerin 
satışını gerçekleştiriyorsanız, dönüşüm oranlarını 

marka bazında stratejilendirmelisiniz.
****Müşterinin geliş noktası kadar, kaçış noktası da 

önemli!

























**** Google reklamlarında saatlendirme ve zaman 
programı yaparak dönüşümlerimi artırabilirim.



MÜŞTERİ GÜVENİ
Önemli Not: Sitenize hangi yazılım seçeceğini tercih 
ederseniz edin, siteniz muhakkak SSL güvenlik sertifikalı 
olmalıdır. SSL, hem sizin hem de müşterilerinizin bilgilerini 
karşılıklı korur. 
3D secure kullanmanız da, müşterilerinizin size güven 
duymasını sağlayacaktır.



Tekrarlı alışverişi sağlayan kampanyalar?
-Bir sonraki alışveriş için indirim çeki verme

-Bonus seçenekler sunma

-Ürün beraberinde küçük hediyeler gönderme

-Kargo bedava seçeceği

-Sürekli iletişim



Satın alma kararını en çok etkileyen 

sebepler?

%39 site güvenilirliği

%31 ürünün sitede kolayca bulunabilmesi

%30 kredi kartı güvenliği



Sosyal medya reklamları ve paylaşımları
DOĞRU İÇERİKLERİNİZİ, KAMPANYALARINIZI

SOSYAL MEDYA KANALLARINIZ ÜZERİNDEN 

KULLANICILARINIZLA PAYLAŞARAK WEB SİTENİZE

ZİYARETÇİ ÇEKEBİLİR VE DÖNÜŞÜMLERİNİZİ

‘’ARTIRABİLİRSİNİZ’’



PAZAR YERLERİ VE ÜRÜN 

KARŞILAŞTIRMA SİTELERİ
HER PAZAR YERİNİN VE ÜRÜN KARŞILAŞTIRMA SİTESİNİN,

AYRI KİTLELERİ VARDIR. BURALARDA MARKALAŞMANIZ,

UZUN VADEDE WEB SİTENİZE GÜZEL BİR TRAFİK ÇEKECEKTİR.

DOĞRU STRATEJİ İLE BU TRAFİĞİ DÖNÜŞÜME 

ÇEVİREBİLİRSİNİZ.



DÜZENLİ MAILING VE 
SMS GÖNDERİMİ

-Müşterilerinize ulaşmanızın en önemli yollarından biri de mail ve sms gönderimlerinizin 

düzenli olmasıdır.

-Bu gönderimlere başlamadan datanızın mutlaka onaylı olması gerekmektedir.

-Blog yazılarınızı ve kampanyalarınızı bu kanallardan duyurarak sitenize trafik 

oluşturabilirsiniz. 

-Özel günler için oluşturduğunuz kampanyalarınızı hem datanıza iletebilir hem de sosyal 

medya kanallarınızdan duyurabilirsiniz. 



MÜŞTERİ İLETİŞİMİNİN ÖNEMİ
-Site tasarımı düzgün ve anlaşılır olmalı

-Akıllı filtreleme yöntemi oldukça önemli

-Isı haritasına göre oluşturulmuş aksiyon görsel ve butonları

-İletişim bilgilerinin müşterinin gözünün önünde olması

-Müşterilerinize ödeme ve kargo seçeneklerinde alternatif sunmalısınız.

-Müşterilerinizden aldığınız yorumları sitenizde yayınlamanız

-Müşteri ihtiyacını iyi anlamanız.

-Özel günleri kaçırmamalısınız.

-Kampanyalar ve üyelik ile ziyaretçileriniz ve müşterilerinizle aranızda 

bağ kurmanız çok önemlidir. 



Tüm katılımcılarımcılarımıza özel
web sitesi ücretsiz video analizi hediye! :)



BİZE ULAŞMAK İÇİN;
Gizem Aksoy KÖKSAL 
Mail: gizem@tepeseo.com
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/gizem-aksoy-köksal/
TEPESEO Dijital Pazarlama 
Mail: merhaba@tepeseo.com
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/tepe-seo/
Tel: 0850 308 6072
Web: www.tepeseo.com
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