
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dijital Pazarlama Çalışmaları Nelerdir? 

Firmaların kendilerini müşterilerine ispat etmeleri ilk olarak, ihracatın ilk cephesi olan dijital ortamda başlıyor yani 

sanal alemde. Bu alemdeki web siteniz aslında sizin sanal ofisiniz. Potansiyel müşterinizi ilk burada karşılıyor ve 

kendinizi ilk burada tanıtıyorsunuz. Ve bu andan itibaren, logonuzdan, web sitenize, web sitenizden sitenizdeki 

bilgilere, fotoğraflara kadar birçok unsur, müşterinizin sizinle ticaret yapıp yapmama kararı vermesine katkı sağlıyor. 

Savaşı bu ilk cephede kaybettiğinizde diğer cephelerde savaşmaya gerek kalmıyor ve potansiyel müşteriyi elinizden 

kaybediyorsunuz.  

Peki bu savaşı kaybetmemek, mevcut rakiplerinizin önüne geçip ihracatı sonlandırmak için bu sanal alemde neler 

yapmalısınız. Öncelikli olarak şunu asla unutmayın; müşterinize sunacağınız her şey onun size karşı algısını olumlu ya 

da olumsuz yönde etkiler. Eğer bu algıyı yönetip müşterinize güven verirseniz bu sonuca olumlu olarak yansıyacaktır.  

 

Eğer yönetemezseniz potansiyel müşterinizi web sitenizde 10 saniye bile tutamayabilirsiniz. Aşağıda internet 

ortamındaki tüm bileşenleri kullanarak, nasıl müşterinizde güven veren bir intiba uyandırabileceğinizin ipuçlarını, 

örnekleriyle birlikte vermeye çalıştık. Bu örneklemeyi yaparken A’dan Z’ye tüm dijital pazarlama ve satış  çalışmalarını 

yaptığımız  Mussan Group firmasını kullandık. 

01- İhracat Danışmanlığı  

İhracat herkesin hayali; ama yapmak herkesin harcı değil. Çünkü İhracat bir sürü farklı eylemi içinde barındıran çok 

disiplini olan bir süreç. Bu süreçte ihracat yapabilmek için, Uluslararası Ticaret, Serbest Bölge, Türkiye ve Yurt Dışı 

Gümrüklerinin Yasa ve Mevzuatlarına mevzuatlarına hakim olmanız, ihracat ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek - 

Gümrük, Ticaret Odası gibi Şirket Dışında gerçekleşen işlemleri de yürütmek ve takip etmek zorundasınız.  Bu da 

yeterli olmayacak gümrükleme mevzuatlarına hakim olmalı, lojistikten de belli bir düzeyde anlamalısınız. Tüm bu 

bilgileri Türkiye’deki prosedürler kapsamında bilmenizin yanında ürünlerinizi satmayı düşündüğünüz pazarlarla ilgili 

de öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü ihracat iki ülke koşullarının uyuşmasıyla gerçekleşen bir prosedür.  

Bunun yanında ihracat sürecinde hem Türkçe hem de ihracat yaptığınız ülkeye bağlı olarak yabancı dilde hazırlamanız 

ve takip etmeniz gereken birçok evrak mevcut. Gümrük Beyannamesi, Proforma Invoice, Menşe Şahadetnamesi, 

Konşimento, Taşıma Belgeleri, Çeki Listesi gibi birçok belgeyi doğru bir şekilde hazırlamalı, bunları süreç içerisinde 

ilgili birimlere aktarmalı, takibini yapmalı ve sonuçlandırmalısınız. Bunları gerçekleştiremediğiniz takdirde bulduğunuz 

müşteriye ürününüzü göndermeyebilirsiniz.  

Ayrıca satış yapacağınız ülkelerin ticari koşulları ve bankacılık sistemleri hakkında bilginiz olmalı. Örneğin Cezayir’i 

hedef Pazar olarak seçtiğinizde ödeme sisteminin Akreditif olduğunu, bu sebeple imalat öncesinde yada imalat 

aşamasında bir ödeme alamayacağınızı bilmeniz, imalat sürecinizi bu bilgiye göre düzenlemeniz gerekmektedir. 

Akreditif sisteminde müşteri tüm parayı bankaya yatırır, siz imalatınızı yapar, ürününüzü eksiksiz olarak 

gümrüklediğinizde müşterinin başlangıçta yatırdığı para sizin hesabınıza geçer. Her ülkenin bu şekilde kendine özgü 

finansal düzenlemeleri bulunmaktadır. Siz de bu düzenlemeleri bilmeli ve satışınızı bu düzenlemelere göre organize 

etmelisiniz. Kısaca belirtmek gerekirse ihracat uzmanlık isteyen bir alandır ve siz imalatınızdan, üretiminizden feragat 

http://mussangroup.com/


 

ederek bu alan ile ilgilenmek zorunda kaldığınızda hem üretim kalitesi düşecek hem de birçok alanda mücadele 

etmeniz gerekecek.  

Bizim size tavsiyemiz, işi uzmanlarına bırakmanız. Siz üretiminizi yapın, ürünleri tedarik edin, Biz A’dan Z’ye yurt 

dışına pazarlama ve satışını yapalım. 

 

02- Ürün Hedef Pazar Analiz Çalışmaları 

Yapacağımız çalışmaların ilk adımı, hedef pazarları analizi ederek çalışma yapılacak ülkeleri belirlemek. Çünkü yanlış bir 

hedef Pazar seçimi birçok çalışmanın sonuç vermemesine sebep olacaktır. Hedef Pazar analiz çalışmaları, satmak 

istediğiniz ürünü hangi ülkelerde uygun rekabet koşullarıyla yapılabileceğinizi belirlediğimiz analiz çalışmalarıdır. 

Ürününüze ait GTİP kodunu belirleyerek, Yurtdışında tüm ülkelerde detaylı Pazar analizi yaparak potansiyel satış 

hacminizi, rekabet oranını belirliyoruz.  

 

Hedef Ülkedeki Ürününüze Ait Diğer Ülkelerden Yapılan İhracat Oranları 



 

Yaptığımız detaylı analizler ile ihraç edeceğiniz ürünün hedef ülkedeki durumunu öğrenebilirsiniz. Ürün ülkede ne kadar 

ithal ediliyor, O ülkeye aynı malı kimler satıyor, pazarın dağılımı nasıl, Türkiye’ye uygulanan gümrük vergileri ve gümrük 

koşulları nelerdir gibi daha bir çok soruya bu analizlerimiz ile cevap buluyor, sizin için en uygun hedef pazarları 

belirliyoruz. 

Hedef Pazara ait ülkelerimizi belirledikten sonra, o ülkelerdeki tüketici ve dijital medya kullanım(internet, sosyal medya 

vs ) alışkanlıklarını, rakip firmaların çalışmalarını analiz ederek yapacağımız dijital pazarlama çalışmalarının detaylarını 

belirliyoruz. Bu yaptığımız analizler neticesinde aşağıda belirttiğimiz çalışmalara artık başlayabiliriz.  

                 

               

Ülkelere Göre 2019 Yılı Hazır Giyim İhracat Verileri 



 

 

Hazır Giyim Sektörü için Potansiyeli En Yüksek Ülke Analizi 

 

03- Teşvik Destekleri ile İlgili Çalışmalar 

Yaptığımız tüm analizler sonucunda bir yol haritası çıkarıyoruz. Bu yol haritasına göre sizin için alabileceğimiz, uygun 

olan kurumsal hibe yada teşvik desteklerini inceleyip, bu destekleri alabilmeniz için gerekli olan yönlendirmeleri 

yaparak, çalışmalar için ödeyeceğiniz paranın büyük kısmını geri almanızı sağlıyoruz. Örneğin firmasını henüz kurmamış 

olan imalat yapacak firmalar için KOSKEB’in Girişimcilik Desteklerinden faydalandırılması için gerekli olan 

yönlendirmeleri yapıyoruz. İleri Girişimci Destek Programı ile hem firmanın kurulumu için gereken maliyetler hemde 

yurtdışı tanıtımı için yapılan harcamalar, hibe yada % 75 geri ödemeli olarak devletten tahsil edilebiliyor.  

Yine KOSKEB’in Yurt Dışı Pazar Destek Programı ile 300.000 TL’ye kadar firmaların; Personel Giderleri, Donanım 

Giderleri, Yazılım Giderleri, Tanıtım Giderleri, Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri ve Test / Analiz ve Belgelendirme 

Giderleri %70 oranında geri ödemesiz olarak karşılanabiliyor. Tüm bu desteklerden yararlanabilmeniz için sizi 

yönlendiriyor ve dosyalarınızın takibini yapıyoruz Böylece amacı KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve 

kabiliyetlerini geliştirmek, yurt dışı pazar paylarını arttırmak, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek olan 

devlet destek kurumlarının bu amaçlarına ulaşmasına sizlerin vasıtasıyla yardımcı oluyoruz. 

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekler/6312/girisimcilik-destekleri
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7390/ileri-girisimci-destek-programi
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7139/yurt-disi-pazar-destek-programi


 

Bunun yanında imalatınız için alacağınız makine, ekipman desteği de alabileceğiniz destekler arasında. Bu şekilde 

aldığınız destekler ile üretimi arttırabilir, yurtdışı taleplerinizi çok daha kolay karşılayabilirsiniz. Böylece hem siz 

kazanırsınız, hemde ülke ekonomisine katkıda bulunmuş olursunuz. 

 

Yenilikçi, teknolojik ve katma değeri yüksek bir ürün üreten, bu ürünü uluslararası pazarlara 

taşımak isteyen ve ihracat odaklı çalışan KOBİ’ler önceliğimiz olmak üzere yeni bir vizyon ile bütün 

KOBİ’lerimize gerekli desteği sağlayacağız. 

  

 

 

 

04- Grafik Tasarım Çalışmaları 

Grafik tasarım demek, logonuzdan, antetli kağıdınıza, proforma şablonunuzdan sitenizdeki görsellere kadar tüm 

materyallerinizin birbiri ile uyumlu ve kurumsal bir görüntü vermesi için çalışılması gereken bir alan. Örneğin, 

logonuzdaki renklerden biri kırmızı fakat sitenizde hiç bir kırmızı renk yok ya da sitenizde kırmızı var fakat diğer renkler 

kırmızı ile uyumlu değil. Başka bir örnek, sitenizdeki resimlerin boyutu internet ortamına göre düzenlemediği için çok 

yüksek ve internet hızlarının çok düşük olduğu Afrika’dan bir müşteri sitenize girmeye çalıştığında resimleri 

açamayacağı için size ilk puan olarak sıfır vererek siteden çıkacak ve siz çok basit bir hata sebebiyle belki de bir satıştan  

olacaksınız.  

 



 

 

Şunu asla unutmayın müşteriniz sizden her alanda tutarlılık bekler.  Bu da bilinçli bir kurumsal kimlik çalışması ile 

sağlanabilir. Bu çalışmayı başarılı bir şekilde yaptırdığınızda kendinize güzel bir ambalaj yapmışsınız demektir. Şimdi 

gelelim yukarıdaki örnek vereceğimiz firmalara yaptığımız çalışmalara açıklamaya. Daha önce hiç ihracat yapmamış 

olan Mussan Group firması için tüm kurumsal kimliklerini ihracat konseptine göre yeniledik. Bunun için önce birden 

fazla sektöre hizmet vermek isteyen firma için bunu yansıtacak bir logo tasarladık. Daha sonra bu logoya uygun olarak 

diğer kurumsal kimlik tasarımlarını oluşturduk. Bunlardan bazılarını aşağıda görebilirsiniz. 

Mussan Group Logo Çalışması                      Mussan Group Dijital Katalog Çalışması 

 

Mussan Group Proforma Örneği       Mussan Group Şartname Çalışması 

 



 

Sonuç; 

Gördüğünüz gibi logodan başlayarak tüm materyallerde aynı kurumsal kimliği yansıtmaya çalışmak firmada bir 

tutarlılık oluşturmakta, müşteride de bir güven duygusu oluşturmaktadır.  

Güzel bir kurumsal kimlik çalışması yaptınız ve sitenize giren müşteri sizin kaliteli bir firma olduğunuzu düşündü, 

ürünlerinizi incelemeye yani web sitenizde kalmaya karar verdi. Bu aşamada ikinci bir alan devreye 

giriyor  KURUMSAL WEB SİTESİ. 

05- Web Sitesi Çalışmaları 

Grafik tasarım reelde ofisinizin dışarıdan görümüne denk iken , web siteniz reeldeki ofisinizin iç kısmına denk gelir. 

Ofisiniz dışarıdan çok güzel ve kaliteli görünüyor ve adeta müşteriye gel gel yapıyor. Müşteride bundan etkilenerek 

ofisinize giriyor fakat girip gireceğine pişman oluyor. Neden mi? Ofisin içi çok karışık, hiç bir şey yerli yerinde değil, 

gereksiz eşyalar, çalışmayan aletler her tarafta. Müşteri aradığını bulamıyor, koltuklar pis olduğu için oturamıyor ve 

girip gireceğine pişman olarak ofisinizden hızla uzaklaşıyor. İşte tüm bunları web siteniz ile de müşterinize 

yaşatabilirsiniz. Peki bunun önüne nasıl geçebilirsiniz, tabii ki reelde nasıl yukarıda anlattıklarımı yapmıyorsanız sanalda 

da web sitenizde bunları yapmayarak. Peki nasıl bir web siteniz olmalı örneklerle anlatmaya çalışalım; 

 Görsel tasarımı kurumsal kimliğinize uygun olmalı. Yani logonuzun renkleri ile sitede kullanılan renkler birbiri 

ile uyumlu olmalı. Buradan logonuzun rengini girerek onunla uyumlu renkleri, karşıt renkleri öğrenebilirsiniz 

ve bu renklerden sitenizde faydalanabilirsiniz. 

 Dijital tüm cihazlarla uyumlu olmalı. Yani sitenin görüntüsü bir dizüstü bilgisayarda bozulmamalı bir mobil 

cihazda da bozulmamalı bir tablette aynı şekilde ekran boyutuna göre uyumlu bir gösterim sergilemeli. Biz bu 

tarz sitelere responsive site diyoruz. Sizde sitenizin bu şekilde kodlandığından emin 

olmalısınız. Burayı tıklayarak Google Mobil Uyumluluk Test Aracı ile sitenizin mobil uyumluluğunu test 

edebilirsiniz. 

 Sitenizin açılış hızı belli bir seviyenin altında olmamalı. Kullanıcıların geç açılan siteleri beklemediği ve kapattığı 

bir çok araştırmada ortaya konulmuş bir gerçektir. Düzenlenmemiş görseller, gereksiz kodlar, çalışmayan 

araçlar sitenizin geç açılmasının sebeplerinden bazıları. Sizde sitenizin hızını Google PageSpeed aracı ile test 

edebilirsiniz. Google verilerinin zaman zaman farklı çıktığını göz önüne alarak GtMetrix aracını da kullanmanızı 

öneriyoruz. 

http://createafreewebsite.net/html-color-tool.html
https://search.google.com/test/mobile-friendly
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=tr
https://gtmetrix.com/


 

Mussan Group Mobil Uyumluluk     Mussan Group Sayfa Hızı 

 

Web sitenizde de yukarıdaki düzenlemeleri yaptırdınız ve artık Kurumsal bir web sitesine sahipsiniz. Sitenize gelen 

kullanıcılar sitenizde rahatça geziniyor ve istedikleri bilgilere kolayca ulaşabiliyor. Potansiyel müşteriniz şu anda sizin 

hakkınızda olumlu bir izlenime sahip oldu. Fakat aklında şöyle bir soru var; benden önce bu firma ile iletişime geçen 

kullanıcıların etkileşimi nasıl. Yani firmayı beğeniyorlar mı, yaptıkları yorumlarda şikayet mi var yoksa tebrik mi. Bunun 

için potansiyel müşterinizin gideceği ilk adres SOSYAL MEDYA hesaplarınız. 

06- Sosyal Medya Çalışmaları 

Reel yani gerçek hayatla dijital alanı benzeştirerek konumuzu anlatmaya devam edelim. Ofisinizin dışını çok güzel bir 

şekilde süsleyip, potansiyel müşterilerinizi etkilemeyi başararak ofisinize getirdiniz. Ofisinizde çok kurumsal görünüyor, 

müşterinizi çok güzel bir şekilde ağırladınız. Müşteriniz ofisinizdeki düzeninizi beğendi, merak ettiği soruların cevabını 



 

aldı ve memnun bir şekilde ofisinizden ayrıldı. Aslında bu aşamada da yüzde 10 oranında satışı gerçekleştirebilirsiniz. 

Çünkü müşteride şu ana kadar belli bir güven oluşturdunuz. Fakat yüzde 90 lık müşteri bu aşamada satışa yönelmez.  

Peki ne yapar? Hepimizin yaptığını yapar ve firmanız hakkında referans arayışına girer, daha önce sizden alışveriş yapan 

kişilere sorar kısaca sizin hakkınızda bir araştırmaya girer ve olumlu-olumsuz referansları karşılaştırarak bir karara 

varmaya çalışır. Bu aşama sizin 3. eşiğinizdir. Dijital ortamda ise buna denk gelen davranış, sitenize gelen ve memnun 

kalan müşterinin sosyal ağlarınızı ziyaret etmesidir. Çünkü sosyal medya hesapları sizin kontrolünüzün dışında olan, 

tamamı ile müşteri ile aynı tarafta olan insanların değerlendirmelerini içerir. Tüm etkileşim potansiyel müşteriler 

tarafından yapılır. Burada yapılan olumsuz etkileşim ve yorumlar potansiyel müşterinizin kararını olumsuza çevirebilir 

ya da olumlu olan algısını daha da pekiştirir.  

Bu yüzden sosyal medya hesaplarınız müşterinizi satışa götürecek en kritik alanlardan biridir. Peki sosyal medya 

hesaplarınız nasıl olmalı? 

 Öncelikli olarak burada kendinizi yine en kaliteli şekilde anlatabilmelisiniz. Bunu da uzun uzun yazılarla değil, 

etkileyici ve güzel kurgulanmış, resim ve videolarla yapmalısınız. Çünkü burası sosyal medya ve insanlar 

okumaktan çok izlemek istiyorlar. Kısaca profesyonelce hazırlanmış görseller ve iyi kurgulanmış videolarınız 

olmalı. 

 Sosyal medya hesaplarınızda çok güzel paylaşımlar yapıyorsunuz ama takipçi sayınız çok az, sayfalarınızda 

hiçbir etkileşim yok. Bununda size bir artısı yok. Bunun yerine paylaşım stratejinizi, insanların paylaşımlarınız 

ile etkileşime geçecek şekilde yapmalısınız. Örneğin bazı kampanya ve etkinlikler düzenleyerek, takipçi sayınızı 

arttırabilir yada takipçilerinizin etkileşimini arttırmasını sağlayabilirsiniz. Bunları yaptığınız zaman aşağıdaki gibi 

sosyal medya hesaplarınız üzerinden de talep almaya başlayabilirsiniz. 

 

Beğenisi yüksek ve takipçileriniz tarafından yorumlanan paylaşımlar ( özellikle ürünleriniz hakkında bilgi almak isteyen, 

fiyat soran, yerinizi öğrenmek isteyen yorumlar ), sizi inceleyen potansiyel müşterinizin size olan güvenini daha da 

arttıracak ve artık sizinle ticaret yapabileceğine ikna olmuş olarak sizinle iletişime geçmeye karar verecek. Yaptığımız 

çalışmalarda edindiğimiz tecrübelerde bu seviyede arayan müşterilerin %60 – %70 oranında arama anında alım yapma 

kararı verdiği ve aramadan sonraki süreçte bir olumsuzluk olmadığı takdirde alımı gerçekleştirdiğidir. 



 

 

 

Mussan Group Facebook Talepleri 

 

 

 

Üç farklı aşamada üç farklı çalışmanın önemini ve müşteriyi 

satışa nasıl yönlendirdiğini anlatmaya çalıştık. Buraya kadar 

anlattığımız çalışmalarda müşterinin sizi bulduğunu varsayarak 

bu çalışmaların önemini anlattık. Fakat yapılan satışların 

%90’lık bölümü, müşterilerin internet ortamında yaptığı ürün 

araması neticesinde bulduğu firmalardan gerçekleşir. Bu 

müşterileri kaçırmamak için yapmanız gereken SEO diye 

bilinen Arama Motoru Optimizasyonu çalışmasıdır. 

 

 

 



 

07- Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) Çalışmaları 

İnsanların en önemli alışkanlıklarından birisi satın alacağı şey her ne olursa olsun öncesinde internette o ürünü yada 

hizmeti araştırmasıdır. Bunu da internet kullanıcılarının büyük çoğunluğunun tercih ettiği Google arama motorunda 

gerçekleştirirler. Ve size yine bir algıdan bahsedeyim, insanların büyük çoğunluğu yaptıkları aramalarda karşılarına ilk 

sayfada çıkan firmaların diğer firmalara oranla daha büyük ve daha kurumsal bir firma olduklarını düşünmesidir. Yani 

google aramalarında ilk sayfada çıkan firmalar, diğer firmalara oranla rekabete 1-0 önde başlıyorlar. 

Bu çalışmayı da reel hayatımızla bağdaştırarak anlatmaya çalışalım. Ofisimizin dışını ve içini çok güzel dizayn ettik, her 

şey mükemmel, ayrıca ofisimizin etrafındaki insanlar, firmamızdan çok memnun, birisi sorduğunda referans oluyorlar. 

Yani anlayacağınız her şey dört dörtlük. Fakat şöyle bir sıkıntı var, ofisiniz bir dağ köyünde ve etrafında birkaç hane var. 

Bunların dışında sizi kimse bilmiyor Neden mi ? Çünkü köye çıkan yol güzergahlarına, herhangi bir sizi işaret eden tabela 

koymamışsınız, şehirdeki insanların geçtikleri kavşaklara tabela koymamışsınız. Kısaca kimsenin sizin ne kadar 

MÜKEMMEL olduğunuzdan haberi yok. İşte dijital ortamda bu sıkıntının en önemli çözümlerinden biri Google 

Optimizasyonu (SEO) çalışmasıdır. 

Peki seo çalışmanız nasıl olmalı? Aslında bu sorunun cevabı çok 

basit. Hedeflediğiniz anahtar kelimelerde sizi ilk sayfaya çıkaracak 

şekilde olmalı. Bunun dışındaki her bir sonuç, çalışmanın başarısız 

olduğunun göstergesidir. Ama ben yine de size belli başlı bazı 

noktaları örnekleriyle birlikte anlatmaya çalışacağım. 

 SEO çalışmasının en önemli aşaması, ilk aşama olan anahtar 

kelime belirleme aşamasıdır. Çünkü daha sonraki çalışmaların 

tümü, burada belirlenen anahtar kelime dediğimiz Google 

aramalarında ilk sayfada çıkmasını istediğimiz kelimeler üzerine 

yapılacaktır. Sizin ürününüzle ilgisi olmayan yada ilgisi var fakat 

kimsenin aramadığı bir kelime üzerine çalışma yapmak, tamamen 

boşa geçirilen zaman ve çabadan ibarettir. Bu yüzden belirlediğiniz anahtar kelimelerin analizi, hedef pazarınızdaki 

ülkelerdeki aranma sayıları belirlenmeli ve bu belirlenen kelimelere göre diğer tüm çalışmalar dizayn edilmelidir.  

 Örneğin Mussan Group’un Fransızca çalışmamızda Machine Parpaing kelimesi satılan ürün olan briket makinasının 

fransızca karşılığıdır. Ve bu kelime için Cezayir, Fas ve Tunus’ta çalışma yapmak istediğimizi düşünelim. Bu 

kelimenin bu ülkelerde aylık kaç kez arandığını bulalım. Bunun için Google Adwords aracının anahtar kelime aracını 

kullanacağız. Bu aracı kullanabilmek için bir Google Adwords hesabına sahip olmalısınız. 

 

 

 

https://ads.google.com/aw/keywordplanner/


 

Mussan Group Hedef Ülke Analizi 

Hedef ülkelerimizi seçtikten sonra aranacak olan anahtar 

kelimemiz olan Machine Parpaing yazıyoruz ve bu 

seçtiğimiz ülkelerde aylık olarak aranma aralığını buluyoruz. 

 

 

Anahtar kelime aranma analizi 

Görselde göründüğü gibi kelimemiz seçtiğimiz 

ülkelerde bir ayda ortalama olarak 10-100 kez 

aranıyor. Bu da bize çalışma yapılabilecek bir kelime 

olduğunu gösteriyor. Ayrıca Google Adwords aracı 

bize bu kelimeyle ilintili başka kelimelerde öneriyor. 

Böylece hedef anahtar kelime sayımızı da bu şekilde 

arttırabiliriz. 

 Yukarıdaki çalışmamızda hedef anahtar 

kelimelerimizi belirledik ve bunlara aranma sayılarına 

göre bir öncelik belirleyerek SEO çalışması yaptık. Bu 

çalışmanın içerisinde 200’e yakın kriter bulunmaktadır ve 

sizin bu kriterleri yerine getirmeniz gerekiyor. Bu 

çalışmaların içerisinde, site içi ve site dışı dediğimiz iki 

farklı boyutu var. Bu kriterler yerine getirdiğinizde, 

siteniz çalışma yaptığınız kelimede ilk sayfaya çıkacaktır. 

Örneklerimizde olduğu gibi; 

Mussan Group Fransızca Seo Çalışma Sonuçları için tıklayınız. 

 

 

https://www.google.dz/search?q=machine+parpaing&num=100&gl=DZ&ie=utf-8&oe=utf-8&safe=off&pws=0&nfpr=1


 

 

Esse Klinik Gürcüce Seo Çalışma Sonuçları için Tıklayınız. 

 

 

Başarılı bir Google SEO çalışmasının sonuçları yukarıdaki gibi olmalıdır. Yani müşteri sizin sattığınız ürünü hangi dilde 

hangi kelime ile aratırsa artsın ilk sayfada mutlaka potansiyel müşterinizin karşısına çıkmalısınız. Peki hedeflediğiniz 

anahtar kelimede potansiyel müşterinizin karşısını bir değil iki sonuçla çıkmak istemez misiniz? Eğer cevabını evetse 

bir sonraki çalışmamız olan Video Reklam Çalışmaları  yazımızı okumanızı öneririm. 

08- Video Reklam Çalışmaları 

Video reklam çalışmaları, daha çok web siteleri için Google ne ise, videolar içinde aynı değerde olan Youtube video 

barındırma sitesine yönelik çalışmaları kapsar. Yani SEO çalışması, web sitenizi aranan kelimelerde Google arama 

motorunda müşterinizin karşısına çıkarmayı hedeflerken, Video çalışması ise, videolarınızı Youtube video kanalındaki 

aramalarda potansiyel müşterinizin karşısına çıkarmayı hedefler. Çalışma sistemi farklı olsana mantık ve amaç iki 

çalışma içinde aynıdır. Aranan kelimeler için videolar oluşturulur ve bu videoların Youtube arama motorunda ilk 

sıralarda çıkması hedeflenir.  

 

 

https://www.google.com/search?q=%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%9E%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98&num=100&gl=US&ie=utf-8&oe=utf-8&safe=off&pws=0&nfpr=1


 

Peki bu çalışmanın püf noktaları nelerdir. Gelin biraz onlardan bahsedelim; 

 Yazımızın ilk başında belirttiğimiz gibi en çok kullanılan 2. sosyal medya Youtube ve insanlar günlerinin büyük 

bölümünü video izleyerek geçiriyorlar. Bu verileri bilen her aklı başında ihracatçı bu mecrada olması gerektiğini 

bilir. Bu yüzden youtube video kanalında ürünüz ile ilgili yapılan aramalarda mutlaka üst sıralarda olmalısınız. 

Bunun içinde takipçi sayısı yüksek bir youtube kanalına ve izlenme sayısı fazla olan videolara ihtiyacınız var. Bu 

verilere ulaşabilmek için etkileyici videolar oluşturmalı ve bu videoları tüm dijital mecralarda paylaşarak 

izlenme sayısını arttırmalısınız. 

 Youtube video çalışmasının bir diğer faydası ise şudur; Google uzun zamandır arama sonuçlarına yani ilk 

sayfaya özellikle youtube olmak üzere diğer video kanallarından öne çıkan videolarını çekiyor. Yani sizin 

Youtube’da aramalarda ilk sırada çıkan bir videonuz varsa muhtemelen bu video Google aramalarında da ilk 

sayfada gösterilecektir. Böylece hedeflediğiniz bir anahtar kelimede hem web siteniz, hemde size ait bir video 

çıkacak, potansiyel müşterinizin gözündeki itibarınız artacaktır. Ayrıca videolarınıza hem Youtube 

aramalarından hit çekebileceksiniz hemde Google aramalarından hit çekmiş olacaksınız. 

       Mussan Group Web ve Video Sonuçları için Tıkla 

Anahtar Kelime Araması Web ve Video 

Sonuçları Tıkla 

https://www.google.com/search?q=Parpaineuse+Algerie&oq=Parpaineuse+Algerie&aqs=chrome..69i57j69i61&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Fabrication+de+Parpaing+en+Algerie&oq=Fabrication+de+Parpaing+en+Algerie&aqs=chrome..69i57j69i61&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

 

Google Web, Video ve Görsel Arama 

Sonuçları için Tıkla 

 

Bu şekilde bir çalışma yaptığımızda hem web 

sitesi hem de video ile Google aramalarında 

çıkmış olduk. Böylece müşterinin bizimle 

iletişime geçme ihtimalini arttırmış olduk. Bu 

temel olarak iyi bir sonuç fakat daha iyisini 

alabileceğiniz bir çalışma daha var; İlan 

(Online mağaza) sitesi çalışmaları. Gelin bu 

çalışmanın detaylarını ve bize nasıl bir fayda 

sağlayacağını anlatmaya çalışalım. 

 

 

09- İlan (Online Mağaza) Sitesi Çalışmaları 

Özellikle yurt dışı pazarlama çalışmalarında, ilan sitesi çalışmaları kısa süren bir hazırlıkla kısa sürede sonuç 

alabileceğimiz bir çalışma. İlan siteleri, ürün arayan kullanıcıların uğrak yerlerinin başında geldiği bu sitelere yönelik 

çalışma yapmak akıllıca bir yaklaşım olacaktır. Bu yaklaşımdan hareketle  tecrübelerimize göre tek başına yapıldığında 

pek sonuç vermeyen bu çalışma yukarıda sıraladığımız diğer çalışmalarla birlikte yapıldığında etkisini kat kat artıyor. 

Global yada yerel ilan siteleri, kendi reklamlarını yaptıkları ve kendi ziyaretçi profillerini oluşturdukları için aslında sizin 

ilanlarınızı yerel yada global olarak ziyaretçilerine tanıtıyorlar. 

 

Bu yüzden hedef pazarınıza hitap eden ilan sitelerini bulup, bu sitelere kurumsal kimliğinizi yansıtacak şekilde 

ürünlerinizi ilan olarak verebilirsiniz. Bu siteler genelde web sitesi adresine link vermese de, kullanıcılar isminizden 

sitenizi bulabilir yada iletişim kanallarıyla sizinle iletişime geçerek daha detaylı bilgi almak isteyebilir.  

Böylece kendisini web sitenize yönlendirerek daha fazla bilgi almasını sağlayabilirsiniz. 

 

Bu tarz sitelere birçok örnek vermek mümkün, Örneğin; ouedkniss.com sitesi daha çok Fas, Cezayir gibi Kuzey Afrika 

ülkelerine yönelik fransızca olarak ön plana çıkan bir ilan sitesi. Bunun gibi hedef pazarınıza hitap eden birçok ilan sitesi  

bulabilir ve bu ilan sitelerine kayıt olarak, sitenin belirlediği kurallara uygun olarak ilanlarınızı verebilirsiniz. 

Yukarıda belirtilen faydasının yanında ilan sitelerinin çok önemli bir artısı daha var.  

 

https://www.google.dz/search?hl=tr&source=hp&ei=P3AAX9CZDMeDk74Pwr678Aw&q=prix+machine+de+fabrication+de+brique+au+maroc&oq=Prix+machine+de+fabrication+de+brique+au+maroc&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgQIABATUKCyAVigsgFghsIBaABwAHgAgAHpBYgB6QWSAQM2LTGYAQCgAQKgAQGqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-ab
https://www.ouedkniss.com/


 

Özellikle aktif ilan siteleri ( Arapça haraj.com.sa, Fransızca ouedkniss.com, İngilizce alibaba.com, Türkçe 

sahibinden.com gibi) sürekli içerik girişi ve ziyaretçi akışı olduğu için Google ürün aramalarında hep ilk sıralarda çıkan 

sitelerdir. Bu sitelerde verdiğiniz ilanları eğer doğru kategorilere verip, sürekli olarak güncel tutarsanız Google 

aramalarından gelen ziyaretçiler ilk olarak sizin ilanlarınızı görür ve sizinle iletişime geçebilir.  

 

Yukarıda belirttiğimiz Google SEO ve Video Çalışmasını da yaptığımızı varsayalım. Bir ürün 

aramasında Google ilk sayfa sonuçlarında web siteniz, Youtube videonuz ve ilan sitesindeki 

ilanınız kullanıcıların karşısına çıkıyor. Böylece bunu gören kullanıcı da, sizin çok büyük bir firma 

olduğunuz algısı oluşuyor. 

 

Hadi işi biraz daha ileri götürelim. Google aramalarına bir sonuç daha sokabilme ihtimalimiz var; Web siteniz, Videonuz, 

İlan sitesindeki ilanınız ve başka bir sonuç daha, tüm kullanıcıların içerik girişine açık olan, Google açısında değeri çok 

yüksek olan blog sitelerine yazdıklarımız yazılar. Evet Hazır Blog Çalışması dediğimiz bu çalışmadan bahsederek 

çalışmalarımızı tamamlayalım. 

10- Hazır Blog Çalışması 

Hazır blog siteleri, bir kullanıcı adı ve şifre ile kayıt olup kendinize ait bir hesap oluşturup, bu hesap altında yazılarınızı 

resim ve videolarla birlikte yayınlayabileceğiniz, Google tarafından belirlenen trust rank değeri yüksek olan s itelerdir. 

Örnek vermek gerekirse; medium.com 

 

Medium.com Blog Sitesi Çalışması 

Medium.com hesap açarak kendi profilinizi oluşturup, ücretsiz 

versiyonunda günde 3 adet yazı ekleyebileceğiniz global bir 

blog sitesi. Bu eklediğiniz yazılar Google arama kriterlerine 

uygunsa arama sonuçlarında rahatlıkla çıkabilir. 

https://medium.com/


 

Arama Sonuçlarında Çıkan Medium.com Site 

Sayfası Tıklayınız. 

Yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi, 

Medium.com Sitesinde Mussan Group 

Fransızca Çalışmaları kapsamında bir hesap 

açtık. Kurumsal bilgileri hesabımıza ekledikten 

sonra, hesabımızda anahtar kelimelerimize 

uygun yazılar yayınladık. Bu oluşturduğumuz 

sayfaları, bazı çalışmalar yaparak anahtar 

kelime aramalarında ilk sayfaya site ve video 

sonucuyla birlikte getirmeyi başardık. 

Digimas olarak, Google arama sonuçlarını 

müşterimizin lehine manipüle etmek için bir 

strateji geliştirdik. Bu stratejiye göre hedef 

anahtar kelimelerde Google aramalarında ilk 

sayfada ne kadar çok sonuçla yer alabilirsek, o 

kadar çok hem arama yapan kullanıcıya o kadar 

çok  güven vermiş oluruz, hem de bir rakibi 

daha ilk sayfanın dışına iterek bir rakipten daha 

kurtulmuş oluruz.  

Bu da sizinle iletişme geçtiğinde %70 oranında 

sizinle ticaret yapmaya ikna olmuş bir müşteri 

demek. Geri kalan %30 luk kısmı ise sizin 

müşteriye istediğini vermenize bağlı olarak 

tamamlanıyor ve satış gerçekleşiyor.  

Siz kendinizi müşterinizin yerine koyun; bir ürün alacaksınız ve bunun için Google’da bir arama yapıyorsunuz, karşınıza 

ilk sayfada bir firmaya ait, web sitesi, video, ilan sitesindeki ilanları ve bir tane de farklı bir sitede yine aynı firmaya ait 

bir yazı çıktı. Ne düşünürdünüz? Bu sorunun cevabına göre bu çalışmayı yaptırıp yaptırmamaya karar verebilirsiniz. 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=Fabrication+de+Parpaing+en+Algerie&oq=fabri&aqs=chrome.0.69i59j46j35i39j0j46l2j0j69i60.6937j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://digimas.net/


 

11- Yurtdışı Pazarlarda Reel ve Sanal Reklam Çalışmaları 

Tüm bu çalışmalarla birlikte sizin daha fazla yerel mecralarda görünmenizi sağlayacak, size prestij katarak marka 

değerinizi arttıracak reel ve sanal reklam çalışmaları yapıyoruz. Böylece yukarıda bahsettiğimiz çalışmalar ile 

uluslararası alanlarda karşısına çıktığınız potansiyel müşterilerinize ulusal alanda da buluşma fırsatı yakalamış 

oluyoruz. Bu da bize müşteri gözünde yakaladığımız prestiji arttırma imkanı sağlamış oluyor.  

Peki bu çalışma neleri içeriyor. Öncelikle belirlediğimiz hedef ülke pazarlarınızda, reel alanda dergi, gazete gibi reklam 

mecraları ile sanal olarak internet haber siteleri, forum ve blog sayfalarında Alexa değerine bakılarak, size uygun 

olduğu belirlenen sitelerde banner reklam çalışması yapıyoruz. Bu reklamlar için gerekli olan görsel materyalleri, 

kurumsal kimliğinize uygun olarak gerekli olan boyutlarda hazırlayarak reklam verecek firmalara ulaştırıyor ve sizin 

adınıza işin takipçisi oluyoruz.  

Ayrıca yine hedef Pazar ülkelerindeki fuarları takip ederek size uygun olanları belirliyor, gerekli iletişimi sağlayarak 

firmanız adına gerekli izinleri almanıza, devlet kurumlarının sağladığı yurtdışı fuar ve reklam çalışmaları için verdiği 

desteklerden faydalandırmaya çalışıyoruz.  

  

Yukarıda Mussan Group Makine firması için Arap hedef Pazar ülkeleri 

için belirlediğimiz akhbararabic.com isimli internet haber sitesine 

verilen banner reklam görseli bulunmaktadır. Yan tarafta ise yine aynı 

siteye Baysal İnşaat firması için verilen banner reklam görseli bu 

çalışmalara örnek olarak verilebilir. Bu çalışmalar ile hedef Pazar 

ülkelerde hem kullanıcılara ulaşabilir, hem de görsellere verilen linkler 

ile kullanıcıları sitelerimize yönlendirerek, sitemize gelen ziyaretçi 

trafiğini arttırabiliyoruz.    

 

 

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7139/yurt-disi-pazar-destek-programi


 

12- E-mail, Whatsapp ve Telegram Çalışmaları 

İş hayatında içerisinde bulunun hemen hemen herkesin en az bir adet e-mail ve gsm numarası mevcuttur. Ve bu 

araçları iletişimde sık sık kullanır. Bizde bu çalışmalar ile sürekli kontrol edilen bu mecralara yönelik çalışmalar 

yaparak potansiyel müşteri portföyüne en kısa sürede ulaşabilmek.  

Bunun için öncelikle potansiyel müşteri tanımlaması yapılır. Potansiyel müşteri olabilecek kişiler yada firmaların 

özellikleri yada sektörleri belirlenir. Daha sonra Hedef ülkelerdeki Google ve Sosyal Medya mecralarında bu kriterlere 

uygun kişi yada firmaların iletişim bilgileri toplanır. Toplanan bu e-mail ve gsm numaralarına hazırlanan tanıtım 

görselleri, kampanya görselleri spam olmayacak şekilde – izin alınarak – düzenli olan gönderilir.  

Bu çalışma ile hedef ülkelerdeki potansiyel firmalara en kısa zamanda ulaşım sağlanmış olur. Belirli aralıklarla 

tekrarlanan bu çalışma ile potansiyel müşterilere kendimizi hatırlatmış ve daha sonra yapılacak diğer çalışmalarda 

müşterinin karşısına çıkıldığında marka tanınırlığının sağlayacağı fayda ile satışa yönelik bir adım daha atılmış olur.  

 

Yukarıdaki tablo Mussan Group firması için Suudi Arabistan hedef Pazar ülkesinde, inşaat firmalarına yönelik yapılan 

e-mail ve gsm toplama çalışmalarının ve toplanan verilere gönderilen görsel çalışmaların takibinin yapıldığı dosyadan 

bir bölüm.   

SONUÇ 

Sonuç olarak, yukarıda da gördüğünüz gibi sizi çok farklı bir konuma yükseltecek olan pazarlama 

çalışmalarımız iki kısımdan oluşuyor. Birinci kısımda ki bu bölümde grafik tasarım, web sitesi tasarımı, 

sosyal medya çalışmaları var, Firmanıza ait dijital anlamda etkileyici bir  kurumsal kimlik imajı 

oluşturuyoruz. Benzetmek gerekirse size uygun çok güzel bir elbise dikiyoruz.  İkinci kısımda ki bu bölümde 

Seo, video, ilan ve blog çalışmaları var, insanların sizi bulmasını sağlayacak çalışmalar yapıyoruz.  Bu 

çalışmalar birlikte uygulandığında mükemmel sonuçlar verebiliyor. 

Pazarlama çalışmalarını yaptık, yukarıda da gördüğünüz gibi müşteri talepleri gelmeye başladı. Aramalar, Whatsapp 

mesajları, mailler, iletişim formları ile gelen taleplere, arayan kişinin konuştuğu dilde cevap vermeniz ve müşteriye 



 

istediği bilgileri teknik şartname şeklinde yada istediği fiyatları proforma halinde hazırlayıp göndermeniz gerekiyor. 

Teknik şartnameyi veya proformayı gönderdiniz burada da bitmiyor.  

Tecrübelerimize göre, müşteriye istediği tüm bilgileri gönderseniz bile, çoğu müşteri ile zaman zaman arayıp 

görüşmedikçe, kendinizi müşteriye hatırlatmadıkça satışa geçemiyorsunuz. Bu yüzden gelen talepleri ve bu taleplerle 

ilgili süreçleri takip ettiğimiz Müşteri Takip Sistemi Web uygulamasını geliştirdik. Böylece gelen talepler, yetkili satış 

temsilcisine yönlendiriliyor.  

Böylece satış temsilcisi kendisine yönlendirilen müşteri ile ilgili tüm bilgilere ulaşarak, müşteri ile iletişime geçebiliyor  

ve görüşme notlarını tekrar sisteme girerek, bir sonraki görüşmenin zamanını sisteme ekliyor. Sistem o gün geldiğinde 

satış temsilcisine o müşteri olan görüşmesini hatırlatıyor. Böylece müşteri düzenli aralıklarla aranarak takibi yapılıyor 

ve aradan uzun zamanda geçmiş bile olsa görüşme canlı tutulabiliyor. 

Firmamızı daha iyi tanıyabilmek için videolarımızı izleyebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/c/DigiMasreklam/videos
https://www.youtube.com/watch?v=XtmTtDNEdnY&feature=emb_title&ab_channel=DigiMas
https://www.youtube.com/watch?v=0LeDLtwvW-8&ab_channel=DigiMas


 

 

 

 

 


