
Sosyal İnternet Çağında  
 Üreten Tüketici  
   ve  
   İşletmeler 



Yeni Tüketici 



Gartner Research'e göre, 2015 yılında online satış 
şirketleri satışlarının %50'sini sosyal ağ 

profillerinden ve mobil uygulamalardan yapacak. 



Hedef Kitlenizi 
Ne Kadar Tanıyorsunuz? 



İnternetsiz yaşayamayanlar 



Bana internetimi verin, lüks olmadan da yaşarım! 



Yeni neslin %33’ü iş yerlerinde sosyal 
medya  sitelerine kısıtlama olmadan 
erişebilmeyi, maaşlarında yapılacak bir 
artışa yeğliyorlar.  
 
Yeni para primi sosyal iletişim! 



Yeni tüketiciler için en önemli 5 şey 

 Katılım 

 Fayda 

 Kalite 

 Zevk 

 Başkalarının kişisel tavsiyeleri 



Yeni meslekler 

Dijital Pazarlama Müdürü 

Sosyal Medya Uzmanı 

Online İçerik Editörü 

Topluluk Yöneticisi 

Blogger 

 Arama Motoru Optimizasyonu Uzmanı 

 

 



  İşverenler Ne Yapmalı? 



Zamana ayak uydurun! 



Strateji Oluşturun! 



Dinleyin! 



İletişim kurun! 



Adımlarınıza Dikkat Edin. 



 
SOSYAL 
MEDYADA 
iŞLETMELER 
 



800 milyon insan yanılıyor olamaz  



Paul Butler tarafından 
yaratıldı. 



Önce 
paylaşın; 



sonra katılım sağlayın! 



En çok da 
eğlenin 



Özelleştirilmiş 
Facebook 
ayarları 



Dil ve lokasyon hedefleme 



Hakkınızda konuşulanlar 

 

Sayfa beğenileri 

Duvarınızda bir güncelleme paylaşmaları 

İçerik (fotoğraf, video, duvar yazısı) beğenileri ve 

paylaşımları  

Bir soruya cevap vermek, etkinlik davetine yanıt 

vermek 

Sayfanızdan bahsetmeleri, fotoğraflarında sizi 

etiketlemeleri 

Mekanınızda Check-in olmaları 

 



“Beğen” Butonunun Gücü: 
Markaları Neden Beğeniriz? 





Siz hala Twitter’da yok musunuz? 





Twitter ve Kar Topu Etkisi 



#schiphol  



#schiphol  



#schiphol  



Bir “Tweet” ile batmaktan kurtulan 
kitapçının öyküsü: 





Aaron Durand, bayram süresince annesinin 
dükkanından 50 Dolar tutarında kitap 
alışverişi yapan herkese birer burrito hediye 
edeceğini söyledi. 



Twitter’da Müşteri İlişkileri ve Kriz Yönetimi 





Her CEO aynı zamanda bir topluluk yöneticisidir. 



#24Kasim Mutlu Son 



YANLIŞ BİR 
STRATEJİ İLE? 



Qantas Havayolları 10 dakika içinde 
nasıl başarısızlığa uğradı? 
#QantasLuxury 



#QantasLuxury 



#QantasLuxury 



#QantasLuxury 



#QantasLuxury 



BLOG 
  İÇERİK KRALDIR! 
 

 
 



 

 
 

YEMEK 

MODA 



 

 
 

GEZİ 

KÜLTÜR - SANAT 



 

 
 

YA DA 
KURUMSAL 



Markanızın Blogu Var mı? 

66
%

34
%

1. Blog sahibi işletmeler

2. Blog açmayan işletmeler



Neler yapabilirsiniz? 

• Şirket haberleri 

• Ürünlerinizle ilgili ipuçları 

• Şirket etkinlikleri 

• Sektörünüzle ilgili haberler 

• Sektör duayenleri ile röportajlar 

 



Nasıl yapabilirsiniz? 

• Özgün olun 

• Sürekli kendinizden bahsetmeyin 

• Şaşırtın 

• Sorular sorun 

• Samimi olun 

• Sosyal paylaşım butonlarını kullanın 

 



Yeni iş bağlantıları kurun! 



Kişisel Kullanım 



İşletmeniz için Kullanım 



Video ile Harikalar Yaratmak 



En çok video izlenen 2. ülke Türkiye  



• İlk 10 saniyede mesajınızı iletin 
• Amatör olun. 
• Ticari olmayan bir izlenim verin. 
• Eğitici ve etkili olun. 



• Arka ışık ya da pencere 
• Pahalı kameralar. 
• Pahalı yazılımlar 
• Boş oda (eko yapar) 



TRENDLER 



Trendleri Öğrenin 

http://trends.google.com 

http://trends.google.com/


http://trends.google.com 

http://trends.google.com/


http://www.google.com/insights/search/ 

Trendleri Öğrenin 

http://www.google.com/insights/search/


REKLAMLAR 



 

• Anahtar kelime bazlı çalışır. 

• Web siteniz olmalıdır. 

• İşinizle ilgilenen kitleye reklam yaparsınız. 

• İran, Sudan, Suriye ve Küba harici tüm ülke ve şehirlere hedefleme 

• Google’ın küresel arama ağında, Google ürün arama ve Google  

 gruplarının yanı sıra Google arama ortaklarında görüntülenir. 

• Raporlama 

 





• 10 farklı reklam çeşidi 

• Demografik hedefleme 

• Beğenilere göre hedefleme 

• Düşük bütçelerle çalışma 

• Raporlama 

•Bir web sitenizin olmasına gerek yok. 





TAKİP EDİN 



http://www.google.com.tr/alerts 

http://www.google.com.tr/alerts


http://www.socialmention.com/ 

 

http://www.socialmention.com/


TEŞEKKÜRLER 

@isilyilmaz   isilyilmaz.com 


