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1. Ürün – Hizmet Kararları 

2. E-Fiyatlandırma Kararları 

3. E-Tutundurma 

4. E-Dağıtım 



E-Ürün 

A. Yeni Ürün / Hizmetlerin Geliştirilme Süresi 

 

Bu süreçte tüketicinin daha etkin bir rol oynaması amacıyla web 
sitesi üzerinden tüketicilerin aktif katılımına izin veren bir sistem 
oluşturmak mümkündür. Geleneksel pazarlamanın tek yanlı 
iletişim sistemine karşı, internetin sağladığı iki yönlü iletişim 
sistemi, tüketicinin pazarlama sürecinin hemen her aşamasında 
işletmenin beklediği mesajları kolay bir yoldan hem de hızlı bir 
şekilde iletmesine imkan vermektedir. 



E-Ürün 

B.  Var Olan Ürünün/Hizmetin Geliştirilmesi Süreci 

 

Bu aşamada tüketicinin işletmeyle iletişim kurabilmesi, bir 
yandan işletmelerin pazarlanabilir ürün ya da hizmetler 
geliştirmelerini sağlarken, öte yandan renk, desen, hacim, işlev 
ve benzeri birçok konuda bireysel taleplerinin de 
gerçekleşmesini sağlamaktadır. 

 

 



E-Fiyatlandırma 

İşletmelerin son derece dikkatli davranmalarını gerektiren 
süreçtir. Kısa bir sürede tüm rakip ürünlerin özellikleri ve fiyatları 
konusunda bilgi sahibi olma imkanına sahip olan tüketicinin fiyat 
konusundaki duyarlılığına cevap verebilecek bir fiyatlandırma 
politikası izlenmelidir. Bu nedenle, rekabete dayalı fiyatlama 
politikalarına ağırlık vermek zorunda olan işletmeler pazarlama 
karmasını oluşturma aşamasında yer ve tutundurma bakımından 
sağladıkları tasarrufları fiyata yansıtmalıdırlar. 

 



E-Fiyatlandırma 

 



E-Dağıtım 

• İnternet hem alıcılar hem de satıcılar için geleneksel yer 
kavramını baştan aşağı değiştirmiştir. İnternet üzerinden 
satış yapan şirketler yer dezavantajını ortadan kaldırmakta, 
hatta evimizin rahatlığı içinde mağaza hizmeti sunuyor 
olmakla avantajlı konuma bile geçebilmektedirler.  

• Elektronik ticaret ile birlikte ortaya çıkan en büyük 
inanışlardan birisi, yeni ekonomide üreticiler ve tüketiciler 
arasındaki aracı kuruluşlara, dijital iletişim ağları sayesinde 
ihtiyaç kalmayacağı düşüncesi idi. Kamu ve özel sektördeki 
kurumların, tüketicileriyle ağlar aracılığı ile doğrudan 
iletişim kuracağı ve böylelikle de aracıların büyük ölçüde 
ortadan kalkacağı öngörülmüştür. Ancak, aracıların bir yere 
gitmediği hatta Internet’in kendine özgü bazı yeni tür sanal 
aracılar yarattığı görülmektedir.  

 



E-Dağıtım 

• Günümüzde, fiziki mağazası olmayan sadece sanal ortamda 
faaliyet gösteren perakendecilerin sayısı giderek 
artmaktadır. Hepsiburada.com sayfası bu türün en bilinen 
örneklerindendir. 

• Internet sayesinde ortaya çıkan bir diğer sanal aracı türü de 
pazar yaratıcılarıdır. Pazar yaratıcıları, alıcı ve satıcıların 
karşılaşmaları, satıcıların ürünlerini sergilemeleri, alıcıların 
ürünleri araması ve ürünler için bir fiyat belirlenmesi için 
dijital bir pazar yeri oluşturan sanal aracılardır. 
Gittigidiyor.com, Sahibinden.com, Arabam.com gibi siteler 
bu türden sanal aracılardır. 

 



E-Tutundurma 

Bir pazarlama ortamı olarak internet, diğer kitlesel medya 
seçeneklerinden çok farklı özellikler taşır. 

 

• İnternet itme yönlü değil çekme yönlü bir iletişim ortamıdır. 

• İnternet etkileşime olanak sağlayan dijital bir medyadır. 

• İnternet tek yönlü kitlesel iletişim yerine bire bir ya da çoklu 
taraflar arasında iletişime olanak sağlar. 

• İnternet, reklam gibi standart pazarlama iletişiminin yapısını 
da değiştirir. 

 

 

 



E-pazarlamada Müşteriyi Çekmeye Yönelik 
Tutundurma Stratejileri  

• Online reklamlar 

• E-bültenler ve E-posta iletişimi 

• Arama motorları 

• Viral pazarlama 

• Sosyal Medya 



Online Reklamlar 

Bir web sitesinin hem yeni hem de mevcut müşterilerden oluşan 
izleyicilerini artırmak için online reklamlar, arama motorlarının 
kullanımı ve karşılıklı bağlantı kurma (link verme) gibi çevrim içi 
(online) ve çevrim dışı tutundurma tekniklerinin kullanılması 
trafik oluşturan kampanyalar olarak bilinir. Her bir web sitesinin 
kendisinin de bir reklam olduğu düşünülebilir, çünkü web sitesi 
de bir işletme ve ürün ve hizmetleri hakkında müşterileri 
bilgilendirebilir, ikna edebilir ve hatırlatabilir. Ancak geleneksel 
anlamda web sitesi bir reklam olarak düşünülmez çünkü web 
sitesinin içeriğini üçüncü taraf tarafından sahip olunan bir 
medyada yerleştirmek için parasal bir değişim yer almaz. 

 

 



Online Reklamlar 

Online reklamların geleneksel reklamdan farkları şunlardır: 

 

• İnternet ortamında reklamın maliyeti daha düşüktür. 

• Diyaloğu başlatan ve kendi ihtiyaçlarının karşılanacağı 
beklentisi içinde olan müşteridir. Web pazarlamacıları 
müşterilerin aradıkları bilgiyi bulabilmeleri için web sitelerini 
etkin bir biçimde tutundurmaları gerekir. 

• Kullanıcının zamanı değerlidir ve kullanıcı ile etkileşen zaman 
sınırlıdır. Dolayısıyla bu zaman maksimize edilmelidir. 

• Bilgi en büyük paradır. Bilgi vermek tüketicilerin duygularına 
hitap etmekten daha önemlidir. 

 

 



• Banner reklamlar 

Web sitelerinin içine yerleştirilen reklam panolarıdır. Reklamı yapılan 
markanın ya da web sitesinin dışında ilgi duyulan bir müşteri kitlesi 
veya izleyicisi bulunan bir başka web sitesine ücret karşılığında 
yerleştirilir. Böylece o siteye girenler reklamı izlerler, ilgi duyan kişiler 
banner’ları tıkladığında  reklamı yapılan markanın web alanı açılır.  

 

Banner reklamları tüm online reklam gelirleri içinde yüzde 50’lik bir 
paya sahiptir.  

 

Klasik banner reklamlarıyla ilgili en önemli sorun, kullanıcıların bu 
reklamları görmezden gelme eğilimleridir ki, bu duruma banner 
körlüğü adı verilmektedir. Pazarlamacılar banner körlüğünün önüne 
geçebilmek amacıyla klasik banner reklamlardan daha farklı ölçülerde, 
hareketli ya da açılan pencereler kullanmaya başlamışlardır. 

 

Online Reklamlar 



• Pop-up reklamlar 

 

Pop-up reklamlara televizyon ilham olmuştur. Bir pop-up reklamı 
bir web sitesi yüklenirken ya da yüklendikten sonra görünen bir 
internet reklamıdır. İnternette gezinen bir kişi belirli bir siteye 
gitmeden önce bir reklam sayfasında ilerlemek zorundadır. Yani 
bir televizyon izleyicisinin sevdiği bir programı izlemeden önce 
bir reklamı izlemek zorunda olduğu gibi.  

 

Online Reklamlar 



E-Bültenler ve E-Posta İletişimi 

• E-posta sadece ucuz bir yöntem olduğu için değil, aynı 
zamanda belirli bir hedefi olan, ölçülebilen ve etkili bir yöntem 
olduğu için de işletmelerce kullanımı en fazla tercih edilen 
yöntemdir. E-postalar internet üzerinde, mesajların binlerce 
hatta milyonlarca tüketiciye uyarlanabilmesine olanak veren 
tek kitlesel medyadır. İşletmeler müşterilerini ürünleri ve 
kendileriyle ilgili gelişmeler hakkında bilgilendirmek amacıyla 
da hazırladıkları e-bültenleri, e-posta aracılığıyla 
göndermektedir.  
 



İşletmeler müşterilerin istekleri dışında bu türden epostalar 
gönderiyorlarsa bunlar spam olarak adlandırılmaktadır. 
Müşteriler bu tür spam mesajlardan kaçındıklarından, işletmeler 
müşterilerine bu türden e-postalar göndermeden önce izin alma 
yoluna gitmektedir.Müşteriler kurumlardan gelen mesajı almayı 
kabul ettiklerinde izne-dayalı pazarlama uygulaması söz konusu 
olur.  

izinli pazarlama hedef kitleden onunla iletişim kurulabileceğine 
ilişkin izin almaya, bireyleri birer yabancı olarak görmeyip bire bir 
ilişkileri başlatmaya, bu ilişkiler esnasında yine izinli olarak elde 
edilen bilgileri pazarlama amaçlı olarak kullanmaya dayanan bir 
müşteri ilişkileri yönetimi ve pazarlama stratejisidir. izinli 
pazarlamanın amacı pazarlama iletişimi faaliyetlerine gönüllü 
olarak katılan bireyler oluşturmaktır. 

E-Bültenler ve E-Posta İletişimi 



Arama Motorları 

Bir web sitesine trafik oluşturmanın ve tutundurmanın diğer bir 
yolu ise bir arama motorunda, rehberde ya da portalde anahtar 
sözcükler kullanarak, arama yaparken web sitesini bulan 
kullanıcıların sayısını artırmaktır.  

Ağustos 2005 tarihinde MarketingVOX sitesinde yayınlanan Burst 
Media kaynaklı bir çalışmada, web kullanıcılarının aradıkları 
sitelere nasıl ulaştıkları sorgulanmıştır. 13.000 web kullanıcısını 
kapsayan araştırmada kullanıcıların  % 56’sının, aradıkları siteye 
ulaşmak için arama motorlarını tercih ettikleri görülmektedir. 
Sitenin URL adresini yazmak ve favorilerden (bookmark) seçmek 
% 28 pay alırken, diğer sitelerden bağlantılara/reklam 
uygulamalarına tıklamak ise % 16 ile son sırada yer almıştır.  



Viral Pazarlama 

Günlük hayatta bir ürün alıp da o üründen memnun kaldığımızda 
bunu ailemize, arkadaşlarımıza ya da çevremizdekilere de söyler 
ve ürünü denemelerini tavsiye ederiz. Tam tersi, aldığımız bir 
üründen memnun kalmazsak da çevremizdeki kişileri bu ürünü 
almamaları için uyarırız. Tüm bu yaptıklarımız, aslında satın 
aldığımız ürüne yönelik bizlerin yaptığı olumlu ya da olumsuz 
reklamlardır ve bu reklamlar ağızdan ağza yayılır. Internet 
ortamında gerçekleşen ağızdan ağza yayılmaya ise viral 
pazarlama adı verilmektedir.  

Bu strateji içinde işletme, kendi reklamını ya da tanıtımını 
kullanıcıları aracılığıyla yapmaya çalışır.  

 



Viral Pazarlama 

Örneğin, Facebook  büyümesini viral pazarlama yöntemlerine 
borçludur. Firma, kullanıcıların arkadaşlarını da bu sisteme davet 
etmelerini istemekte ve kullanıcılar bu davetiyeleri gönderdikçe 
Facebook daha fazla kişiye ulaşmaktadır. 

Bu yöntem firmanın kendisini tanıtması ve sitesine müşteri 
çekmesi için oldukça ucuz bir yöntemdir. Çünkü tüm işi 
çoğunlukla kullanıcılar yapmaktadır. Ancak, kimi zamanlarda bu 
pazarlama tekniği bazı firmaları kötülemek için de 
kullanılabilmektedir. 

 



Sosyal Medya 

• Internet ve özellikle de Web’de yaşanan gelişmelerle birlikte, 
2000’li yıllardan itibaren tek taraşı mesajlar etkisini 
kaybetmeye başlamıştır. Internet’in etkileşimli bir mecra 
olduğunun geç de olsa fark edilmesi, beraberinde kullanıcıların 
ve müşterilerin seslerini duyurabilecekleri alanların da 
yaratılmasını getirmiştir. Forumlar, e-gruplar, bloglar, şikayet 
siteleri ve son günlerde popülerlikleri giderek artan sosyal 
siteler (Ekşi Sözlük, Facebook gibi) bu etkileşimli alanları 
oluşturmaktadır.  

• Kullanıcılar, tüm bu alanlarda işletmelerden olumlu olduğu 
kadar olumsuz da bahsedebilmektedir. Dolayısıyla, işletmelerin 
hem bu mecraları kullanarak web sitelerine trafik yaratmak, 
aynı zamanda itibarlarını yönetmek ve sosyal medyada olumlu 
yer almak için çabalamaları gerekmektedir. Sosyal medyayı 
etkin olarak kullanan çok sayıda marka bulunmaktadır.  

 

 



Çevrim Dışı Tutundurma Teknikleri 

Çevrim dışı yöntemler, bir web sitesinin varlığının altını çizmek ve 
tüketicileri ziyaret etmek için teşvik etmek amacıyla geleneksel 
medyadaki mevcut reklam araçlarını kullanmaktır. Web adresine (URL) 
basılı bir reklamda ya da televizyon reklamında yer vermek gibi. Çevrim 
dışı tutundurmada müşterilerin web sayfasında aradığı bilgiyi 
bulabilmelerine yardımcı olacak şekilde adres bildirmek önemlidir. Bir 
web sitesinin ana sayfasının adresini vermek yerine izleyicisinin ilgisine 
göre spesifik bir sayfanın adresini vermek daha uygundur. Örneğin ev 
hanımlarının deterjan ve çok çeşitli diğer ürünler üreten bir şirketin 
ana sayfasına yönlendirilmesi yerine, deterjanların özellikleri hakkında 
bilgi edinebilecekleri web sayfasının adresinin verilmesi daha uygun 
olabilir. Bir gazetede ya da televizyonda gerçekleştirilen bir tutundurma 
kampanyasında sadece web sitesinin varlığını belirtip altına URL adresi 
vermek yeterli değildir. Web sitesinde mevcut olan ürün ve hizmetlerin 
tanıtımını yapmak, özel satış promosyonları hakkında ya da online 
müşteri hizmetleri hakkında bilgi vermek gerekir. 

 


