
işletmenizi internete taşımak için

İşletmesini online kurmak ve büyümek isteyen herkese
ışık tutacak basit ve kolay anlaşılır bir yol haritası!

Nedir?

A'dan Z'ye
Yol Haritası



Bu aşamada amaç, online işiniz için net bir plan
geliştirmek ve çevrimiçi başarıyı yakalamak için
sağlam bir temel oluşturmaktır.

1. İlk Araştırma ve Planlama

Beyin fırtınası yaparak fikirlerinizi yazınız.

Pazarınızı ve ana rakiplerinizi araştırın.

SWOT analizini yapın.

Para kazanma (gelir akışını) stratejilerinizi tanımlayın.

İşinizi gerçekleştirmek için ne tür kaynakların gerekli olabileceğini belirleyin.

Profesyonel iş planı hazırlayın.

İş performansı hedeflerinizi belirleyin.

ONLINE İŞİNİZİ
PLANLAMA



2. Hedef Müşteri Kitlenizi Oluşturma

İdeal Müşterinizi tanımlayın

Müşterileri segmentlere ayırmak için demografik ve psikografik bilgiler gibi
bilgileri kullanarak birden fazla müşteri profili (müşteri personeli) oluşturun.
Rakibinizin müşterilerini tersine mühendislik yaparak grupları / sayfaları /
gönderileri kullanarak facebook'taki müşterileri bulun.

Araştırmanıza başlamak için pazarınızla alakalı anahtar kelimeleri seçin.

Tüm reklam kampanyalarını, makaleleri, e-postaları, sosyal yayınları vb.
hedefleyerek, belirli bir müşteri personasıyla doğrudan iletişim kurun.

Anahtar kelime listenizi daha derine inmek, genişletmek, öncelik
sırasına koymak ve yeniden tanımlamak için araçlar kullanın.

3. Anahtar Kelimelerinizi Seçin

İşletmeniz için uzun ve kısa kuyruk anahtar kelimelerin uygun bir karışımını
içeren bir liste oluşturun.

4. Domain Adı ve Marka İsminizi Bulun

Çevrimiçi işinizi pazarda nasıl konumlandırmak istediğinize karar verin.

Çevrimiçi işletmeniz için bir alan adı seçin ve satın alın.

Markanızı oluşturun (renkler, yazı tipleri, logo vb.)



Gerekirse bir işletme kurun.

Online ödemeleri almak için bankanızla görüşün yada aracı kurumları bulun.

5. İşinizi Kurma ve Formaliteler

Vergi kimlik numaranızı alın.

Asansör sunumu/konuşması oluşturun. 

Tebrikler, şimdi planlama aşamasını tamamladınız!

ONLINE İŞİNİZİN
İNŞASI
Bu aşamada amaç, başarılı bir online iş
planınızı hayata geçirmek için gereken
varlıkları inşa etmektir.

Bankadan işletme hesabı açın.



6. İçeriğinizi Oluşturun

Web sitenizin her sayfası için gereken içeriği geliştirin.

Web sitenizi oluşturmak için bir platform seçin. 

Çevrimiçi olması için web sitenizi barındırın (hosting)

Para kazanma stratejilerinizi tanımlayın- gelir akışınızı tanımlayın.

Onpage SEO ayarlarını yapın. 

7. Web Sitenizi ve Çevrimiçi Mülkleri
Oluşturun

Web sitenizi kurun.

Anahtar kelimelerinize göre belirli bir web sitesi içeriği yazın.

Resimlerinizi ve multimedya kaynaklarınızı seçin.

Sosyal medya kanallarınız için ilgi çekici içerikler yaratın.

Bir içerik takvimi oluşturun ve doldurun.

İçeriğinizi yayınlamanıza yardımcı olacak planlama araçlarınızı ayarlayın.

Bir ödeme alma alt yapısını ve gerekli tüm eklentileri entegre edin.

Tüm ilgili sosyal kanallarda iş süreçlerinizi takip edin ve geliştirin



8. Analitik ve Raporlama 

İşletmenizi izlemek için yararlı metrikler oluşturun.

Sosyal medya ve trafik kanallarındaki verileri takip edin ve ölçümleyin.

Yeni müşterilerden veya potansiyel müşterilerden gelen e-postaları toplarken
gönderilecek markanızı tanıtan bir e-posta yazın.

Yeni potansiyel müşterilerin e-posta adreslerini toplamak için bir kampanya
oluşturun.

Yaygın müşteri etkileşimleri için otomatik e-posta takip yanıtları yaz.

İşletmenizi bir bakışta izlemek için bir genel bakış panosunu oluşturun.

Google Analytics’i ekleyin.

Potansiyel müşterileri, dönüşümleri ve tüm faydalı nitel ve nicel verileri
izlemeye başlayın.

Anahtar kelime sıralamasını izlemeyi ayarlayın.

İşletmenizle alakalı çevrimiçi konuşmaları izlemek için Google Alerts
veya alternatifini kullanın.

Rakiplerinizin çevrimiçi performansının izlenmesini ve izlenmesini
sağlayın.

Müşterilerinizi ve potansiyel müşterilerinizi eğitmenin yanı
sıra işinizi geliştiren ilgi çekici bir e-posta serisi yazın.

9. Email Dizinlerini Yaz 



CHATBOT
İL E  İŞL E T M E N İZ İ  O N L I N E  YÖRÜN G E S İN E  T AŞ I Y I N !

Y A P A Y  Z E K A  D E S T E K L İ  

Gerçek b i r  müşter i  t emsi lc is ine iht iyaç

duymadan 7 /24  müşt er i ler in iz le  etki leş ime

girebi l i rs in iz .  5000+ fazla  iş let me yan ı l ı y o r

olamaz!



10. Müşteri İletişim Kanallarını Ayarla

Alan adınızla bir işletme e-posta hesabı oluşturun.

İşe alım desteğini göz önünde bulundurun - müşteri hizmetleri, teknik
destek, Facebook reklamları vb.

Yeniden hedeflenen potansiyel e-posta müşterileri toplamak için
kampanyalar oluşturun.

Kalkış planlarınızı, hedeflerinizi yazın ve bir tarih belirleyin.

Bir otomatik cevaplayıcı kurun ve e-posta içeriğinizi yükleyin.

İşletmenizle ilgili aşağıdaki tüm müşteri iletişim kanallarını uygulayın:
canlı destek, chatbot, telefon, müşteri destek yazılımı.
Facebook Instant Messenger'ı ve diğer sosyal kanallarınızın iletişim
araçlarını kullanın.

11. Kalkış Öncesi 

Tebrikler, kurulum aşamasını şimdi tamamladınız!

ONLINE İŞLETMENİZ
KALKIŞA HAZIR
Bu aşamada amaç, online işinize 
başarılı bir lansman planlamak ve yürütmektir.



Lansmanınızı tanıtmak için e-posta listenizi kullanın.

Yaklaşan çevrimiçi işiniz için bir "çok yakında" web sayfası oluşturun.

Listenize, perde arkası ve ayrıntılar gibi başlangıç öncesi bilgilerle düzenli
olarak e-posta gönderin.

Muhtemel stratejik ortaklara ulaşın.

Lansman öncesi içeriginizi yayına alarak beklenti oluşturun, örn. gizlice
gözetleme, tanıtımlar, referanslar, lansman öncesi spesiyalleri, vb

12. Kalkıyoruz İşletmenizin çevrimiçi açılışı için çevrimiçi bir kutlama yapın.

E-posta listenize özel lansman duyuruları yapın.

Yeni müşterilerinize hoş geldiniz demenin farklı yollarını keşfedin.

Özel bir lansman yap.

Sosyal medyayı ve stratejik ücretli reklamcılığı kullanın.

Lansmanınız için viral paylaşımını teşvik edin.

Sosyal medya üzerinden, referanslardan yararlanın.

12. Kalkıyoruz 

Katılımın teşvik edilmesi ve tüm görüş ve önerilere cevap verilmesini
sağlayın



Lansman ortaklarınıza ve müşterilerinize herkese açık olarak teşekkür
edin.

Pazarlama momentumunuzu koruyun.

Lansmanınız sırasında iyi giden şeylerden ilham alın ve kendiliğinden
ortaya çıkan sorunları düzeltin.

11. Kalkış Öncesi 

13. Kalkış Sonrası 

Müşterilerden ilk deneyimleri hakkında geri bildirim alın.

Müşteriniz olmaktan vazgeçenlere anket düzenleyin ve neden satın
almadıklarını belirleyin.

Sosyal kanıt için olumlu müşteri geri bildirimlerini kullanın.

Bir sonraki lansman veya promosyon için tarih planlayın.

Lansman pazarlama sonuçlarınızı analiz edin ve buna göre ayarlama yapın.

Devam eden faaliyetleriniz için içerik geliştirmek için bir plan oluşturun.

Tebrikler, 
kalkış aşamasını 
şimdi tamamladınız!



Ödeme / satış sayfasını ziyaret edenlere yeni hedefleme reklamlarını
kullanın. 

Yıl için bir pazarlama ve tanıtım takvimi oluşturun.

İyileştirme alanları için analitik ve istatistiklere bakın.

11. Kalkış Öncesi 

14. Yeni Müşteriler Elde Etme

Satış ortakları, bonuslar, hedefli promosyonlar gibi taktik arttırıcı
satışları göz önünde bulundurun. 

Organik trafik stratejileri oluşturun; içerik, video, e-postalar, FB grubu vb.

Kayıp satışları önlemek maksadıyla sepeti terk eden müşterileriniz için
bir ödeme e-posta dizisi yerleştirin.

ONLINE İŞİNİZİ BÜYÜTMEK
Büyüme aşamasında amaç, çevrimiçi işinizi bir
üst seviyeye çıkarmak, yönetmektir.



Müşteri katılımını artırmanın yollarını inceleyin - düzenli e-postalar, canlı
destek, chatbot, diğer mesajlaşma kanalları vb.

Müşterilerinizin neden web sitenizden ayrıldığını öğrenin.

Mevcut müşterilere geliştirilebilecek alanlar ile ilgili anket uygulayın.

11. Kalkış Öncesi 

15. Mevcut Müşterileri Koruma

Müşterilerinizin takdir edildiğini bildiğinden emin olun.

E-posta dizin sıranızın etkin olup olmadığını kontrol edin - gerekirse
düzeltin.

Son zamanlarda haber almadığınız müşteriler için geri kazanma
mailleri-dizinleri oluşturun.

Müşterilerinizi düzenli olarak kontrol edin ve anlaşmalara teşvik edin.

11. Kalkış Öncesi Tutarlı içerik sunumu için bir uygun bir yol bulun.

İçerik oluşturmak için bir rutin geliştirin.

Zamanında teslimat için tutarlı olun ve uzun süreli,müşteri ilişkileri
kurun.

16. Online İşinizi Yönetme

Sayılarınızı bilin - kayıt işlemlerini, kayıp oranını, müşteri kazanım
maliyetini, ömür boyu müşteri değerini vb. Takip, takip, takip!



Pazarlamanızı Facebook veya diğer reklam platformlarıyla ölçeklendirmeye
başlayın.

11. Kalkış Öncesi Stratejik ortaklık programı düşünün.

Başarısız ödemeler için bir işlem gerçekleştirin.

Başlangış teklifleri, satışlar ve çapraz satışlar gibi ek satış taktiklerini
inceleyin.

Ortalama işlem toplamınızı ve müşteri satın alma işlem sıklığını artırmanın
yollarını bulun.

11. Kalkış Öncesi Büyüme oranı dahil online işinizin verimliliğini düzenli olarak
değerlendirin.

Takımınızı verimli bir şekilde büyütün; genellikle dış kaynaklı çalışanlar
birçok pozisyon için en iyi seçenektir.

E-posta dizilerinizi ve mevcut satış hunilerini değerlendirin ve düzeltin.

17. Ölçlendirme ve Büyüme

Teklifinizi daha yüksek hizmetler veya ek ürünlerle genişletmeyi
düşünün

Faydalı bilgilerin yanı sıra tanıtım içeriğiyle düzenli planlı ilgi çekici e-
postalar gönderin.



OMNI-CHANNEL

MESAJLAŞMA
PLATFORMU

Müşterilerinizle etkileşime girmenin web sitenizdeki chatbottan daha
hızlı bir yolu var mı? E-postadan çok daha hızlı ve telefondan daha

verimli. Müşterilerinizi bekletmeyin!


