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2020 Yılında Dijitalde Neler Oluyor?
2020 yılı için trend olabilecek konuları, sektörel öngörüler ışığında inceleyin.

İçerik pazarlama 2020'nin temel konusu olacak. Kaliteli İçerik, dijital pazarlamanın yapı 
taşı. Bu yıl farklı denemelerine tanık olduğumuz, önemini hem yurt içinde hem de yurt 
dışında gördüğümüz eğitim sektörü için içerik pazarlama konusu 2020'nin en önemli 
konularından biri olacak. Özellikle yeni yılda içerik pazarlama konusu tüm platformlarda 
kesintisiz ilerleyecek. 

Facebook reklamsız erişimi tamamen bitirmiş olacak ve markaları daha yaratıcı ve 
etkileşimli içerik üretmeye, erişimin olmadığı yerde daha çok reklam vermeye teşvik 
edecek. İçerik pazarlama altında, gerçek zamanlı pazarlama önemini daha da artıracak. 
Lokasyon bazlı uygulamaların artması buna destek olacak. Facebook’un, marka 
sayfalarına getireceği CTA butonları sayesinde markalar dönüşüm yaratmaya daha çok 
yaklaşacak. Bu özellik sayesinde kullanıcılar sayfaya girdikleri zaman üye olma, 
iletişime geçme, alışverişe yönlendirme, video izleme, rezervasyon yapma gibi 
eylemlere davet edilebilecek. Bu da marka açısından dönüşüm yaratmaya ve satış 
fırsatı yakalamaya yarayacak. Bu da Facebook’u hafta sonu ne yaptığımızı merak eden 
markalardan çok, bize ne şekilde ulaşabileceğini planlayan markalara daha da 
yaklaştıracak.

Yeni kaliteli mobil uygulamalar bizi daha çok akıllı telefon bağımlısı yapacak Her sene 
“Bu yıl mobilin yılı olacak!” söylemlerine karşılık, 2020 akıllı telefonların ve tabletlerin yılı 
olacak. Çünkü değişen kullanıcı davranışı ve deneyimi, mobil uygulamaların hayatımıza 
iyice girmesi sonrasında müşterileri bu yöne kaydırdı. 2020 yılı bu yüzden önemli. Akıllı 
telefonlarımızı hayatımızın vazgeçilmezi haline getirmeye ve özellikle sosyal ağlarda 
mobil ağırlıklı kullanmaya devam edeceğiz.

Görselliğin ağırlığı videoya kayacak. Facebook’un otomatik oynayan videolarına karşılık 
Twitter’ın da benzer bir özellik üzerinde çalışması, markaları video içerik üretimine 
itecek. Bu da kullanıcıları yakalamak için markaların daha yaratıcı içerikler peşinde 
koşmasına yol açacak. Instagram’ın yıl içinde videoya yönelik yaptığı iyileştirmeler 
sunması, tek başına fotoğraf üretmenin değil; video üretmenin de önemini gösteriyor. 
360 derece pazarlamanın ve dijital pazarlama ve iletişimcilerle daha yakın çalışmanın 
önemi 2020’de bir kez daha ortaya çıkacak.
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 Dijital Pazarlama Ekibinde Kimler Çalışacak?
2020 yılında dijital pazarlama iletişiminde çalışan ekip hakkında bilgileri aşağıdan edinebilirsiniz. 

Ömer Ertaş

Dijital Pazarlama & 
İletişim Danışmanı

Ercüment Çetin
Dijital İletişim 
Danışmanı

Onur Narinoğlu

Dijital İletişim 
Danışmanı

Fidan Aydın

Dijital Pazarlama & 
Otomasyon 
Danışmanı

Merve Gülmez

Dijital İletişim 
Danışmanı

Müge Çatal
Dijital İletişim 
Danışmanı

Bahar Korkmaz
Dijital İletişim 
Danışmanı
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2020’de Stratejik Olarak Kullanılacak Mecralar
2020 Yılında aşağıdaki mecralarda tanıtım, marka bilinirliği ve marka farkındalığı oluşturmaya devam edecektir.

E-Mail Pazarlama
Müşteri adayları, kutlamalar için ve 
hizmet tanıtımlarında kullanılacaktır.

Facebook Pazarlama
Marka bilinirliği, farkındalığı oluşturmak ve 
takipçilerle bağ kurmak için kullanılacaktır.

Twitter Pazarlama
Profesyonel duruş ve anlık haberleşme 
ve duyurular için aktif kullanılacaktır.

SharpSpring 
Dijital Pazarlama Otomasyonu ile 
müşteri adayı takibi yapılacaktır.

Blog 
Hem SEO katkısı hem de hedef kitleyi 
siteye çekebilmek için kullanılacaktır.

YouTube
Avrupa’da en çok video izleyen ülkemizde 
video reklamları bu kanalla yayılacaktır.

Google Ads & Remarketing
SEO katkısından dolayı paylaşımlarda 
Google ve remarketing kullanılacaktır.

Instagram
Marka farkındalığını artırmak ve ziyaretçiyi 
tekrar siteye çekmek için kullanılacak.

Linkedin
Çalışan kitleye özel reklam çalışması 
yapılacak.
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2020’de Markanızın internette rakiplerinden farklılıklarını ve başarısının sırrını aşağıdaki konular belirleyecek.

Tecrübe

Markanız dijitalde rakiplerinden 
tecrübesiyle bir adım önde 

olacak. Özellikle uzman kadro 
reklamları bilinen marka algısını 

perçinleyecek.

Yenilikleri Takip Eden

Güzellik ve Bakım sektöründe 
teknolojik yenilikleri takip eden ve 
bunu müşterilerine ulaşmak için 

araç olarak kullanan markalardan 
biri olacak.

Gerçek Takipçiler

Tamamen hedef kitleye yönelik 
yapılacak faydalı içeriklerle 

markanız rakiplerinden 
farklılaşacak. Müşterileri ile 
etkileşim konusunda hassas 

davranacaktır.

Özel Bilgilendirici
Web Sitesi

Müşterilerin faydasına sunulacak 
hizmetlerin tanıtımlarının yanında 
bilgilendirici ve yönlendirici yazı, 

görsel ve videolarla yıl içinde 
yayına devam edilecek.
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Facebook Paylaşımları

Facebook'ta reklamlarınızla tam olarak bağlantı kurmak istediğiniz insanları 
hedefleyebilirsiniz. Reklamlarınızın hedef kitlesini belirleyerek: Bilgisayarlar, telefonlar 
ve tabletler dahil tüm cihazlarda doğru kullanıcıları bulabilirsiniz Belirli insanlara 
kendilerini ilgilendirecek reklamlar gösterebilirsiniz Sadece önemsediğiniz insanlara 
erişerek reklam harcamanızdan en yüksek geri dönüşü alabilirsiniz. 

Reklamlarınızın gerçekte erişeceği kişi sayısı, bütçenizin büyüklüğüne ve 
kampanyanızın süresine bağlıdır. Temel hedefleme seçenekleri hakkında aşağıda daha 
fazla bilgi alın.KonumKonum hedeflemesi ile kullanıcılara bulundukları ülkeye, eyalete, 
şehre veya posta koduna göre erişebilirsiniz. Örneğin Nişantaşı’nda yaşayan insanlar 
olarak belirleyebilirsiniz.  
 
Demografik Bilgiler  
Demografik bilgiler hedeflemesi ile kullanıcılara yaş, cinsiyet, ilişki durumu, eğitim, işyeri 
gibi bilgilerine göre erişebilirsiniz Örneğin internet reklamlarıyla 18-54 yaş arası 
kadınları hedeflemektedir.  
 
İlgi Alanları 
İlgi alanına göre hedefleme ile kullanıcıların ilgi alanları, hobileri ve Facebook'ta 
beğendikleri Sayfalara göre ideal hedef kitlenizi tanımlayabilirsiniz. Bu terimler 
listeledikleri ilgi alanlarından, hobilerinden, eğitim geçmişlerinden, iş unvanlarından, 
beğendikleri Sayfalardan veya üye oldukları gruplardan elde edilebilir.

Davranışlar  
İnsanlara alışveriş alışkanlıkları, cihaz kullanımları ve diğer hareketlerine göre erişin. 

Not: Buna, İstanbul’da yaşayan 18-34 yaş arası kadınlar gibi başka hedefleme 
seçenekleri de ekleyebilirsiniz. 

Gelişmiş: Özel Hedef Kitleler  
Özel Hedef Kitleler, reklamlarınızın hedef kitlesi olarak kendi müşteri listenizdeki mevcut 
müşterilerinizi belirlemenizi veya bu müşterileri belirli bir kampanyanın dışında tutmanızı 
sağlar. Mevcut müşterilerinize özel indirimler veya promosyonlar sunmak istiyorsanız bu 
özellik son derece kullanışlıdır.Özel Hedef Kitleler: Facebook Reklamlarınızla erişmek 
istediğiniz (veya istemediğiniz) kişilerin iletişim bilgilerini güvenle Facebook'a yükleyin 
ve Facebook Reklamlarınız ile bu kişileri hedefleyin

Özel Hedef Kitleler gibi gelişmiş hedefleme seçeneklerine sahip reklamları ayrı reklam 
setlerine yerleştirinHer reklam setinde, farklı görseller, bağlantılar, video, metin veya 
yerleştirmeler kullanarak birden fazla reklam oluşturun. Bir süre sonra, hangi reklamın 
en iyi sonucu verdiğini tespit edebilirsiniz. En düşük dönüşüm oranına sahip reklamları 
durdurun.
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Youtube Pazarlama
2020 yılında Youtube kanalına yüklenecek videolarla yapılacak pazarlama faaliyeti.

Yeni Müşterilere ulaşın 
Mesajınızı, video reklamlarla doğru kişilere, doğru zamanda verin. Her işletmenin 
YouTube'da ulaşabileceği bir kitle mutlaka vardır. Video reklamlar, insanları sizi 
seçmeye yönlendirir. İşletmenizi, tam da yeri ve zamanı geldiğinde benzersiz bir şekilde 
anlatın. 

Sadece video reklamınız izlendiğinde para ödersiniz 
Video reklamlar özelliğinde, sadece izleyiciler reklamınızı izlemeyi seçtiğinde ödeme 
yaparsınız. Böylece, işletmenize ilgi duymayan izleyicilere reklam vererek para 
kaybetmemiş olursunuz. İdeal müşterinize ulaşınDoğru kişilerin kim olduklarına, nerede 
bulunduklarına ve nelerle ilgilendiklerine bağlı olarak bu kişilere yoğunlaşın. Örneğin, 
İstanbul'da yaşayan 18-34 yaş arası kadınlar veya alış-veriş etmeyi seven kadınlar.

Reklamlarınızı çeşitli cihazlarda yayınlanacak  
Müşterileriniz hareket halindedir. Video reklamlarınız, müşterilerinize akıllı telefon, tablet 
veya bilgisayar aracılığıyla ulaşabilir. YouTube'daki tüm görüntülemelerin %25'i mobil 
cihazlarda gerçekleşmektedir.

Performansınızı raporluyoruz 
YouTube'un ücretsiz Analytics aracı, reklamlarınızı kimlerin izlediğini ve bu izleyicilerin 
reklamlarınızla nasıl etkileşime geçtiğini öğrenmenize yardımcı olur.

Takip oluşturma  
Reklamlarınız; video paylaşımlarını ve yeni kanal aboneliklerini artırarak müşterilerinizle 
iletişim kurma fırsatı yaratır.

İşletmenizi tanıtma  
Hikayenizi paylaşmak, kullanıcıların işletmenizin farklı bir yönünü görmelerini sağlar. 
Kullanıcılar, işletmenizin kişisel yönünü görürler. Bu, müşterilerinize ne yaptığınızı 
anlatmanın harika bir yoludur. 

Öncelikle, kim olduğunuzdan söz edilecek  
Kendinizi ve işletmenizi tanıtarak başlayın. Böylece kullanıcılar bir ad ve yüzü 
eşleştirebilir ve sizinle bağlantı kurmaları daha kolay olur.

Ardından kullanıcılara onlar için neler yapabileceğinizden bahsedilecek  
Tutkunuzu faaliyete geçirin. Kullanıcılara neleri daha iyi veya farklı yaptığınızdan söz 
edin ve işletmenizi diğerlerine tercih etmeleri için somut bir neden sunun.

Son olarak, kullanıcılara size ulaşmaları için bir yollar sunulacak  
Kullanıcılara size nasıl ulaşabileceklerini söylemeyi unutmayın. E-posta adresiniz, 
telefon numaranız, açık adresiniz, YouTube kanalınız ve şirketinizin web sitesi gibi 
bilgileri eklemeyi unutmayın.
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Twitter Pazarlaması

Twitter’da Marka Amacınızı belirleyin 
Klasik pazarlama faaliyetlerinizde eğer bir pazarlama kampanyası yapacaksanız, her 
şeyden önce amacınızı belirlemeniz gerekir. Kendinize bu doğrultuda şu soruları sorun: 
Amacınız; Online itibarınızı pekiştirmek mi? İyi bir gelir elde etmek mi? Yeni bir 
hizmetinizi tanıtmak mı? Yoksa yalnızca müşteriyle iletişim kurum ‘’cool’’ marka olmak 
mı?Bunların birden fazlasını hedeflediğinizi biliyoruz. O zaman bir sıralama yapmak 
zorundasınız. Birincil, ikincil ve üçüncül hedeflerinizi belirleyin. 
 
Amaca Giden Yol  
Twitter Pazarlama Araçları: Twitter bir mikro-blogging sitesi ve paylaşılan bir iletiyi 
yeniden paylaşmanızı (retweetlemek) teşvik ediyor. Bu durumda retweet edildikçe 
kampanyaya olan ilgi artacak. O zaman kampanyanın retweet edilmesini sağlayacak 
yöntemler kullanmanız gerekiyor. Retweet edilmek için müşteriyi ödüllendirmek 
zorundasınız. O zaman asıl soru: Müşteri nasıl ödüllendirilir? Bunun için iki çözüm var: 
-Bedava ürün sunmak, 
-İndirimli hizmet sunmak. 
Kampanyada kullanabileceğiniz Twitter‘ın iyi yanı, viral pazarlama etkisinin retweet 
mekanizması sayesinde çok hızlı olması. Kısaca, aplikasyon uygulamasının olmaması 
sizi caydırmasın. Aplikasyona izin olmadığı için, kampanya için küçük bir web sitesi 
hazırlamanız gerekiyor. Diğer kullanabileceğiniz araç ise hashtagler. Yaptığınız her 
kampanyanın adını #(hashtag) ile pazarlamayı unutmayın. Çünkü hashtagler insanların 
belli bir çatı altında toplanması ve etkileşime girmesi için mükemmel bir araç.

Aynı şekilde facebook üzerinden gerçekleştirdiğiniz her kampanya için insanları  
#kampanyaismi şeklinde twitter’a yönlendirin ve çapraz trafik yaratın.

Sosyal ağlardan anlık sonuçları duyurmak: Kampanyada büyük bir ihtimalle kullanıcılar 
yarışacak ve bir sıralama olacak. Twitter, Facebook ve Google+’a  kullandığınız diğer 
sosyal ağlardan yarışmanın güncel sıralamasıyla ilgili iletiler girin (günde 2-3 kere). Bu 
hem yarışmaya ilginin taze kalmasını sağlayacak hem de engagement’ı arttırarak 
yarışmaya yeni kişilerin girişini kolaylaştıracaktır. 

Sonuçları ölçün 
Twitter kampanyasında amacımız katılımı arttırmak. Nerede hata yaptığımızı 
anlamamız için düzenli bir şekilde twitter aktivitelerini ölçmemiz ve incelememiz 
gerekiyor. 

Offline organizasyonla kampanyayı noktalayın 
Kampanya bittikten sonra yarışma galiplerini ve kampanyaya katılanlardan seçeceğiniz 
bir grubu düzenleyeceğiniz kampanya sonrası organizasyona davet edin (Bir parti veya 
açılış kokteyli olabilir) Offline organizasyon müşteriyle birebir temas için bulunmaz bir 
fırsat. Müşteriyle bu kadar sıcak bir diyaloga girmeniz, onları aslında ne kadar 
önemsediğinizi gösterecektir.
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LinkedIn Pazarlaması�

Linkedin pazarlama yöntemleri ile şirketinizi veya kişisel iş hayatınızı daha ileri 
taşıyabilir ve online itibarınızı başarılı bir şekilde yönetebilirsiniz. Diğer sosyal 
platformlar gibi Linkedin hesabınızı da bireysel ya da şirket olarak yararınıza 
kullanmanız için belli yöntemler var.  Siz de Linkedin pazarlama yöntemleri ile profilinizi 
geliştirebilirsiniz. 

Linkedin profilinize zengin görsel içerik ekleyin. 
Profesyonel Portfolio özelliğini kullanarak Linkedin profilinize fotoğraf, video, görsel 
içeren makaleler, ekran resimleri ve hatta infografik ve SlideShare sunumları 
ekleyebilirsiniz. Çoğu kişinin bu özellikleri hala kullanmadığını görüyoruz. Bu yüzden, 
yalnızca var olan özelliklerin kullanımı ile diğer profiller arasında öne 
çıkabilirsiniz.Yapmanız gereken yalnızca profilinize görsel ögeleri eklemek değil, bu 
ögeleri zaman içinde düzenli olarak güncellemeniz de gerekiyor. Profilinize konuşmacı 
videoları, güncel sunumlardan bölümler, özel etkinliklerde çekilmiş görüntüler, iş 
örnekleri, uzmanlığınızı kanıtlayan ekran resimleri eklemeniz sizin yararınıza olacaktır.

Paylaşımlarınızda bağlantı kurduğunuz kişileri etiketleyin. 
Linkedin’de içerik paylaşırken bağlantılarınızı etiketleyerek, uzun süredir Linkedin’i 
ziyaret etmemiş olsalar bile email yoluyla paylaşımınızdan haberdar edebilirsiniz. 
Bağlantınızın adının önüne “@” sembolünü koyarak istediğiniz kişiyi etiketleyebilirsiniz. 
Bu durumda etiketlenen bağlantınız bir bildirim alacaktır.Bağlantılarınızı sürekli olarak 
paylaşımlarınıza etiketlerseniz bu onları kızdırabilir. Bu özelliği, yalnızca belli içeriklerle 

ilgileneceğini düşündüğünüz kişiler için kullanmalısınız. Etiketleme ile ilgili bir stratejiniz 
olmalı.

Kişileri eklemektense bağ kurmaya önem verin. 
Daha iyi tanımak isteyeceğiniz bağlantılarınızı belirleyin ve düzenli bir şekilde kişisel 
profiliniz üzerinden onlarla iletişime geçin. Bilgi paylaşın, sorular sorun ve onlar 
hakkında daha fazla bilgi edinin. Bir şirket için de aynı yöntemi kullanabilirsiniz. 
İçeriğinizi kimlerin paylaştığına ve sayfanızı kimlerin ziyaret ettiğine dikkat 
edin.İnsanlarla ve gruplarla nasıl bağ kurduğunuzu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Böylece 
iyi ilişkinin temelini oluşturursunuz. Bu bilgiyi edindiğiniz ve uygun şekilde hareket 
ettiğiniz zaman bağlantılarınızla uzun soluklu ilişkiler geliştirirsiniz. Bu bağlantılarınızı 
müşteriye dönüştürebilmeniz için iyi bir yöntemdir.

Etki alanı oluşturun. 
Linkedin’de dijital etki yaratmak için bağlantılarınızla gerçek ilişkiler geliştirmeniz 
gerekir. Herkes Linkedin’de standart içerik oluştururken siz bağlantılarınızla daha özel 
bir etkileşime girebilirsiniz. Buna etki alanı diyebiliriz. Bu alanı oluşturduğunuz zaman, 
bağlantılarınız Linkedin’de paylaştığınız içeriklerle çok daha fazla ilgilenir.Linkedin 
profilinizde doğrudan pazarlama yapmaktansa bağlantılarınızla geliştireceğiniz bu özel 
ilişki bu potansiyel müşterilerin gerçek müşterilere dönüşmesini ve referansa dayalı yeni 
ilişkilerin ortaya çıkmasını sağlar. Etki alanı, Linkedin pazarlama çalışmalarınıza insani 
bir dokunuş getirdiğiniz anda ortaya çıkar. Bunu yapmanın yolu da ağınızdaki kişilerle 
kurduğunuz bağın kişiselleştirilmesidir.



10

5 Aşamada Dijital Pazarlama Stratejisi

Hedef kitlenin markanızı seçmelerini 
sağlayacak sistemi oluşturmak.

İletişime Geçmeye İkna Etmek

Markayla Temas İsteği Uyandırmak

Marka Farkındalığı Oluşturmak

Hedef kitlenin sunulan faydanın hangi 
marka tarafından sunulduğunu 

algılamasını sağlamak. 

Markayı Tanımasını Sağlamak

Hedef kitlenin işine yarayacak 
faydalar sunarak markaya 

yaklaştırmak.

Bir Fayda Sunmak

1. Aşama 5. Aşama

4. Aşama2. Aşama

3. Aşama
Hedef kitlenin artık nereye giderse 
gitsin markanızı tanıyor olmasını 

sağlamak.

Hedef kitlenin markanız ile ilgili daha detaylı 
bilgi alabilmesi için hedef kitle ile temas 

kurulmasını sağlamak.
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Remarketing Döngüsü
2020 Yılında aktif olarak kullanılacak olan remarketing uygulaması aşağıdaki strateji ile uygulanacak.

  

 

Kişinin datası alınır ve 
remarketing kodu aktifleşir. 

Kişi siteden çıkar ve başka 
ziyaret ettiği sitelerde 
markanızın reklamlarını 
görmeye devam eder.

Hedef kitledeki kişi ilginç 
içerikler veya reklamlar ile 

sisteme çekilir. 

Kişi siteye tekrar çekilir. 
Böylece marka farkındalığı 

artırılmış olur.
4

1 2

3
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Tüm Araçlar Yeni Müşteri Adayı İçin
2020 yılında asıl amaç daha fazla müşteri adayı bulmak için araçların aktif kullanımını sağlamaktır.

Twitter

İnstagram

E-m
ail

Blog

Youtube

G
oo

gl
e

Facebook

�

�Facebook Twitter

Google Instagram

Youtube E-mail

�

�

� �
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Başarılı bir yıl için 5 adım
2020 Yılında dijitaldeki başarısını sağlayacak 5 adım aşağıda belirtilmiştir.

0402

03

01 05

4. E-Posta 
Pazarlamanın Aktif 
Kullanılması

3. Günlük Sosyal Medya 
Paylaşımlarının 

Yapılması

5. Takipçilerle Etkileşimin Yıl 
Boyunca Sürdürülmesi

2. Dijital Reklamların 
Düzenli Verilmesi

1. Faydalı veya ilginç 
İçeriklerin Hedef Kitle İle 

Paylaşılması
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İnternette Müşterileri İkna Stratejisi

01 02 03 04 05 06
�

�

İletişime & Etkileşime Gir
Hedef kitle ile etkileşime gir ve takip et 

önce ilgilen, ihtiyaçlarını dinle.

Bir Bilgi Sun Dikkat Çek
Hedef kitlenin faydasına sunulacak 

paylaşımlar yap ve dikkat çek. 

İkna Et
İhtiyaçlarının çözümlerinin markanızda 
mümkün olduğuna ikna et ve uzman olarak 
seni  seçmelerini sağlayacak argümanları 
ver.
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Yeni Blog Yazılarında Olmazsa Olmazlar
2020 web sitelerinde aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak sayfalar hazırlanacaktır.

Tüm yazıların sonunda markanıza 
ait fotoğraf veya logo kullanılacak. 

1 Markanızın Fotoğrafı

Sağ üst köşede standart olarak 
markanıza ulaşılabilecek telefon 
numarası bulunacak.

2 İletişim Bilgileri

Paylaşımların tamamında mobile 
uyumlu olması planlanacak. 

3 Mobil Uyumluluk

Yazılarda kalite duygusunun 
işlenmiş olmasına dikkat edilecek.

4 Duygu İşlenmesi

Tüm yazıların sonunda 
okuyucuyu harekete geçirici 

hipnotik dil kalıpları kullanılacak.

5 Aksiyona Geçirme

Düzenli gelen e-maillere veya 
mesajlara ne kadar hızlı cevap 

verilebilirse o kadar başarı 
artacaktır.

6 Mesajlara Hızlı Cevap 
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Marka Farkındalığı Oluşturma Stratejisi

Facebook ile  hedef 
kitlesinin bilinçaltına 

işelenecek. 

E-mail ile  hep hedef 
kitlesinin hafızasında 

olacak. 

Blogları ile  hedef 
kitlesinin alışkanlığı 

haline gelecek. 

Youtube ile  hedef 
kitlesinin ikna oranını 

artıracak. 

Instagram ile  hedef 
kitlesinin göz zevkine 

hitap edecek. 

Twitter ile hedef 
kitlesinin aklına hitap 

edecek. 

�

�

�

�

�
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Mobil Pazarlama
2020 Yılında mobil pazarlamaya önem verecek olan markanız, web sitelerinden, sosyal mecralara ve e-postalarına kadar her şeyde buna özen gösterecektir.

Facebook Web Siteleri

Twitter E-Postalar

Blog Mobil Dijital Reklamlar
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Siz de, Dijital Pazarlama ile 

Markanızın Verimliliğini ve Kârını Artırın


